คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู
(สําหรับครูผูสอน)

เพื่อการจัดการเรียนรูโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒)

โครงการสวนพระองคสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู
(สําหรับครูผูสอน)

เพื่อการจัดการเรียนรูโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒)

โครงการสวนพระองคสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก

คำนำ
ด้วยพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ทรงมุ่งหมายให้การศึกษาบ่ม
เพาะสมรรถนะให้แก่ผู้เรียน เพื่อสร้างคุณลักษณะสำคัญ ๔ ประการให้กับคนไทย อันได้แก่ ๑) มีทัศนคติที่ดี
และถูกต้อง ๒) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง ๓) มีอาชีพ มีงานทำ ๔) เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย และพระ
ราชปณิ ธานในการสืบสาน รักษา พัฒ นาต่อยอด โครงการในพระราชดำริของพระราชบิดา จึงทรงพัฒ นา
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม หรือ NEW DLTV ในทุกด้าน อาทิ ระบบออกอากาศ อุปกรณ์ เทคโนโลยี
บุคลากรและกระบวนการจัดการศึกษา เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก สร้างโอกาสการ
เข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย ผ่านการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจำนวน ๑๕
ช่องสัญญาณ ไปยังโรงเรียนต่าง ๆ และผู้สนใจทั่วประเทศเพื่อให้ประเทศไทยเป็นสังคมแห่งปัญญามีจิตอาสา
ในการสรรค์สร้างและพัฒนาประเทศให้มั่นคง
การสอนออกอากาศทางไกลผ่านดาวเทียม ระดับประถมศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นมา
เป็ น การสอนออกอากาศในแนวใหม่ บั น ทึ ก เทปการสอนจากห้ อ งเรีย นต้ น ทางของโรงเรีย นวังไกลกั งวล
ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ครู ป ลายทางสามารถดู เทปการสอนผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ www.dltv.ac.th และ
Application on mobile DLTV ของมูลนิธิ และมีคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมงครบทั้ง ๘
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งครูปลายทางสามารถปรับกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับชุมชน ท้องถิ่น วัฒนธรรม
และบริบทของแต่ละโรงเรียน
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเที ยม ระดับประถมศึกษา
ภาคเรียนที่ ๑ ฉบับนี้ เป็นการปรับปรุงครั้งที่ ๒ ซึ่งดำเนินการโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยความร่วมมือจากคณะทำงาน ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย ศึกษานิเทศก์ และครูผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ เพื่อให้ ครูปลายทางใช้ในการเตรียมการสอนล่วงหน้า รวมทั้ง สามารถจัดเตรียมเอกสาร ได้แก่
ใบงาน ใบความรู้ แบบฝึกหัด เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิผล นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กต่อไป
นับ เป็ น พระมหากรุณ าธิคุณ อย่างหาที่ สุดมิ ได้ ที่ พ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว ทรงมุ่งมั่ น พั ฒ นา
ยกระดับคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อพัฒนาสังคมไทยและยกระดับคุณภาพของคนไทยให้
เข้มแข็ง สมดัง พระราชปณิธาน “...การศึกษาคือความมั่นคงของประเทศ...” ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ข

ค
สารบัญ
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาประวัติศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาที่ 5 ภาคเรียนที่ ๑
คำนำ
หนังสือรับรองความร่วมมือการพัฒนาคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้
เพื่อการสอนออกอากาศทางไกลผ่านดาวเทียม
สารบัญ
คำชี้แจงการรับชมรายการออกอากาศด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม
ตอนที่ ๑ วิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๕๑๐๑
คำชี้แจงรายวิชาสังคมศึกษาฯ กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑
คำอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั วิชาสังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑
โครงสร้างรายวิชาสังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถสี ู่เศรษฐกิจชุมชน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรือ่ ง การผลิตสินค้าและบริการ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรือ่ ง เทคโนโลยีการผลิตสินค้าและบริการ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรือ่ ง ประโยชน์ของการผลิตสินค้าและบริการ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรือ่ ง การผลิตสินค้าในครัวเรือน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรือ่ ง การรวมกลุ่มการผลิตสินค้าและบริการในชุมชนหรือท้องถิ่น
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรือ่ ง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรือ่ ง ปัจจัยในการเลือกสินค้ามาบริโภค
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรือ่ ง ปัจจัยที่กำหนดปริมาณสินค้าและบริการ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรือ่ ง บทบาทของผู้บริโภค
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง พฤติกรรมของผู้บริโภค
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑ เรื่อง ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๒ เรื่อง หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
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ง
สารบัญ (ต่อ)
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาประวัติศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาที่ 5 ภาคเรียนที่ ๑
หน้า
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถสี ู่เศรษฐกิจชุมชน (ต่อ)
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๓ เรื่อง แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๔ เรื่อง ครอบครัวพอเพียง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๕ เรื่อง โรงเรียนพอเพียง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๖ เรื่อง ชุมชนพอเพียง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๗ เรื่อง สินค้าของชุมชนพอเพียง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๘ เรื่อง หลักการของสหกรณ์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๙ เรื่อง ประเภทของสหกรณ์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๐ เรื่อง การประยุกต์หลักการของสหกรณ์มาใช้ในชีวิตประจำวัน
แบบประเมินตนเอง หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การเงินและการธนาคาร
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรือ่ ง ความหมายของธนาคาร
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรือ่ ง ความสำคัญของธนาคาร
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรือ่ ง ประเภทของธนาคาร
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรือ่ ง บทบาทหน้าที่ของธนาคาร
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรือ่ ง การฝากเงิน ถอนเงิน และดอกเบี้ยต่าง ๆ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรือ่ ง ความหมายของการกู้ยืมเงิน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรือ่ ง ลักษณะของการกู้ยืมเงิน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรือ่ ง ผลที่เกิดจากการกู้ยืม
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรือ่ ง เงินและสกุลเงินในประเทศไทย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง สกุลเงินในประเทศเพื่อนบ้าน
แบบประเมินตนเอง หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ การเงินและการธนาคาร
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวติ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรือ่ ง วัฒนธรรมที่มีต่อสังคมไทย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรือ่ ง ความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่มผี ลต่อการดำเนินชีวิต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรือ่ ง คุณค่าของวัฒนธรรมกับการดำเนินชีวิต
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จ
สารบัญ (ต่อ)
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาประวัติศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาที่ 5 ภาคเรียนที่ ๑
หน้า
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวติ (ต่อ)
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรือ่ ง วัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนไทยในปัจจุบัน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรือ่ ง ความแตกต่างของวัฒนธรรมที่มผี ลต่อการดำเนินชีวิตของคน
ไทยในปัจจุบัน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรือ่ ง การสืบสานวัฒนธรรม
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรือ่ ง ความหมายและความสำคัญภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรือ่ ง ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรือ่ ง การสืบต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง การอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน
แบบประเมินตนเอง หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรือ่ ง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวิต
บันทึกการเรียนรู้ (Learning logs)

๔๒๒
๔๓๔
๔๔๗
๔๕๙
๔๗๑
๔๘๒
๔๙๔
๕๐๕
๕๐๖

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง พลเมืองดี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรือ่ ง สถานภาพ บทบาทตามหน้าที่
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรือ่ ง สิทธิและเสรีภาพ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรือ่ ง หน้าที่ของพลเมือง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรือ่ ง คุณลักษณะของพลเมืองดี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรือ่ ง การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรือ่ ง ผลของการเป็นพลเมืองดี
แบบประเมินตนเอง หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรือ่ ง พลเมืองดี

๕๐๗
๕๑๑
๕๒๓
๕๓๖
๕๔๙
๕๖๓
๕๗๕
๕๘๘

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็ก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรือ่ ง สิทธิเด็กขั้นพื้นฐาน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรือ่ ง การละเมิดสิทธิเด็ก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรือ่ ง แนวทางการปกป้องคุ้มครองตนเองหรือผู้อื่นจากการถูกละเมิด
สิทธิเด็ก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรือ่ ง การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็ก
แบบประเมินตนเอง หน่วยที่ ๕ เรื่อง การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็ก

๕๘๙
๕๙๓
๖๐๘
๖๒๑
๖๓๕
๖๔๕

ฉ
สารบัญ (ต่อ)
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาประวัติศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาที่ 5 ภาคเรียนที่ ๑
หน้า
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรือ่ ง อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรือ่ ง โครงสร้างการบริหารงานการปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรือ่ ง ความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรือ่ ง บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรือ่ ง ตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรือ่ ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริการสาธารณประโยชน์ใน
ชุมชน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรือ่ ง การบริการสาธารณประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
แบบประเมินตนเอง หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรือ่ ง การปกครองส่วนท้องถิ่น
บันทึกการเรียนรู้ (Learning logs)

๖๔๖
๖๕๐
๖๖๔
๖๗๗
๖๘๙
๗๐๒
๗๑๕

บรรณานุกรม
ภาคผนวก ก. แบบประเมินรวม (สังคมศึกษา)

๗๔๓
๗๔๔

ตอนที่ ๒ วิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส๑๕๑๐๒
คำชี้แจงรายวิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑
คำอธิบายรายวิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั วิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑
โครงสร้างรายวิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑

๗๕๒
๗๕๓

๗๒๘
๗๔๑
๗๔๒

๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔

ช
สารบัญ (ต่อ)
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาประวัติศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาที่ 5 ภาคเรียนที่ ๑
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ วิธีการทางประวัตศิ าสตร์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรือ่ ง ขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรือ่ ง การสืบค้นข้อมูลโดยวิธีการทางประวัติศาสตร์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรือ่ ง ข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรือ่ ง ประเภทหลักฐานทางประวัติศาสตร์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรือ่ ง หลักฐานทางประวัติศาสตร์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรือ่ ง ความจริงกับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์
แบบประเมินตนเอง หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ วิธีการทางประวัติศาสตร์
บันทึกการเรียนรู้ (Learning logs)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรือ่ ง อารยธรรมอินเดีย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรือ่ ง อารยธรรมจีน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรือ่ ง อารยธรรมอินเดียและจีน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรือ่ ง การเข้ามาของอารยธรรมอินเดียที่มีต่อไทย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรือ่ ง การเข้ามาของอารยธรรมจีนที่มีต่อไทย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรือ่ ง อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียที่มีต่อสังคมไทย
และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรือ่ ง อิทธิพลของอารยธรรมจีนที่มีต่อสังคมไทย
และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรือ่ ง ความแตกต่างของอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย
และจีนที่มีต่อไทย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรือ่ ง การเข้ามาของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑ เรื่อง อิทธิพลของชาติตะวันตกที่มีต่อสังคมไทย
(โปรตุเกส ฮอลันดา ฝรั่งเศส อังกฤษ)
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๒ เรื่อง ผลกระทบของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทย
แบบประเมินตนเอง หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย
บันทึกการเรียนรู้ (Learning logs)

หน้า
๗๖๕
๗๖๙
๗๘๖
๘๐๕
๘๒๑
๘๔๐
๘๕๔
๘๗๒
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๘
๘๙๘
๙๑๗
๙๓๕
๙๕๓
๙๗๐
๙๘๘
๑๐๐๖
๑๐๒๓
๑๐๔๐
๑๐๕๘
๑๐๗๖
๑๐๙๕
๑๐๙๖

ซ
สารบัญ (ต่อ)
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาประวัติศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาที่ 5 ภาคเรียนที่ ๑
บรรณานุกรม

หน้า
๑๐๙๗

ภาคผนวก ก. แบบประเมินรวม (ประวัติศาสตร์)

๑๐๙๘

ภาคผนวก ข. แผนผังความคิด (Graphic Organizers)

๑๑๐๖

ภาคผนวก ค. แบบบันทึกการเรียนรู้ (Learning Logs)

๑๑๑๕

คณะผู้จัดทำคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา (ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑)

๑๑๒๓

คณะกรรมการปรับปรุงคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓)

๑๑๒๖

ฌ
คำชี้แจง
การรับชมรายการออกอากาศด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้บริการการจัดการเรียนการสอน
จากสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จำนวน ๑๕ ช่องรายการ ทั้งรายการสด (Live) และ
รายการย้อนหลัง (On demand) สามารถรับชมผ่านช่องทาง ต่อไปนี้
๑. www.dltv.ac.th
๒. Application on mobile DLTV
- ระบบ Android เข้าที่ Play Store/Google Play พิมพ์คำว่า DLTV
- ระบบ iOS เข้าที่ App Store พิมพ์คำว่า DLTV
หมายเลขช่องออกอากาศสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ๑๕ ช่องรายการ
รายการในเวลาเรียน
รายการนอกเวลา
ช่อง (DLTV) ช่อง (TRUE)
(ช่วงเวลา ๐๘.๓๐–๑๔.๓๐ น.)
(ช่วงเวลา ๑๔.๓๐–๐๘.๓๐ น.)
DLTV ๑
ช่อง ๑๘๖
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
สถาบันพระมหากษัตริย์
DLTV ๒
ช่อง ๑๘๗
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ความรู้รอบตัว
DLTV ๓
ช่อง ๑๘๘
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
DLTV ๔
ช่อง ๑๘๙
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
DLTV ๕
ช่อง ๑๙๐
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ศิลปวัฒนธรรมไทย
DLTV ๖
ช่อง ๑๙๑
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
หน้าที่พลเมือง
DLTV ๗
ช่อง ๑๙๒
รายการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
DLTV ๘
ช่อง ๑๙๓
รายการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ภาษาต่างประเทศ
DLTV ๙
ช่อง ๑๙๔
รายการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
การเกษตร
DLTV ๑๐
ช่อง ๑๙๕
รายการสอนชั้นอนุบาลปีที่ ๑
รายการสำหรับเด็ก-การเลี้ยงดูลูก
DLTV ๑๑
ช่อง ๑๙๖
รายการสอนชั้นอนุบาลปีที่ ๒
สุขภาพ การแพทย์
DLTV ๑๒
ช่อง ๑๙๗
รายการสอนชั้นอนุบาลปีที่ ๓
รายการสำหรับผู้สูงวัย
DLTV ๑๓
ช่อง ๑๙๘
รายการของการอาชีพวังไกลกังวล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
DLTV ๑๔
ช่อง ๑๙๙
รายการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
DLTV ๑๕
ช่อง ๒๐๐
รายการพัฒนาวิชาชีพครู
*หมายเหตุ : รายการสอนออกอากาศในเวลาเรียนระดับชั้นปฐมวัย ช่วงเวลา ๐๘.๓๐–๑๑.๓๐ น

ญ
การติดต่อรับข้อมูลข่าวสาร
๑. มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ ๒๑๔ ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
โทร ๐๒ ๒๘๒ ๖๗๓๔
โทรสาร ๐๒ ๒๘๒ ๖๗๓๕
๒. สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ซอยหัวหิน ๓๕ ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐
โทร ๐๓๒ ๕๑๕๔๕๗–๘
โทรสาร ๐๓๒ ๕๑๕๙๕๑
web@dltv.ac.th (ติดต่อเรื่องเว็บไซต์)
dltv@dltv.ac.th (ติดต่อเรื่องทั่วไป)
๓. โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐
โทร ๐๓๒ ๕๒๒ ๓๔๗ , ๐๓๒ ๕๒๐ ๔๗๘ โทรสาร ๐๓๒ ๕๒๐ ๔๗๘
Facebook : โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
Website : http://www.kkws.ac.th

๔. ช่องทางการติดตามข่าวสาร
Facebook : มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV

Website : http://www.dltv.ac.th

ตอนที่ ๑ วิชาสังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ตอนที่ ๑
วิชาสังคมศึกษา

๑

๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

คำชี้แจง
รายวิชาสังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๑. แนวคิดหลัก
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กำหนดสาระการเรียนรู้ จำนวน ๘ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ครูผู้ ส อนต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยนำความรู้ด้ านเนื้ อหาวิชามาจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยการฝึกทั กษะให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และเกิดสมรรถนะสำคัญ ของผู้เรียน
๕ ประการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ ดังนี้
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ๕ ประการ
๑) ความสามารถในการสื่อสารเป็นความสามารถในการรับสารและสื่อสารมีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
๒) ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่าง
สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดอย่ างเป็นระบบเพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ
เพื่อใช้ในการตัดสินใจ เกี่ยวกับตนเอง สังคมได้อย่างเหมาะสม
๓) ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม
๔) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการเข้าใจและเคารพตนเอง สามารถนำ
กระบวนการต่ า ง ๆ ไปใช้ ในการดำเนิ น ชี วิ ต ประจำวั น การเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองการเรี ย นรู้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
การทำงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหา
และความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
๕) ความสามารถในการใช้ เ ทคโนโลยี เป็ น ความสามารถในการเลื อ ก และ ใช้ เ ทคโนโลยี
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ถูกต้องเหมาะสม มีคุณธรรมด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี
เพื่อการพัฒนาตนเอง สังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน
คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ งประสงค์ ๘ ประการ เพื่ อ ให้ ส ามารถอยู่ ร่ว มกั บ ผู้ อื่ น ในสั งคมอย่ างมี ค วามสุ ข
ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้
๑) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒) ซื่อสัตย์ สุจริต
๓) มีวินัย
๔) ใฝ่เรียนรู้
๕) อยู่อย่างพอเพียง
๖) มุ่งมั่นในการทำงาน
๗) รักความเป็นไทย
๘) มีจิตสาธารณะ

คำชี้แจงรายวิชาสังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๓

กลุ่ ม สาระการเรียนรู้สั ง คมศึ กษา ศาสนาและวัฒ นธรรมว่ าด้ วยการอยู่ ร่วมกั นในสั งคมที่ มี ความ
เชื่ อ มโยงสั ม พั น ธ์ กั น และมี ค วามแตกต่ า งอย่ า งหลากหลาย เพื่ อ ช่ ว ยให้ ส ามารถปรั บ ตนเองกั บ บริ บ ท
สภาพแวดล้อม เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความรู้ ทักษะ คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม เป็นวิชาที่
ประกอบด้วยหลายแขนงสาระ ทำให้มีลักษณะเป็นสหวิทยาการ เป็นการนำวิชาต่าง ๆ ในสาขาวิชาสังคมศาสตร์
เข้าด้วยกัน ได้แก่ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ เป็นต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประกอบด้วย ๒ รายวิชา คือ วิชาสังคมศึกษา และวิชาประวัติศาสตร์
วิ ช าสั ง คมศึ ก ษากำหนดสาระต่ า ง ๆ ดั งนี้ ๑) ศาสนา ศี ล ธรรม จริ ย ธรรม ๒) หน้ าที่ พ ลเมื อ ง
วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ๓) เศรษฐศาสตร์ ๔) ภูมิศาสตร์ ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
การดำรงชีวิตของมนุษย์ ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม
การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอิทธิพลของสภาพแวดล้อม ที่มีผลต่อ
การดำรงชีวิต การอยู่ร่วมกันในสังคม การเปลี่ยนแปลงตามเหตุปัจจัยต่าง ๆ เกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เป็นพลเมืองที่รับผิดชอบ มีความสามารถทางสังคม มีความรู้
มีทั กษะและมี คุณ ธรรม มี ความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกต่าง และเพื่ อเกิดค่านิยมที่เหมาะสม
มุ่งหวังให้ผู้เรียนเกิดความเจริญงอกงามด้านความรู้ โดยการให้ความรู้แก่ผู้เรียนด้านเนื้อหาสาระ ความคิดรวบ
ยอดและหลักการสำคัญ ในสาขาต่าง ๆ สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต เป็นกำลังของชาติ
เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก
หลักการออกแบบกิจกรรมมี การบูรณาการด้านคุณ ลักษณะ ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่คำนึงถึง
คุณลักษณะที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มีทักษะการพัฒนาค่านิยมและเจตคติที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตน
ให้ เหมาะสมและสอดคล้ องกับ ความต้อ งการของสังคมหลังการเรียนรู้ สอดคล้องตามเป้าหมายของหน่ วย
การเรียนรู้ มีเจตคติที่ ดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และมีจิตอาสา ครูผู้สอนควรปลูกฝัง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่ผู้เรียนทุกแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และเป็นคนดีของสังคม
๒. กระบวนการจัดการเรียนรู้
แนวคิดสำคัญของการจัดศึกษา ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้
ผู้เรียน คิดและลงมื อปฏิบั ติด้วยกระบวนการที่ห ลากหลาย เพื่ อเกิดการเรียนรู้และพั ฒ นาตนเองเต็มตาม
ศักยภาพ การประเมินการเรียนรู้จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน
เพราะสามารถทำให้ผู้สอนประเมินระดับพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา ตนเองได้ และถือว่า
ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพ ให้ความสำคัญของการบูรณาการความรู้คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสมของ
ระดับการศึกษา ได้ระบุให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

๑) สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๑) จั ด เนื้ อ หาสาระและกิ จ กรรมให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความสนใจและความถนั ด ของผู้ เรีย น
โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
(๒) ฝึ ก ทั ก ษะ กระบวนการคิ ด การจั ด การ การเผชิ ญ สถานการณ์ แ ละการประยุ ก ต์
ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
(๓) จัดกิจกรรมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ จริง ฝึกการปฏิบั ติ ให้ทำได้ คิดเป็ น
ทำเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
(๔) จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา
(๕) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และ
อำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียน การสอนและแหล่ง
วิทยาการประเภทต่าง ๆ
(๖) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้ นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับพ่อแม่
ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
๒) การจัดสภาพแวดล้อมส่งเสริมการเรียนรู้
(๑) จั ด สภาพแวดล้ อ ม ห้ อ งเรีย น หรือ ภายนอกห้ อ งเรีย น ให้ เอื้ อ ต่ อ การเรีย นรู้ สะอาด
มีความเป็นระเบี ยบ ตกแต่งห้องเรียนให้น่าอยู่ มีมุมต่าง ๆ ในห้องเรียน มีที่ เก็บวัสดุอุปกรณ์ และง่ายต่อ
การนำมาใช้ มีป้ายนิเทศให้ความรู้ ภายนอกห้องเรียนจัดบรรยากาศให้เป็นธรรมชาติน่าอยู่ ร่มรื่นและเหมาะ
กับกิจกรรมการเรียนรู้ ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย
(๒) จัดสภาพแวดล้อม หรือห้องให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติการ
(๓) จัดสื่อ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวกับการเรียนรู้อย่างเพียงพอ เหมาะสม
(๔) จัดหาเครื่องมือแสวงหาความรู้ หรือช่องทางเสนอข่าวสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยปัจจุบันอยู่เสมอ
๓) ครูผู้สอน
การจัดการเรียนรู้ตามแนวดังกล่าว จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนการสอนทั้ง
ของผู้ เ รี ย นและผู้ ส อน กล่ า วคื อ ลดบทบาทของครู ผู้ ส อน จากการเป็ น ผู้ บ อกเล่ า บรรยาย สาธิ ต
เป็นการวางแผนจัดกิจกรรมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ กิจกรรมต่ าง ๆ จะต้องเน้นที่บทบาทของผู้เรียนตั้งแต่
เริ่ม คือ ร่วมวางแผนการเรียน การวัดผล ประเมินผล และต้องคำนึงว่ากิจกรรมการเรียนนั้น เน้นการพัฒนา
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กระบวนการคิด วางแผน ลงมื อปฏิบัติศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล ด้วยวิธีการต่าง ๆ จากแหล่งเรียนรู้
หลากหลาย ตรวจสอบ วิเคราะห์ การแก้ปัญหา การมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน การสร้างคำอธิบายเกี่ยวกับ
ข้อมูลที่สืบค้นได้ เพื่อนำไปสู่คำตอบของปัญหาหรือคำถามต่าง ๆ และสร้างองค์ความรู้ ทั้งนี้กิจกรรมการเรียนรู้
เหล่านี้ต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย ทั้งทางร่างกาย อารมณ์สังคม และสติปัญญา
หลักการจัดกระบวนการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา มุ่งพัฒ นาสมรรถนะของผู้เรียนให้สามารถ
เรียนรู้การดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมและการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข ตลอดจนสามารถนำเอา
ความรู้ ความเข้าใจนั้นไปปรับใช้ให้เข้ากับสภาพสังคมที่แปรเปลี่ยนได้อย่างเหมาะสม สมดุลและยั่งยืน มุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนได้มีทักษะต่าง ๆ เช่น ทักษะทางสังคม ทักษะการคิด ทักษะการตัดสินใจ และทักษะการแก้ปัญหา
ที่ใช้ในการดำเนินชีวิตของผู้เรียน ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ในการสร้างพลเมืองดีของประเทศ
อันเป็นรากฐานของพลโลกต่อไป ดังนั้น การจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาจึงต้องใช้วิธีการเรียนรู้ที่จะช่วยสร้าง
เสริมเติมเต็มประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้ใช้สติปัญญา ความรู้ ความคิด ความสามารถ ทักษะ ค่านิยมและเจตคติ
ที่ดี ตลอดจนต้องจัดให้เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของผู้เรียน ให้ผู้ เรียนมีส่วนจัดการเรียนรู้ของตนเอง
พัฒนาและขยายความคิดของตนเองจากความรู้ที่เรียน
กระบวนการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา
๑. การพัฒนาทักษะทางปัญญา เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะ
ด้านความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของวิชา อันประกอบด้วยเครื่องมือช่วยคิด กระบวนการคิด เช่น การคิด
วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนความรู้ที่ได้จาก
การบูรณาการที่เชื่อมโยงเป็นสาระเรื่องราวต่างๆ จากสภาพแวดล้อม
๒. การพัฒนาทักษะทางสังคม เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะที่เน้น
การฝึกปฏิบัติจริงเพื่อสร้างผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตพื้นฐาน เช่น ทักษะการรู้จักตนเอง ทักษะการคิด การตัดสินใจ
และการแก้ปัญหา ทักษะการแสวงหาข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ทักษะการปรับตัว ทักษะการสื่อสารและสร้าง
สัมพันธภาพ ทักษะการวางแผนและการจัดการ และทักษะการทำงานเป็นทีม
๓. การพัฒนาเจตพิสัยและคุณลักษณะ เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะ
การพัฒนาค่านิยมและเจตคติที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของ
สังคม เช่น ความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน โดยยึดหลักธรรมมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของ
ผู้เรียน
การออกแบบและการจัด กิจกรรมการเรียนรู้วิชาสังคมจะต้องคำนึงถึงองค์ประกอบทั้งความรู้
ทั ก ษะและเจตคติ เพื่ อ ใช้ ในการปลู ก ฝั งและส่ งเสริม ให้ ผู้ เรีย นเกิ ด กระบวนการคิ ด หรือ มี วิธีก ารคิ ด ดั งนั้ น
การจัดการเรียนรู้ต้องเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และส่งเสริมการจัดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายอันเป็ นพื้นฐานของ
การเสริมสร้างความรู้ ความคิด ประสบการณ์ และปลูกฝังเจตคติที่ดีในสังคมอย่างมีคุณภาพ

๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

เรี ย นรู้ จ ากแหล่ ง เรี ย นรู้ ได้ แ ก่ การศึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเอง ทั ศ นศึ ก ษานอกสถานที่
การเรียนรู้จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญ ญาท้องถิ่น ปราชญ์ ชาวบ้าน งานวิเคราะห์จากการศึกษา
ภาคสนาม พิเคราะห์แหล่งข้อมูล การสอนแบบให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยอิสระจากศูนย์การเรียนรู้และการเรียนรู้
ตามความสนใจ การสอนวิชาสังคมไม่ควรจำเจอยู่ในห้องเรียนอย่างเดียว
การเรียนรู้โดยผู้เรียนลงมือปฏิบัติ ได้แก่ เกม การศึกษาสถานการณ์จำลอง กรณีตัวอย่าง
บทบาทสมมุติ โครงงาน การทดลอง ศิล ป์สร้างสรรค์การสอน การเรียนการสอนที่เน้ นกระบวนการกลุ่ม
ประกอบด้วย การอภิปรายกลุ่มย่อย การแก้ปัญหากลุ่ม สืบค้นความรู้ กลุ่มสัมพันธ์ การเรียนรู้แบบร่วมมือ
การอภิปราย
การเรียนรู้ผ่ านกระบวนการคิด ได้แก่ การแก้สถานการณ์ การถามตอบ การสืบสอบ
ความคิดรวบยอด การพัฒนากระบวนการคิด การใช้ทักษะกระบวนการ การสอนโดยใช้วิธีการตั้งคำถามผู้เรียน
การเรียนการสอนเน้นความจำ การเรียนการสอนโดยใช้แผนผังความคิด (Graphic Organizers) การเรียน
การสอนกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การสอนกระบวนการคิด ๑๐ มิติ การคิดเปรียบเทียบการคิด
สังเคราะห์ การคิดประยุกต์ การคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ การคิดกลยุทธ์ การคิดบูรณาการ การคิด
มโนทัศน์ การคิดอนาคต การคิดวิพากษ์
การเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยี ได้แก่ โปรแกรมสำเร็จรูป ชุดการสอน ชุดการสอนรายบุคคล
ชุดการสอนสำหรับการเรียนเป็นกลุ่มย่อย ชุดการสอนประกอบคำบรรยายของครู คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
และการนำเสนอโดยวีดิทัศน์
นอกจากนั้ น ครู ผู้ ส อนต้ อ งจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ ให้ ผู้ เรี ย นได้ เรี ย นรู้ อ ย่ า งมี ค วามหมาย
โดยการร่ ว มมื อ ระหว่ า งครู กั บ ผู้ เรี ย น ผู้ เรี ย นกั บ ผู้ เรี ย น ครู ต้ อ งลดบทบาทในการสอนโดยเป็ น ผู้ ชี้ แ นะ
กระตุ้นให้ผู้เรียนกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ และปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้นและอย่างหลากหลาย ดังนี้
๑) ควรให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดเวลาด้วย การกระตุ้นให้นักเรียน
ลงมือปฏิบัติและอภิปรายผล เช่น แบ่งกลุ่มให้อภิปราย แสดงบทบาทสมมุติ จัดนิทรรศการด้วยตนเอง โดยใช้
เทคนิคต่าง ๆ ของการสอน เช่น การนำเข้าสู่บทเรียน การใช้คำถาม การเสริมพลังมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ที่จะ
ทำให้การเรียนการสอนน่าสนใจและมีชีวิตชีวา
๒) ครูควรมีการวางแผนการใช้คำถามอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจะนำนักเรียนเข้าสู่บทเรียน
และลงข้อสรุปได้โดยที่ไม่ใช้เวลานานเกินไป ครูควรเลือกใช้คำถามที่มีความยากง่ายพอเหมาะกับความสามารถ
ของนักเรียน
๓) เมื่อนักเรียนถาม อย่าบอกคำตอบทันที ควรให้คำแนะนำที่จะช่วยให้นักเรียนหาคำตอบได้เอง
ครูควรให้ความสนใจต่อคำถามของนักเรียนทุก ๆ คน แม้ว่าคำถามนั้นอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องที่กำลังเรียนอยู่ก็ตาม
ครูควรจะชี้แจงให้ทราบและเบนความสนใจของนักเรียนกลับมาสู่เรื่องที่กำลังอภิปรายอยู่ สำหรับปัญหาที่นักเรียน
ถามมานั้น ควรจะได้หยิบยกมาอภิปรายในภายหลัง
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๗

๔) การสำรวจตรวจสอบซ้ำ เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ดังนั้น ในการจัด
การเรียนรู้ครูควรย้ำให้นักเรียนได้สำรวจตรวจสอบซ้ำเพื่อนำไปสู่ข้อสรุปที่ถูกต้องและเชื่อถือได้
ครูควรเลือกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือกำลังเกิดขึ้นกับสังคมมาเป็นตัวอย่างในการสอนวิชา
สังคม นักเรียนจะได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงเหตุการณ์ของคนทั่ วไปมาเกริ่นนำเพื่อโยงสัมพันธ์กับเรื่องที่สอน
หรือนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาอภิปราย ร่วมกันกำหนดหัวข้อให้ครอบคลุมเรื่องที่สอน นักเรียนได้ปฏิบัติจริง
หรือสร้างสถานการณ์จำลองให้ทดลองปฏิบัติ
๓. สื่อการจัดการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
สื่อการจัดการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนได้รับ
ความรู้ ทักษะกระบวนการได้ง่ายในระยะเวลาสั้นและช่วยให้เกิดความคิดรวบยอดอย่างถูกต้องและรวดเร็ว
สื่อที่ปรากฏในแผนการจัดการเรียนรู้มีดังนี้
๑) ใบความรู้ ใบงาน แผนภาพนำเสนอข้อมูล
๒) บัตรภาพ
๓) เกม/เพลง/นิทาน
๔) คลิป/วีดทิ ัศน์/ภาพข่าวสถานการณ์ปัจจุบัน
๕) สถานการณ์สมมุติ
๖) สื่อบุคคล
แหล่งเรียนรู้ เป็นเครื่องมือสร้างคุณลักษณะการใฝ่เรียนรู้ที่ทุกคนต้องใฝ่รู้ตลอดชีวิต ดังนี้
๑) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
๒) แหล่ งเรีย นรู้ ภ ายนอกโรงเรี ย น ได้ แ ก่ ชุ ม ชน ท้ อ งถิ่ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ห้องสมุดประชาชน ห้องสมุดแห่งชาติ
ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญและเป็นหัวใจสำคัญของผู้เรียนในการศึกษาค้นคว้า โรงเรียน
ควรจัดห้องสมุดกลาง ห้องสมุดหมวดวิชา มุมหนังสือในห้องเรียน ห้องสมุดเคลื่อนที่ รถเคลื่อนที่ ห้องสมุด
ประชาชนล้ วนเป็ น แหล่ งเรียนรู้จะทำให้ ผู้ เรียนได้ เรีย นรู้แ ละปลู ก ฝั งลั ก ษณะนิ สัย ที่ ดี ใ นการส่ งเสริม นิ สั ย
รักการอ่าน
๓) แหล่งเรียนรู้ออนไลน์
- สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยต่าง ๆ
- กระทรวงวัฒนธรรม
ฯลฯ
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

๔. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
จุดประสงค์สำคัญของการประเมินการเรียนรู้คือการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ ที่
ผู้สอนหรือหลักสูตรวางไว้ ปัญหาที่พบในปัจจุบันก็คือ ผู้บริหาร ผู้สอน ตลอดจนผู้ปกครองเป็นจำนวนมาก
ยังให้ความสำคัญการเรียนรู้แบบท่องจำเพื่อสอบ หรือการเรียนรู้เพื่อแข่งขัน ซึ่งถือเป็นการเรียนรู้ แบบผิวเผิน
มากกว่าการประเมินการเรียนรู้ระหว่างเรียนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองซึ่งผลลัพธ์ของการเรียนรู้จะยั่งยืนกว่า
(กุศลิน มุสิกุล, ๒๕๕๕; ขจรศักดิ,์ เพ็ญจันทร์ และวรรณทิพา รอดแรงค้า, ๒๕๔๘)
ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนนั้นจำเป็นต้องมีการประเมินการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มต้น ระหว่าง และสิ้นสุดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้การประเมินในรูปแบบที่ หลากหลาย
สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ รูปแบบการประเมินการเรียนรู้ ได้แก่ การประเมินการเรียนรู้ระหว่างเรียน
(Formative Assessment) การประเมินการเรียนรู้สรุปรวม (Summative Assessment) และการประเมินการเรียนรู้
ตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ในการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงนั้น
ผู้ สอนจำเป็ นต้ องสะท้ อนการประเมิ นให้ ผู้ เรียนรับทราบเพื่ อปรับปรุงและพั ฒนาตนเอง และผู้ สอนต้ องนำผล
การประเมิน มาพิจารณาเพื่อทบทวนและปรับแผนการจัด การเรียนรู้เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไข ช่วยเหลือ หรือ
หาวิธีการต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตามแต่ละจุดประสงค์การเรียนรู้หรือ
เป้าหมายของตัวชี้วัดต่าง ๆ (กุศลิน มุสิกุล, ๒๕๕๕)
การวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข องผู้ เรี ย นต้ อ งอยู่ บ นหลั ก การพื้ น ฐาน ๒ ประการ คื อ
การประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน และเพื่อการตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้
ประสบความสำเร็จนั้น ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัด เพื่อให้บรรลุตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการวัด
และประเมินการเรียนรู้ในทุกระดับ (กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๒)
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่ปรากฏในแผนการจัดการเรียนรู้ ให้ความสำคัญของการประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบัติ ดังนี้
๑) วิธีการประเมิน
(๑) การวัดและประเมินก่อนเรียน เพื่อตรวจสอบความพร้อม และความรู้เดิมของผู้เรียน
(ผสมผสานในกิจกรรมการเรียนรู้ขั้นนำ)
(๒) การวัดและประเมินระหว่างเรียน ได้แก่ ด้านความรู้ ทักษะการปฏิบัติ และคุณลักษณะ
โดยวิธีการสังเกตพฤติกรรม ถามตอบพร้อมแสดงเหตุผล ตรวจชิ้นงาน การนำเสนอ (ผสมผสานในกิจกรรม
การเรียนรู้ขั้นสอน) จุดมุ่งหมายของการประเมินระหว่างเรียน มีดังนี้
(๒.๑) เพื่อค้นหาและวินิจฉัยว่าผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหา มีทั กษะความชำนาญ
รวมถึงมีเจตคติทางการเรียนรู้อย่างไรและในระดับใด เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สอนสามารถวางแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ

คำชี้แจงรายวิชาสังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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(๒.๒) เพื่อใช้เป็นข้อมูลป้อนกลับให้กับผู้เรียนว่ามีผลการเรียนรู้อย่างไร
(๒.๓) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสรุปผลการเรียนรู้และเปรียบเทียบระดับพัฒนาการด้านการเรียนรู้
ของผู้เรียนแต่ละคน
(๓) การวัดและประเมินหลังเรียน เพื่อตรวจสอบความสำเร็จตามจุดประสงค์รายแผนเป็ น
การพัฒนาในจุดที่ผู้เรียนอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง (ผสมผสานในกิจกรรมขั้นสรุป) และเพื่อ
ตัดสินผลการจัดการเรียนรู้ เป็ นการประเมิ นหลังจากผู้เรียนได้เรียนไปแล้ว ผลจากการประเมินประเภทนี้ ใช้
ประกอบการตั ดสิ นผลการจั ดการเรี ยนการสอน หรื อตั ดสิ นใจว่ าผู้ เรี ยนคนใดควรจะได้ รั บระดั บคะแนนใด
(๔) ประเมินรวบยอดเมื่อสิ้นสุดหน่วยการเรียนรู้ ดำเนินการดังนี้
การประเมินโดยครูผู้สอน เพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนว่าบรรลุเป้าหมายของหน่วยการเรียนรู้ตาม
มาตรฐาน ตัวชี้วัด สมรรถนะ คุณลักษณะ และเจตคติ หรือไม่ เช่น การทำโครงงาน การนำความรู้ไปใช้เพื่อพัฒนา
สังคมในรูปแบบต่าง ๆ
การประเมิ นโดยผู้ เรียนแต่ละคน โดยการทำแบบบั นทึ กการเรียนรู้ (Learning logs) ควรให้
ผู้ เรียนได้ ประเมิ นการเรียนรู้ของตนเอง เพื่ อเปิ ดโอกาสได้ สะท้ อนคิ ดสิ่ งที่ เรียนรู้ทั้ งที่ ทำได้ ดี และยั งต้ องพั ฒนา
(ตัวอย่างแบบบันทึกการเรียนรู้ ดูภาคผนวก ค.) ควรให้ผู้เรียนได้ประเมินการเรียนรู้ย่อยหลังจบการเรียนรู้แต่ละหน่วย
การเรียนรู้ และประเมินการเรียนรู้รวมในช่วงกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน โดยครูสามารถเลือกใช้ชุดคำถาม
และจำนวนข้อให้เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียน ช่วงเวลาและธรรมชาติของแต่ละวิชา ทั้งนี้ในครั้งแรกครูควรทำ
ร่วมกับนักเรียนเพื่อแนะนำวิธีการเขียนแบบสะท้อนคิด และควรอ่านสิ่งที่นักเรียนบันทึกพร้อมให้ข้อมูลย้อนกลับ
เสนอแนะในเชิงบวกและสร้างสรรค์ รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลในแบบบันทึกเพื่อพัฒนาการสอนของตัวเองและ
ช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลต่อไป
๒) ผู้ประเมิน ได้แก่ เพื่อนประเมินเพื่อน ครูประเมินผู้เรียน ผู้เรียนประเมินตนเอง และผู้ปกครองร่วม
ประเมิน
๕. คำแนะนำบทบาทครูปลายทางในการจัดการเรียนรู้
ครูปลายทางควรมีบทบาทการสอนคู่ขนานกับครูต้นทางในการกำกับดูแลช่วยเหลือนักเรียนในทุกขั้นตอน
การสอน ดังนี้
๑) ขั้นเตรียมตัวก่อนสอน
(๑) ศึกษาทำความเข้าใจคำชี้แจงและทำความเข้าใจเชื่อมโยง ทั้งเป้าหมาย กิจกรรมและ
การวัดผลและประเมินผลระหว่างหน่วยการเรียนรู้กับแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง
(๒) ศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม จากแหล่งเรียนรู้ หน่วยงาน องค์กรที่ให้ความรู้ที่เชื่อถือได้
รวมทั้งเทคนิคการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถของผู้เรียนอย่างรอบด้าน
(๓) ปรับ/ประยุกต์หรือเพิ่มเป้าหมายทั้งเนื้อหา ทักษะกระบวนการ คุณลักษณะที่เป็นจุดเน้น
และที่เป็นปัจจุบันตามบริบทของห้องเรียน โรงเรียน ชุมชน รวมถึงการวัดประเมินทักษะกระบวนการเรียนรู้
ตามศักยภาพของผู้เรียน และตามสภาพจริง

๑๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

(๔) ศึ ก ษาคลิ ป บทเรี ย นที่ มี ก ารอั ป โหลดล่ ว งหน้ า เพื่ อ ทำความเข้ า ใจการจั ด กิ จ กรรม
PowerPoint และสื่อต่าง ๆ ที่ครูใช้ประกอบการสอน โดยเฉพาะแนวการจัดกิจกรรมในขั้นตอนช่วงการปฏิบัติ
ทั้งด้านวิธีการ สื่ อที่ ใช้ และช่วงเวลาของการทำแต่ละกิจกรรมเพื่ อนำมาวิเคราะห์ และหาแนวทางเตรียม
นักเรียน/ช่วยเหลือ ส่งเสริม/อำนวยความสะดวกนักเรียนตามบริบทของห้องเรียนของตนให้สามารถเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มตามศักยภาพ
(๕) เตรียมใบงาน (ที่คัดเลือกสำหรับมอบหมายให้นักเรียนได้ทำตามเห็นควรและเหมาะสม)
รวมทั้งการเตรียมอุปกรณ์ตามระบุในแผนฯ และ/หรือที่ปรากฏในคลิป (ในกรณีมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม)
(๖) ติ ด ตามข้ อ มู ล รายละเอี ย ดการจั ด กิ จ กรรมในช่ ว งการปฏิ บั ติ ต ามกำหนดการสอนที่ มี
รายละเอียดของสื่อการสอน ใบงาน ใบความรู้ บนเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
๒) ขั้นการจัดการเรียนรู้
(๑) สร้างการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการทำกิจกรรม เช่น กระตุ้นให้นักเรียนคิด ตอบคำถาม
ของครูต้นทาง ฟังเฉลยและช่วยเสริม /อธิบาย/ในสิ่งที่นักเรียนยังไม่เข้าใจ ชมเชย/ให้กำลังใจหากนักเรียน
ทำได้ดี
(๒) ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ตามไม่ทัน เช่น อธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้
ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(๓) กำกับดูแลให้มีวินัยในการเรียน เช่น ไม่เล่นหรือพูดคุยกัน ปฏิบัติตามคำสั่งในการทำกิจกรรม
ฯลฯ
(๔) อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ เช่น จัดเตรียมสื่อการเรียนรู้/อุปกรณ์
(๕) สั ง เกตพฤติ ก รรมนั ก เรี ย น เช่ น คุ ณ ลั ก ษณะผู้ เรี ย น สมรรถนะสำคั ญ ของผู้ เรี ย น
การจัดการเรียนรู้/การปฏิบัติงาน ความรู้ในบทเรียน และบันทึกข้อมูลตามแนวทางประเมินที่แนะนำไว้ใน
แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนานักเรียนและให้ความช่วยเหลือนักเรียนทั้งชั้น /กลุ่ม/รายบุคคล
ตามกรณี
๓) ขั้นการปฏิบัติ
(๑) ทบทวนขั้นตอนการทำกิจกรรมตามที่ครูต้นทางแนะนำ และตามข้อแนะนำการปฏิบัติ
ที่ระบุใน PowerPoint ตรวจสอบความเข้าใจ และเตรียมนักเรียนก่อนทำกิจกรรม (การแบ่งกลุ่ม ฯลฯ)
(๒) กำกับให้การทำกิจกรรมเป็นไปตามลำดับเวลาตามแนวทางที่ระบุบน PowerPoint
(๓) ให้ความช่วยเหลือนักเรียนในระหว่างการทำกิจกรรม
(๔) เตรียมพร้อมนักเรียนสำหรับกิจกรรมในขั้นตอนสรุปการเรียน (ถ้ามี) เช่น การสรุปผล
ปฏิบัติงานเพื่อเทียบเคียงกับผลงานที่นักเรียนต้นทางจะนำเสนอ เป็นต้น
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๔) ขั้นสรุป
(๑) กำกับนักเรียนให้มีส่วนร่วมในการเฉลยใบงาน/สรุปผลการทำกิจกรรม ฯลฯ
(๒) ทบทวนประเด็นสำคัญที่มีการสรุปท้ายชั่วโมง และงาน/ใบงานที่ครูต้นทางมอบหมายให้
ทำเป็นการบ้าน/หรือใบงานที่ครูปลายทางได้เลือกมาใช้กับชั้นเรียนของตน
(๓) จัดให้นักเรียนได้ทำแบบประเมินตามระบุในหัวข้อ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
(เฉพาะหลังจบแต่ละหน่วยการเรียนรู้และครึ่ง/ปลายภาคเรียน)
๕) การบันทึกผลหลังสอน
(๑) บัน ทึก การจัด การเรีย นรู้ข องตนเอง โดยใช้ข้อ มูล จากแบบสัง เกตพฤติก รรมผู้เรีย น
ระหว่างเรียน และแบบประเมินตนเอง บันทึกการเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อวิเคราะห์เทคนิค หรือวิธีก ารใด
ที่ทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม มีความรู้ มีทักษะ และคุณลักษณะตามจุดประสงค์
(๒) บัน ทึก สาเหตุข องความสำเร็จ อุป สรรค และ/หรือ ข้อ จำกั ด ที่เ กิ ด ขึ้น เช่น เทคนิ ค
หรือ วิธี ก ารใด การบริห ารจั ด การชั้น เรีย น การจัด บรรยากาศ สิ่ง แวดล้อ มอย่า งไร ฯลฯ ที่ท ำให้ผู้เ รีย น
มีส่ว นร่ว ม มีค วามรู้ มีทัก ษะ และคุณ ลัก ษณะตามจุด ประสงค์ โดยใช้ ค ำถามที่ใ ห้ ไว้ ใ น “คำถามบัน ทึ ก
ผลหลัง สอนสำหรั บ ครูป ลายทาง” (ดูภ าคผนวก ค.) เป็น แนวทางในการย้อ นคิด ไตร่ต รองสิ่ง ที่เ กิด ขึ้ น
และนำไปบันทึ กผลหลั งสอนของชั่ ว โมงนั้น
(๓) วิเคราะห์ และสรุปผลจากข้อมูลตามปัญ หา/ความสำเร็จที่เกิดขึ้น และเสนอแนวทาง
การปรับปรุง เพื่อนำมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และช่วยเหลือ/ส่งเสริมนักเรียนในการจัดการเรียนรู้ในครั้ง
ต่อไป รวมทั้งนำไปใช้เป็นข้อมูลเพื่อพัฒนาเป็นงานวิจัยในชั้นเรียนต่อไป
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ส๑๕๑๐๑
ชื่อวิชาสังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
เวลา ๑๒๐ ชั่วโมง
ศึกษาความสําคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ พุทธประวัติ พุทธกิจสําคัญ หรือประวัติ
ศาสดาที่ตนนับถือ เห็นคุณค่า และประพฤติตนตามแบบอย่างการดําเนินชีวิต และข้อคิดจากประวัติสาวก
ชาดก ศาสนิกชนตัวอย่างองค์ประกอบ และความสําคัญของพระไตรปิฎกหรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ
การแสดงความเคารพพระรัตนตรัยและปฏิบัติตามไตรสิกขา และหลักธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนาหรือ
หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ การจัดพิธีกรรมตามศาสนาที่ตนนับถืออย่าง
เรียบง่าย มีศาสนพิ ธี พิ ธีกรรม และวัน สํ าคัญ ทางศาสนา และอภิ ป รายประโยชน์ ที่ ได้รับ จากการเข้าร่วม
กิจกรรม มีมารยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี สถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ในฐานะพลเมือ งดี
เสนอวิธีการปกป้องคุ้มครองตนเองหรือผู้อื่น จากการละเมิดสิทธิเด็ก วัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อการดําเนินชีวิต
ในสังคมไทย ในการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน โครงสร้างอํานาจ หน้าที่และความสําคัญ
ของการปกครองส่วนท้องถิ่นระบุบทบาทหน้าที่ และวิธีการเข้าดํารงตําแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น ประโยชน์ที่
ชุมชนจะได้ รับ จากองค์ กรปกครองส่ วนท้ อ งถิ่น ปั จจัยการผลิ ตสิน ค้ าและบริการแนวคิ ดของปรัชญาขอ ง
เศรษฐกิจพอเพียงในการทํากิจกรรมต่าง ๆ ในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน หลักการสําคัญและประโยชน์ของ
สหกรณ์ บทบาทหน้าที่เบื้องต้นของธนาคาร จําแนกผลดีผลเสียของการกู้ยืม ตําแหน่ง (พิกัดภูมิศาสตร์ละติจูด
ลองจิจูด) ระยะ ทิศทางของภูมิภาคของตนเอง ลักษณะภูมิลักษณ์ ที่สําคัญ ในภูมิภาคของตนเองในแผนที่
ความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพกับลักษณะทางสังคมในภูมิภาคของตนเอง สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ที่มีอิทธิพลต่อลักษณะการตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่นของประชากรในภูมิภาค อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด วิ ถี ชี วิต และการสร้างสรรค์ วัฒ นธรรมในภู มิ ภ าค ผลจากการรัก ษาและการทํ าลาย
สภาพแวดล้อมและการรักษาสภาพแวดล้อมในภูมิภาค
โดยใช้กระบวนการสืบสอบทางสังคม การฝึกด้านทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหาการเรียนรู้
การจัดการและการปฏิบัติการสืบค้น กระบวนการกลุ่ม การอภิปราย บทบาทสมมุติ
เพื่ อ ให้ ผู้ เรีย นเกิ ด ความรู้ ค วามคิ ด เรีย นรู้อ ย่างมี ค วามสุ ข และเห็ น คุ ณ ค่ าของการนํ าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในการดําเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่าง
พอเพียง เห็นคุณค่าของการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดําเนินชีวิต
รหัสตัวชี้วัด
ส ๑.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕, ป.๕/๖, ป.๕/๗
ส ๑.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓
ส ๒.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔
ส ๒.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓
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ส ๓.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓
ส ๓.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒
ส ๕.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒
ส ๕.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓
รวมทั้งหมด ๒๗ ตัวชี้วัด
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มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส๑๕๑๐๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ภาคเรียนที่ ๑

รายวิชาสังคมศึกษา
จำนวน ๖๐ ชั่วโมง

สาระที่ ๓ : เศรษฐศาสตร์
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ส ๓.๑ เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้ทรัพยากร ที่มี
อยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดำรงชีวิต
อย่างมีดุลยภาพ
ตัวชี้วัด
ป.๕/๑ อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ
ป.๕/๒ ประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในครอบครัว
ป.๕/๓ อธิบายหลักการสำคัญและประโยชน์ของสหกรณ์
มาตรฐาน ส ๓.๒ เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และความจำเป็น
ของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
ตัวชี้วัด
ป.๕/๑ อธิบายบทบาทหน้าที่เบื้องต้นของธนาคาร
ป.๕/๒ จำแนกผลดีและผลเสียของการกู้ยืม
สาระที่ ๒ : หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐานส ๒.๑ เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธำรงรักษา
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข
ตัวชี้วัด
ป.๕/๑ ยกตัวอย่างและปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพ และหน้าที่ในฐานะพลเมืองดี
ป.๕/๒ เสนอวิธีการปกป้องคุ้มครองตนเองหรือผู้อื่นจากการละเมิดสิทธิเด็ก
ป.๕/๓ เห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตในสังคมไทย
ป.๕/๔ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน
มาตรฐาน ส ๒.๒ เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธาและธำรงรักษา ไว้ซึ่ง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตัวชี้วัด
ป.๕/๑ อธิบายโครงสร้าง อำนาจ หน้าที่และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น
ป.๕/๒ ระบุบทบาทหน้าที่ และวิธีการเข้าดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น
ป.๕/๓ วิเคราะห์ประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงสร้างรายวิชาสังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โครงสร้างรายวิชาสังคมศึกษา
รายวิชา สังคมศึกษา

รหัสวิชา ส๑๕๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑
หน่วย ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ
ที่
เรียนรู้/ตัวชี้วดั
๑ นวัตวิถสี ู่เศรษฐกิจ
ส ๓.๑ ป.๕/๑
ชุมชน
ป.๕/๒
ป.๕/๓

๒

การเงินและการ
ธนาคาร

ส ๓.๒ ป.๕/๑
ป.๕/๒

๓

วัฒนธรรมต่อการ
ดำเนินชีวิต

ส ๒.๑ ป.๕/๓
ป.๕/๔

๔

พลเมืองดี

ส ๒.๑ ป.๕/๑

๑๕

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
รวมเวลา ๕๗ ชั่วโมง
สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
การจัดการทรัพยากรใน
๒๐
๑๘
การผลิ ต สิ น ค้ า และบริ ก าร
การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า
การนำหลั ก การเศรษฐกิ จ
พอเพี ย งและสหกรณ์ ไปใช้ ใน
ชีวิต ประจำวัน เพื่อการดำรง
ชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ ๑๐
๙
ชุ ม ชน โดยการรวมกลุ่ ม ทาง
เศ รษ ฐกิ จ ภ าย ใน ท้ อ งถิ่ น
ประกอบอาชี พ ผลิ ต สิ น ค้ า
และบริ ก ารต่ า ง ๆ ในแต่ ล ะ
ชุมชนนั้น ต้องมีความสัมพันธ์
กั น ระหว่ า งผู้ ผ ลิ ต ผู้ บ ริ โ ภค
ธนาคารและรัฐบาล
วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญา ๑๐
๙
ท้องถิ่นมีความสำคัญต่อ
การดำเนิ น ชี วิ ต ในสั งคมไทย
การอนุรักษ์เผยแพร่วัฒนธรรม
และภูมิปัญ ญาท้องถิ่นจึงเป็น
หน้าที่ของทุกคนในชุมชน
สถานภาพ บทบาทหน้ า ที่
๖
๕
สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพในฐานะ
พลเมื อ งดี คุ ณ ลั ก ษณะของ
พลเมืองดี เป็นสิ่งจำเป็นต้องมี
ความรู้ ค วามเข้ า ใจการอยู่
ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมเพื่อ
การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี

๑๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

หน่วย ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ
ที่
เรียนรู้/ตัวชี้วดั
๕ การปกป้องคุ้มครอง ส ๒.๑ ป.๕/๒
สิทธิเด็กไทย

๖

การปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ส ๒.๒ ป.๕/๑
ป.๕/๒
ป.๕/๓

รวมตลอดภาคเรียน

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
เด็กทุกคนที่เกิดมาย่อมได้รับ
๔
๓
สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐาน การละเมิ ด
สิ ท ธิ เด็ ก ทำให้ เด็ ก ไม่ ไ ด้ รั บ
การพัฒนาให้เจริญเติบโตทั้ง
ทางร่ า งกาย จิ ต ใจ สั ง คม
และอารมณ์ อย่ างเหมาะสม
ดังนั้นผู้ใหญ่และหน่วยงานที่
เกี่ ย วข้ อ งจึ ง ต้ อ งร่ ว มมื อ กั น
ปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็ก
การปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
๗
๖
เป็นการกระจายอำนาจ
การปกครองส่ ว นกลางไปสู่
ท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่น
ดำเนินการบริหารตามความ
ต้องการของตนเอง
การเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง
การปกครองส่วนท้องถิ่นทำ
ให้ เข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การเมื อ ง
การปกครองในสังคมปัจจุบัน
และสามารถดำเนิ น ชี วิ ต อยู่
ใน สั งค ม ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง
เหมาะสม และมีความสุข
๕๗

๕o

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๑๗

๑๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถสี ู่เศรษฐกิจชุมชน
รหัสวิชา ส๑๕๑๐๑
รายวิชา สังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๒๐ ชั่วโมง
๑. มาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชี้วัด
สาระ ๓ เศรษฐศาสตร์
มาตรฐาน ส ๓.๑ เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดำรงชีวิต
อย่างมีดุลยภาพ
ตัวชี้วัด
ป.๕/๑ อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ
ป.๕/๒ ประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในครอบครัว โรงเรียน
และชุมชน
ป.๕/๓ อธิบายหลักการสำคัญและประโยชน์ของสหกรณ์
๒. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
การจัดการทรัพยากรในการผลิตสินค้าและบริการ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและ
คุ้มค่า การนำหลักการเศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
๓. สาระการเรียนรู้
ความรู้
๑. ความหมายของการผลิตสินค้าและบริการได้ถูกต้อง
๒. เทคโนโลยีการผลิตสินค้าและบริการ
๓. ประโยชน์ของการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพได้ถูกต้อง
๔. แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
๕. หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
๖. หลักการและประโยชน์ของสหกรณ์
๗. ประเภทของสหกรณ์
๘. การผลิตสินค้าและบริการที่มีอยู่ในท้องถิ่น
๙. สามารถอธิบายปัจจัยที่ต้องมีผู้บริโภคได้
๑๐. สามารถประยุกต์ใช้แนวคิดในครอบครัว โรงเรียน และชุมชนได้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๑๙

ทักษะ/กระบวนการ
๑. นำความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ให้เกิดในชีวิตประจำวัน เช่น การทำบัญชี
รายรับรายจ่าย
๒. ออกแบบสินค้าและบริการได้สอดคล้องกับทรัพยากรในท้องถิ่น
๓. นักเรียนสามารถจำแนกประเภทของการผลิตสินค้าและบริการได้
๔. นักเรียนสามารถบอกเทคโนโลยีการผลิตสินค้าและบริการได้
๕. สามารถบอกประโยชน์การผลิตสินค้าและบริการ
๖. นำความรู้บทบาทผู้บริโภคมาปรับใช้
๗. วิเคราะห์หลักการและประโยชน์ของสหกรณ์
เจตคติ
๑. เห็นประโยชน์ของสินค้าที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นและนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์
๒. ตระหนักถึงคุณค่าความพอเพียงและการประยุกต์ใช้ในครอบครัว ชุมชน และโรงเรียน
๓. การนำไปประยุกต์ใช้ของสหกรณ์
๔. เห็นประโยชน์ของสินค้าและบริการต่าง ๆ
๕. ตระหนักถึงปัจจัยในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ
๖. ตระหนักถึงบทบาทการบริโภค
๗. ตระหนักถึงการใช้ชีวิตแบบพอเพียงและเดินทางสายกลาง
๔. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. ซื่อสัตย์ สุจริต
๒. มีวินัย
๓. ใฝ่เรียนรู้
๔. อยู่อย่างพอเพียง
๕. มุ่งมั่นในการทำงาน
๖. มีจิตสาธารณะ

๒๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

๖. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
๑. ใบงานที่ ๑ เรือ่ ง เทคโนโลยีการผลิตสินค้าและบริการ
๒. ใบงานที่ ๒ เรือ่ ง ประโยชน์ของการผลิตสินค้าและบริการ
๓. ใบงานที่ ๓ เรือ่ ง การรวมกลุ่มการผลิตสินค้าและบริการในชุมชน หรือท้องถิ่น
๔. ใบงานที่ ๔ เรือ่ ง ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตและเลือกซื้อสินค้าและบริการ
๕. ใบงานที่ ๕ เรือ่ ง ปัจจัยในการเลือกสินค้าบริโภค
๖. ใบงานที่ ๖ เรือ่ ง ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดสินค้าและบริการ
๗. ใบงานที่ ๗ เรือ่ ง บทบาทของผู้บริโภค
๘. ใบงานที่ ๘ เรือ่ ง หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
๙. ใบงานที่ ๙ เรือ่ ง แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
๑๐. ใบงานที่ ๑๐ เรื่อง ครอบครัวพอเพียง
๑๑. ใบงานที่ ๑๑ เรื่อง โรงเรียนพอเพียง
๑๒. ใบงานที่ ๑๒ เรื่อง ชุมชนพอเพียง
๑๓. ใบงานที่ ๑๓ เรื่อง วิเคราะห์บทบาทเศรษฐกิจพอเพียง
๑๔. ใบงานที่ ๑๔ เรื่อง วิเคราะห์สถานการณ์สหกรณ์ในชุมชน
๑๕. ใบงานที่ ๑๕ เรื่อง ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับสมาชิก

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๒๑

เกณฑ์การประเมินผลชิน้ งานหรือภาระงาน
ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
บรรยายเกี่ยวกับ บรรยายเกี่ยวกับ
บรรยายเกี่ยวกับ
จุดประสงค์ใน
จุดประสงค์ใน
จุดประสงค์ใน
การสร้างสรรค์
การสร้างสรรค์
การสร้างสรรค์
ผลงาน ได้ถูกต้อง ผลงานได้ถูกต้อง
ผลงานได้ถูกต้อง
ชัดเจน
เป็นส่วนใหญ่
เป็นบางส่วน
๒. ความครอบคลุม การนำเสนอเป็น การนำเสนอเป็นไป การนำเสนอเป็นไป
ของเนื้อหา
ไปตามลำดับ
ตามลำดับขั้นตอน ตามลำดับขั้นตอน
ขั้นตอนความ
ความถูกต้องของ ความถูกต้องของ
ถูกต้องของ
เนื้อหา ๘๐ %
เนื้อหา ๗๐ %
เนื้อหา ๑๐๐ %
๓. ความสวยงาม
ใช้เครื่องหมาย
ใช้เครื่องหมาย
ใช้เครื่องหมาย
การตกแต่งชิ้นงาน รูปภาพ สมการ รูปภาพ สมการ
รูปภาพ สมการ
สัญลักษณ์แทนกฎ สัญลักษณ์แทนกฎ สัญลักษณ์แทนกฎ
ทฤษฎี หลักการ ทฤษฎี หลักการ
ทฤษฎี หลักการ
นิยามต่าง ๆ ได้ นิยามต่าง ๆ ได้
นิยามต่าง ๆ ได้
ถูกต้องและครบถ้วน ถูกต้องแต่ครบถ้วน ถูกต้อง
๔. ความถูกต้อง
ใช้สีที่ช่วยจดจำ ใช้สีที่ช่วยจดจำ
ใช้สีที่ช่วยจดจำ
เพลินตา สีเดียว เพลินตา สีเดียว
เพลินตา สีเดียว
ตลอด แต่ละสีไม่ ตลอด แต่ละสีซ้ำกัน ตลอดแต่ละสีเดียวกัน
ซ้ำกัน
๕. ความตรงต่อเวลา ส่ ง งานครบถ้ ว น ส่งงานครบถ้วนตรง ส่งงานครบถ้วนตรง
ตรงตามเวลาที่ ตามเวลาที่ ก ำหนด ตามเวลาที่ ก ำหนด
กำหนด
๑-๒ วัน
๓-๔ วัน
ประเด็นการ
ประเมิน
๑. การบรรยาย
จุดประสงค์

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน ๑๖-๒๐ หมายถึง
คะแนน ๑๓-๑๕ หมายถึง
คะแนน ๑๐-๑๑ หมายถึง
คะแนน ๐-๙
หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับ ๑๐ คะแนน ขึน้ ไปผ่าน

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
บรรยายเกี่ยวกับ
จุดประสงค์ใน
การสร้างสรรค์
ผลงานได้ถูกต้อง
เพียงส่วนน้อย
การนำเสนอเป็นไป
ตามลำดับขั้นตอน
ความถูกต้องของ
เนื้อหา ๕๐ %
ใช้เครื่องหมาย
รูปภาพ สมการ
สัญลักษณ์แทนกฎ
ทฤษฎี หลักการ
นิยามต่าง ๆ ได้
ถูกต้อง
ไม่ใช้สีที่ช่วยจดจำ
เพลินตา สีเดียว
ตลอด
ส่งงานครบถ้วนตรง
แต่ ช้ า กว่ า กำหนด
๕ วันขึ้นไป

๒๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๓.๑ เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากร
ที่ มี อ ยู่ จ ำกั ด ได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและคุ้ ม ค่ า รวมทั้ งเข้ า ใจหลั ก การของเศรษฐกิ จ
พอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
ตัวชี้วัด
ป.๕/๑ อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ
๒. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
การจัดการทรัพยากรในการผลิตสินค้าและบริการ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและ
คุ้มค่า การนำหลักการเศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- บอกความหมายของการผลิตสินค้าและบริการได้ถูกต้อง
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- จำแนกประเภทของการผลิตสินค้าและบริการได้
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- เห็นประโยชน์ของสินค้าและบริการต่าง ๆ
๔. สาระการเรียนรู้
การจัดการทรัพยากรในการผลิตสินค้าและบริการ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและ
คุ้มค่ามากที่สุด
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. ซื่อสัตย์ สุจริต
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทำงาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๒๓
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง…การผลิตสินค้าและบริการ
รายวิชาสังคมศึกษา จำนวน ๑ ชั่วโมง

ลำดับที่
๑.

ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด
จุดประสงค์
การเรียนรู้
การเรียนรู้
ขั้นนำ

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
๕ นาที ๑. ครูให้นักเรียนดูภาพ
- ภาพตุ๊กตา
- ภาพคนปรุงอาหาร (เชฟ)
- ภาพกระเป๋า
- ภาพช่างเสริมสวย
- ภาพคนล้างรถ
จากนั้นให้นักเรียนตอบคำถาม
จากภาพ ๓ คำถาม
๑. นักเรียนทราบหรือไม่วา่ สินค้า
และบริการที่อยู่ในรูปผลิตมาจาก
อะไรและใครเป็นผู้ผลิตเพื่อเชื่อมโยง
เข้าสู่เนื้อหา

การ
สื่อการเรียนรู้ ประเมิน
การเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน
- นักเรียนเลือกสินค้าจากในภาพที่ดู PowerPoint
๑ ภาพ

๑. นักเรียนตอบคำถาม ผู้ผลิตมาจาก
โรงงาน

๒๔

ลำดับที่

๒.

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

๑. บอกความหมาย
ของการผลิ ตสิ น ค้ า
และบริการได้ถูกต้อง

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

ขั้นสอน

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
๒. นั ก เรี ย นเคยพบการบริ ก าร
แบบใดบ้ า งนอกเหนื อ จากการ
บริการในลักษณะนี้
๓. เพราะเหตุใดจึงต้องมีการผลิต
สินค้าและบริการ
๒๐ นาที ๑. ครูแบ่งกลุม่ นักเรียนกลุ่มละ ๔
คน โดยคละตามความสามารถ
๒. ครูให้ นั กเรี ยนศึ กษาใบความรู้
เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ
๓. ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย
สรุปองค์ความรูท้ ี่ศึกษามาโดยครู
อภิปรายเพิ่มเติม
- ความหมายของการผลิตสินค้า
และบริการ การนำทรัพยากรและ
ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ

สื่อการเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน
๒. นัก เรียนตอบคำถามร้านล้าง
รถ โรงพยาบาล ร้านตัดผม
๓. เพื่ อตอบสนองความต้ องการ
ของมนุษย์ใดด้านต่าง ๆ
๑. นักเรียนแต่ละกลุม่
- PowerPoint
กลุ่มละ ๔ คน
- ใบความรูท้ ี่ ๑
๒. นั ก เรี ย นศึ ก ษาใบความรู้ ที่ ๑ - บัตรภาพ
เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ
๓. นักเรียนสรุปองค์ความรูเ้ ป็น
กลุ่ม โดยการสรุปลงในสมุด

การประเมิน
การเรียนรู้

- แบบสังเกต
พฤติกรรม
การทำงาน
กลุ่ม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

ลำดับที่

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

๒๕
เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
มาประกอบกันเพื่ อให้ เกิดสิน ค้า
และบริ ก ารที่ ต อบสนองความ
ต้องการ
- การผลิตสินค้าและบริการต้อง
คำนึงถึงสิ่งใดบ้าง ทุน ที่ดิน
แรงงาน และผู้ประกอบการ
๓. ครูถามนักเรียนว่า
๓. นักเรียนตอบคำถาม
- เพราะเหตุใดจึงต้องมีการผลิต - เพราะมนุ ษย์ ทุ กคนมี ความ
สินค้าและบริการ
ต้องการที่แตกต่างกันแต่ละพื้นที่มี
ทรั พ ยากรที่ แตกต่ างกั น จึ งเกิ ด
การผลิตเพื่อตอบสนอง
- สินค้าประเภทต่าง ๆ สร้างขึ้นโดย - ทุน ที่ดิน แรงงาน และ
ใช้ปัจจัยการผลิตใดบ้าง
ผู้ประกอบการ
๔. ครูให้นักเรียนดูภาพสินค้าและ ๔. นักเรียนจำแนกประเภทสินค้า
บริการ ดังนี้
และบริการจากรูปภาพที่ครู
กำหนดให้

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- แบบสังเกต
พฤติกรรม
การทำงานกลุ่ม

๒๖

ลำดับที่

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

๓.

ขั้นปฏิบัติ

๔.

ขั้นสรุป

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู

๑. อาหาร
๒. ไปรษณีย์
๓. ร้านสะดวกซื้อ
๔. คอมพิวเตอร์
๕. แว่นตา
๖. รีสอร์ท
จากนั้นนักเรียนจำแนกประเภท
สินค้าและบริการ
๑๕ นาที ๑. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมกลุ่ม
เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ
(ในรูปแบบแผนผังความคิด) ครูมี
ตัวอย่างขึ้น PowerPoint ให้
๑๐ นาที ๑. ครูสุ่มให้นักเรียนแต่ละกลุม่
สรุปบทเรียน เรื่อง การผลิต
สินค้าและบริการ โดยการทำ
แผนผังความคิด

สื่อการเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน

การประเมิน
การเรียนรู้

๑. นักเรียนทำกิจกรรมกลุ่มที่แบ่ง PowerPoint
ข้างต้น

- แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
ทำงานกลุ่ม

๑. นักเรียนสรุป เรื่อง การผลิต
สินค้าและบริการ
- หมายถึง การนำทรัพ ยากรและ
ปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการที่
ต้องสนองความต้องการ

- แบบประเมิน
แผนผังความคิด
- แบบประเมิน
การนำเสนอ
หน้าชั้นเรียน

นำเสนอแผนผัง
ความคิดจาก
การสรุปของ
นักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

ลำดับที่

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

๒๗
เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน
- การผลิตสินค้าและบริการ
จำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยใด เช่น
ที่ดิน ทุน แรงงาน ผู้ประกอบการ

๒. ครู แ ละนั ก เรี ย นร่ ว มกั น สรุ ป ๒. นั ก เรี ย นร่ ว มกั น สรุ ป บทเรื่ อ ง
บทเรียนกันอีกครั้ง เรื่อง การผลิต การผลิตสินค้าและบริการ
สินค้าและบริการ

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

๒๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑. PowerPoint เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ
๒. ใบความรูท้ ี่ ๑ เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ
๓. บัตรภาพ
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการวัดและ
ประเมินผล
ทักษะ (P)
ความรู้ (K)
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
สมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน

วิธีการ
- จำแจกประเภทของการ
ผลิตสินค้าและบริการได้
- ตรวจผังแผนความคิด

เครื่องมือ

- แบบสั ง เกตพ ฤติ ก รรม
การทำงานกลุ่ม
- แบบประเมินแผนผัง
ความคิด
- ประเมินความซื่อสัตย์ สุจริต - แบบสังเกตพฤติกรรม
ใฝ่เรียนรูแ้ ละมุ่งมั่นใน
การทำงานกลุ่ม
การทำงาน
- ประเมิ น ความสามารถใน - แบบสังเกตพฤติกรรม
การสื่อสารและความสามารถ การทำงานกลุ่ม
ในการคิด
- แบบประเมินแผนผัง
ความคิด
- แบบประเมินการนำเสนอ
หน้าชั้นเรียน

เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๒๙

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
……………………………………………………………………………………….……………………..…………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ความสำเร็จ หรือปัญหาและอุปสรรค
……………………..……………..……………………………………..........................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ข้อจำกัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
ลงชื่อ…………………………………ผูส้ อน
(………………..……………….)
วันที…่ …….เดือน……………..….พ.ศ.………….

๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………ผู้ตรวจ
(……………………………………..)
วันที…่ …….เดือน………………….พ.ศ.………….

๓๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
ใบความรู้ที่ ๑ เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ใบความรู้
การผลิตสินค้าและบริการ
การผลิต หมายถึง การแปรสภาพทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัด ให้เกิดประโยชน์เป็นสินค้าหรือบริการ
เพื่อตอบสนองความต้องการมนุษย์
ในการดำเนินการผลิตนั้น ผู้ผลิตสามารถดำเนินการผลิตเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มโดยสร้างประโยชน์ใน
ลักษณะต่าง ๆ ดังนี้
๑. การทําให้ผลผลิตมีมูลค่าเพิ่มด้วยวิธีแ ปรรูปเป็นวิธีการนําผลผลิตมาเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ทําให้
สินค้ามีมูลค่าเพิ่มขึ้น เช่น การทําสวนกล้วยน้ ำว้า เพื่อนํากล้วยมาแปรรูปทําเป็นกล้วยตาก กล้วยอบน้ ำผึ้ง ซึ่ง
ทําให้เก็บไว้ได้นานและนําไปขายได้ราคาเพิ่มขึ้น
๒. การทําให้ผลผลิตมีมูลค่าเพิ่มโดยการเปลี่ยนแปลงสถานที่เป็นการนําสินค้าและบริการจากแหล่ง
ผลิตไปสู่ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อได้อย่างสะดวกสบาย เช่น ผู้ขายเสื้อผ้าไปซื้อเสื้อผ้าจากตลาดประตูน้ ำ
ในราคาตัวละ ๑๒๐ บาท แล้วนํามาวางขายที่บ้านในราคาตัวละ ๑๙๙ บาท ทําให้ผลผลิตมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
๓. การทําให้ผลผลิตมีมูลค่าเพิ่มโดยใช้ช่วงเวลาที่ต่างกันเป็นวิธีการทําให้ผลผลิตหรือสินค้าต่าง ๆ
มีประโยชน์เพิ่มมากขึ้น เช่น การนําโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีรูปลักษณ์แปลกแตกต่างกับยี่ห้ออื่น ๆ ออกมาวาง
จําหน่ายเป็นรายแรก ซึ่งทําให้สินค้ามีราคาแพงกว่าสินค้าชนิดเดียวกันที่วางจําหน่ายอยู่ในขณะนั้น
๔. การทําให้ผลผลิตมีมูลค่าเพิ่มโดยการให้บริการเพิ่มเติมเป็นวิธีเพิ่มการบริการเป็นพิเศษ เพื่อทําให้
ผู้บริโภคได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น เช่น การขายรถยนต์พร้อมกับมอบกรรมสิทธิ์ในการเรียนขับรถกับ
โรงเรียนสอนขับรถยนต์ซึ่งมีบริการนําไปทําใบขับขี่พร้อม เป็นต้น
ดังนั้น หากผู้ผลิตรู้จักสร้างประโยชน์ให้กับผลผลิตของตนเองในลักษณะต่าง ๆ เหล่านี้ก็จะทําให้
ผลผลิตมีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้
แหล่งที่มา : ชุดเอกสารสื่อ ๖o พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๓๑

แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงใน
ช่องที่ตรงกับระดับคะแนน

ที่

ชื่อ–นามสกุล

ความ
การแสดง การรับฟัง ความตั้งใจ การแก้ไข/ รวม
ร่วมมือทำ
ความ
ความ
ในการ
ปรับปรุง ๑๕
กิจกรรม
คิดเห็น
คิดเห็น
ทำงาน ผลงานกลุ่ม คะแนน
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑o
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การตัดสินใจ
ช่วงคะแนน
๑๒–๑๕
๘–๑๑
ต่ำกว่า ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ให้
ให้
ให้

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

๓๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

แบบประเมินแผนผังความคิด (ป.๔-๖)
เกณฑ์
การประเมิน
ดีมาก (๔)
๑. เนื้อหา
ข้อมูลครบถ้วนทุก
ประเด็นมีความ
หลากหลาย ถูกต้อง
สมบูรณ์ ชัดเจน
เรียงลำดับความคิด
ก่อนหลัง ไม่วกวน
ต่อเนื่องสัมพันธ์กัน
๒. รูปแบบ
รูปแบบของแผนภาพ
มีความคิดประเด็น
หลัก ประเด็นรอง
และประเด็นย่อย
อย่างชัดเจนเข้าใจง่าย
๓. ความ
สวยงามและมีความ
สวยงาม
คิดสร้างสรรค์
สร้างสรรค์
นำเสนอรูปแบบ
แปลกใหม่ ลายมือ
สวยงามเป็นระเบียบ
อ่านง่าย สะอาด
ผลงานเป็นต้นแบบได้
๔. เวลา
ส่งชิ้นงานก่อนเวลาที่
กำหนด

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน ๑๔-๑๖ คะแนน
คะแนน ๑๑-๑๓ คะแนน
คะแนน
๘-๑๐ คะแนน
คะแนน
๑-๗ คะแนน
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ ๘ คะแนน ขึ้นไป

ระดับคุณภาพ
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
ข้อมูลถูกต้อง
ข้อมูลค่อนข้าง
สมบูรณ์ เรียงลำดับ ครบถ้วน แต่ยงั ขาด
ความคิดก่อนหลัง ความสมบูรณ์ ลำดับ
ไม่วกวนต่อเนื่อง
ความคิดก่อนหลัง
สัมพันธ์กัน
วกวนหรือขาดความ
ต่อเนื่องสัมพันธ์กัน

ปรับปรุง (๑)
ข้อมูลขาดความ
ถูกต้อง ลำดับ
ความคิดวกวนและ
ขาดความต่อเนื่อง
สัมพันธ์กัน

รูปแบบของแผนภาพ
มีความคิดประเด็น
หลัก ประเด็นรอง
และประเด็น

รูปแบบประเด็นขาด
องค์ประกอบของ
แผนที่ความคิด
มากกว่า ๒ ประเด็น

รูปแบบประเด็นขาด
องค์ประกอบของ
แผนผังความคิด
๑-๒ ประเด็น

สวยงามนำเสนอ
สวยงาม ลายมือเป็น ขาดความสวยงาม
รูปแบบน่าสนใจ
ระเบียบ สะอาด
ลายมือไม่เป็น
ลายมือสวยงามเป็น
ระเบียบ ขีดฆ่า
ระเบียบ อ่านง่าย
สะอาด ผลงานเป็น
ต้นแบบได้
ส่งชิ้นงานภายใน
เวลากำหนด

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ส่งชิ้นงานไม่ทัน
กำหนด ๑ วัน

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ส่งชิ้นงานไม่ทัน
กำหนดตั้งแต่ ๒ วัน
ขึ้นไป

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน
แบบประเมินการนำเสนอหน้าชัน้ เรียน
เกณฑ์
ระดับคุณภาพ
การประเมิน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
๑. การถ่ายทอด คล่องแคล่วไม่ติดขัด คล่องแคล่วไม่ติดขัด ไม่คล่องแคล่วมีการ
เนื้อหา
ทำให้เข้าใจประเด็น ทำให้เข้าใจประเด็น หยุดชะงักบ้าง
ได้ง่ายและเร็ว การพูด ได้ง่าย การพูดมีการ บางครั้ง จังหวะพูด
มีการเว้นจังหวะและ เว้นจังหวะอย่าง
ช้าจับประเด็นไม่ได้
เน้นคำ เน้นสาระ
เหมาะสม ความเร็ว
สำคัญอย่างเหมาะสม ในการพูดอยู่ใน
เพื่อให้ผู้ฟังติดตาม ระดับเหมาะสม
การนำเสนอ ความเร็ว
ในการพูดอยู่ใน
ระดับเหมาะสม
๒. บุคลิกภาพ มีความมั่นใจ สบ
สบสายตาผู้ฟัง
สบสายตาผู้ฟังน้อย
สายตาผู้ฟังตลอด
พอสมควร น้ำเสียง น้ำเสียงสั่น ขาด
เวลาเพื่อดึงดูดให้ สะท้อนถึงความ
ความมั่นใจ เสียง
ผู้ฟังสนใจในเนือ้ หา มั่นใจ เสียงดัง
เบาและดังสลับไป
ที่ถ่ายทอด เสียงดัง พอเหมาะ
พอเหมาะ
๓. การใช้ภาษา คล่องแคล่ว เช่น ยก แสดงกริยาท่าทาง ใช้ภาษากายสื่อสาร
กายในการสื่อสาร มือ/ผายมือ แสดง ประกอบการ
น้อยครั้ง
กริยาท่าทางประกอบ นำเสนอพอสมควร
การนำเสนอเพื่อ
ดึงดูดความสนใจ
๔. ความ
ใช้เวลาในการนำ
ใช้เวลาในการ
ใช้เวลาในการ
เหมาะสมกับ
เสนอเหมาะสม
นำเสนอเกินเวลาที่ นำเสนอเกินเวลาที่
เวลา
กำหนด ๑-๓ นาที กำหนด ๔-๕ นาที
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
๑๔-๑๖
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๑๑-๑๓
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๘-๑๐
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๑-๗
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ ๘ คะแนน ขึ้นไป

ดี
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓๓

ปรับปรุง (๑)
ติดขัด หยุดชะงักใน
หลายจังหวะ พูดเร็ว
หรือช้าเกินไป

ก้มหน้าไม่สบตาและ
น้ำเสียงสั่นและเบา

ไม่ใช้ภาษากาย
สื่อสาร

ใช้เวลาในการนำ
เสนอเกินเวลาที่
กำหนด มากกว่า
๕ นาทีขึ้นไป

๓๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตสินค้าและบริการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๓.๑ เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากร
ที่ มี อยู่จำกัด ได้อย่างมี ป ระสิท ธิภ าพและคุ้ม ค่า รวมทั้ งเข้าใจหลัก การของเศรษฐกิ จ
พอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
ตัวชี้วัด ป.๕/๑ อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ
๒. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
การจัดการทรัพยากรในการผลิตสินค้าและบริการ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและ
คุ้มค่า การนำหลักการเศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายเทคโนโลยีการผลิตสินค้าและบริการได้
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- บอกเทคโนโลยีการผลิตสินค้าและบริการได้
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- เห็นประโยชน์ของเทคโนโลยีการผลิตสินค้าและบริการต่าง ๆ
๔. สาระการเรียนรู้
การจัดการทรัพยากรในการผลิตสินค้าและบริการ การใช้ทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. ซื่อสัตย์ สุจริต
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทำงาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๓๕

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตสินค้าและบริการ……………
รายวิชาสังคมศึกษา จำนวน ๑ ชั่วโมง
ลำดับที่

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

๑.

๒.

๑. อธิบายเทคโนโลยี
การผลิตสินค้าและ
บริการได้

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู้
ขั้นนำ

ขั้นสอน

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
๕ นาที ๑. นักเรียนดูวีดิทัศน์เกี่ยวกับการทำ
สับปะรดเพื่อเชื่อมโยงเนื้อหา
- นักเรียนได้อะไรจากการชม
วีดทิ ัศน์
- การทำสับปะรดมีความแตกต่างกัน
อย่างไร
- นักเรียนคิดว่าการผลิตสินค้าและ
บริการนั้น ควรมีตัวช่วยเข้ามาใช้ใน
การผลิตสินค้าและบริการหรือไม่
๒๐ นาที ๑. ครูชี้แจง เรือ่ ง เทคโนโลยีการ
ผลิตสินค้าและบริการ

สื่อการเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน

PowerPoint
วีดทิ ัศน์
- นักเรียนตอบ การทำสับปะรด
- นักเรียนตอบ มีการทำแบบใช้คน
และมีการทำแบบใช้เครื่องจักร
- นักเรียนตอบ เครื่องจักร อื่นๆ

๑. นักเรียนจดบันทึก เรื่อง
เทคโนโลยีการผลิตสินค้าและ
บริการ (ลงในสมุด)

PowerPoint

การประเมิน
การเรียนรู้

๓๖

ลำดับที่

๓.

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู้

ขั้นปฏิบัติ

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
๒. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ ๔ คน
๓. ครูให้นักเรียนศึกษาบทความ
จาก PowerPoint เรื่อง การเพิ่ม
ผลผลิตข้าวไร่ ด้วยเทคโนโลยี
การผลิตข้าวไร่เชิงอนุรักษ์และตอบ
คำถามจากบทความโดยการเรียก
ตอบ
- พืน้ ที่เกษตรกรรมอยู่ที่ อำเภอและ
จังหวัดใด
- มีเทคโนโลยีใดบ้างที่เข้ามาช่วยใน
การเพิ่มผลผลิตข้าวไร่ด้วย
เทคโนโลยีการผลิตข้าวไร่เชิงอนุรักษ์
๑๕ นาที ๑. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ ๑
เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตสินค้าและ
บริการ จากนั้นออกแบบผลิตภัณฑ์
๑ ผลิตภัณฑ์

สื่อการเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน
๒. นักเรียนแบ่งกลุม่ ๔ คน
๓. นักเรียนศึกษาบทความ เรือ่ ง
การเพิ่มผลผลิตข้าวไร่ ด้วย
เทคโนโลยีการผลิตข้าวไร่เชิง
อนุรักษ์

- นักเรียนตอบคำถามอำเภอบ่อ
เกลือ จังหวัดน่าน
- นักเรียนตอบคำถาม มีการคัด
เมล็ดพันธุ์ การเพาะเมล็ด การวัด
อัตราการงอก เทคนิคการใช่ปุ๋ย
๑. นักเรียนทำใบงานที่ ๑ เรือ่ ง
เทคโนโลยีการผลิตสินค้าและ
บริการและแบบผลิตภัณฑ์ ๑
ผลิตภัณฑ์

การประเมิน
การเรียนรู้
- แบบสังเกต
พฤติกรรม
การทำงาน
กลุ่ม

ใบงานที่ ๑

- แบบสังเกต
พฤติกรรม
การทำงาน
กลุ่ม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

ลำดับที่
๔.

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู้
ขั้นสรุป

๓๗
เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
๑๐ นาที ๑. ครูสุ่มให้นักเรียนแต่ละกลุม่
เสนอ ใบงานที่ ๑ เรื่อง เทคโนโลยี
การผลิตสินค้าและบริการ และ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ๑ ผลิตภัณฑ์
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
อภิปรายบทเรียน เรื่อง เทคโนโลยี
การผลิตสินค้าและบริการ

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนแต่ละกลุม่ นำเสนอใบ
งานที่ ๑ เรื่อง เทคโนโลยีการผลิต
สินค้าและบริการ และออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ๑ ผลิตภัณฑ์
๒. นักเรียนสรุปอภิปรายบทเรียน
เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตสินค้า
และบริการ

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้
- แบบประเมิน
การนำเสนอ
หน้าชั้นเรียน

๓๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑. PowerPoint เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตสินค้าและบริการ
๒. ใบงานที่ ๑ เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตสินค้าและบริการ และออกแบบผลิตภัณฑ์ ๑ ผลิตภัณฑ์
๓. วีดทิ ัศน์
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการวัดและ
ประเมินผล
ทักษะ(P)

ความรู(้ K)

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
สมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน

วิธีการ

เครื่องมือ

สามารถบอกเทคโนโลยี - แบบสังเกตพฤติกรรม
การผลิตสินค้าและ
การทำงานกลุ่ม
บริการ
ตรวจใบงาน
- ใบงานที่ ๑ เทคโนโลยีการผลิต
สินค้าและบริการ และออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ๑ ผลิตภัณฑ์
ประเมินความซื่อสัตย์ - แบบสังเกตพฤติกรรม
สุจริต ใฝ่เรียนรู้และ
การทำงานกลุ่ม
มุ่งมั่นในการทำงาน
ประเมินความสามารถ - แบบสังเกตพฤติกรรม
ในการสื่อสาร และ
การทำงานกลุ่ม
ความสามารถในการคิด - แบบประเมินการนำเสนอหน้า
ชั้นเรียน

เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๓๙

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
…………………………………….……………………………………..……………………………………..............................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ความสำเร็จ หรือปัญหาและอุปสรรค
……………………..…………………………………………………............................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ข้อจำกัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ…………………………………ผูส้ อน
(……………………………………)
วันที…่ …….เดือน……………..….พ.ศ.………….

๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………ผู้ตรวจ
(……………………………………..)
วันที…่ …….เดือน………………….พ.ศ.………….

๔๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
ใบงานที่ ๑ เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตสินค้าและบริการ และออกแบบผลิตภัณฑ์ ๑ ผลิตภัณฑ์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตสินค้าและบริการ
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕

คำชี้แจง : ให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ที่กำหนดให้และตอบคำถาม

แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

๑. ผลิตภัณฑ์………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๒. เหตุใดถึงเลือกผลิตภัณฑ์ชิ้นนี…้ ………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
๓. เทคโนโลยีที่ช่วยในการผลิต……………………………………………………………………………………………..……………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
ชื่อ-นามสกุล……………………………………………………………………………..ชั้น……………………………..เลขที่………………

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๔๑

เฉลยใบงานที่ ๑ เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตสินค้าและบริการ และออกแบบผลิตภัณฑ์ ๑ ผลิตภัณฑ์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตสินค้าและบริการ
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕
คำชี้แจง : ให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ที่กำหนดให้และตอบคำถาม (ดุลยพินิจครูผู้สอน)

แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

๑. ผลิตภัณฑ์………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๒. เหตุใดถึงเลือกผลิตภัณฑ์ชิ้นนี…้ ………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๓. เทคโนโลยีที่ช่วยในการผลิต……………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

๔๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงใน
ช่องที่ตรงกับระดับคะแนน

ที่

ชื่อ–นามสกุล

ความ
การแสดง การรับฟัง ความตั้งใจ การแก้ไข/ รวม
ร่วมมือทำ
ความ
ความ
ในการ
ปรับปรุง
๑๕
กิจกรรม
คิดเห็น
คิดเห็น
ทำงาน ผลงานกลุ่ม คะแนน
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑o
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การตัดสินใจ
ช่วงคะแนน
๑๒–๑๕
๘–๑๑
ต่ำกว่า ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ให้
ให้
ให้

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๔๓

แบบประเมินการนำเสนอหน้าชัน้ เรียน
เกณฑ์
ระดับคุณภาพ
การประเมิน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
๑. การถ่ายทอด
คล่องแคล่วไม่ติดขัด คล่องแคล่วไม่
ไม่คล่องแคล่วมี
เนื้อหา
ทำให้เข้าใจประเด็น ติดขัด ทำให้เข้าใจ การหยุดชะงักบ้าง
ได้ง่ายและเร็ว การพูด ประเด็นได้ง่าย
บางครั้ง จังหวะพูด
มีการเว้นจังหวะและ การพูดมีการเว้น ช้าจับประเด็นไม่ได้
เน้นคำ เน้นสาระ
จังหวะอย่าง
สำคัญอย่างเหมาะสม เหมาะสม ความ
เพื่อให้ผู้ฟังติดตาม
เร็วในการพูดอยู่
การนำเสนอ ความเร็ว ในระดับเหมาะสม
ในการพูดอยู่ในระดับ
เหมาะสม
๒. บุคลิกภาพ
มีความมั่นใจ สบสายตา สบสายตาผู้ฟัง
สบสายตาผู้ฟังน้อย
ผู้ฟังตลอด เวลาเพื่อ พอสมควร
น้ำเสียงสั่น ขาด
ดึงดูดให้ผู้ฟังสนใจใน น้ำเสียงสะท้อนถึง ความมั่นใจ เสียง
เนื้อหาที่ถ่ายทอด
ความมั่นใจ เสียง เบาและดังสลับไป
เสียงดังพอเหมาะ
ดังพอเหมาะ
๓. การใช้ภาษากาย คล่องแคล่ว เช่น ยก แสดงกริยาท่าทาง ใ ช้ ภ า ษ า ก า ย
ในการสื่อสาร
มือ/ผายมือ แสดง
ประกอบการ
สื่อสารน้อยครั้ง
กริยาท่าทางประกอบ นำเสนอ
การนำเสนอเพื่อดึง พอสมควร
ดูดความสนใจ
๔. ความเหมาะสม ใช้เวลาในการ
ใช้เวลาในการนำ ใช้เวลาในการนำ
กับเวลา
นำเสนอเหมาะสม
เสนอเกินเวลาที่ เสนอเกินเวลาที่
กำหนด ๑-๓ นาที กำหนด ๔-๕ นาที
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
๑๔-๑๖
คะแนน
คะแนน
๑๑-๑๓
คะแนน
คะแนน
๘-๑๐
คะแนน
คะแนน
๑-๗
คะแนน
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ ๘ คะแนน ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ปรับปรุง (๑)
ติดขัด หยุดชะงัก
ในหลายจังหวะ
พูดเร็วหรือช้า
เกินไป

ก้มหน้าไม่สบตา
และน้ำเสียงสัน่
และเบา

ไม่ใช้ภาษากาย
สื่อสาร

ใช้เวลาในการนำ
เสนอเกินเวลาที่
กำหนด มากกว่า
๕ นาทีขึ้นไป

๔๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ประโยชน์ของการผลิตสินค้าและบริการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๓.๑ เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากร
ที่ มี อ ยู่ จ ำกั ด ได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพและคุ้ ม ค่ า รวมทั้ งเข้ าใจหลั ก การของเศรษฐกิ จ
พอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
ตัวชี้วัด ป.๕/๑ อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ
๒. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
การจัดการทรัพยากรในการผลิตสินค้าและบริการ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและ
คุ้มค่า การนำหลักการเศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- บอกประโยชน์ของการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพได้ถูกต้อง
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- สามารถบอกประโยชน์การผลิตสินค้าและบริการ
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- เห็นประโยชน์ของสินค้าที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นและนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์
๔. สาระการเรียนรู้
การจัดการทรัพยากรในการผลิตสินค้าและบริการ การใช้ทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. ซื่อสัตย์ สุจริต
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทำงาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๔๕

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ประโยชน์ของการผลิตสินค้าและบริการ
รายวิชาสังคมศึกษา จำนวน ๑ ชั่วโมง
ลำดับที่
๑.

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้

ขั้นนำ

๕ นาที

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
๑. ครู ให้ นั ก เรี ย นดู วี ดิ ทั ศ น์ ภ าพ
ความสำเร็จ ของนั ก ข่ า วและนั ก
ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
พร้อมเล่ารายละเอียดพอสังเขป
๒. นั ก เรี ย นร่ ว มกั น อภิ ป รายใน
ประเด็น ดังต่อไปนี้
- การที่นักธุรกิจจะประสบ
ความสำเร็จได้รับรางวัลในฐานะ
ผู้ผลิตทีม่ ีคุณภาพนั้นจะต้องมี
คุณสมบัติอะไรบ้าง
- การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ผู้บริโภคในสังคมอย่างไรบ้าง

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนดูวีดิทัศน์และภาพ PowerPoint แบบสังเกต
ข่าวตัวอย่างของนักธุรกิจ
- วีดทิ ัศน์
พฤติกรรม
- รูปภาพ
การเรียนรู้
๒. นั ก เรี ย นร่ วมกั น อภิ ป ราย
ประเด็ น ต่ า ง ๆ ตามหั ว ข้ อ ที่
เรียนมา

๔๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

ลำดับที่

๒.

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

๑. บอกประโยชน์ ข อง
การผลิตสินค้าและบริการ
ที่มีคุณภาพได้ถูกต้อง
๒. เห็นประโยชน์ของ
สินค้าที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น
และนำมาปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

ขั้นสอน

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
๓. ครูเข้าสู่บทเรียนโดยการ
อธิบายเนื้อหาของเรื่องเพื่อ
เชื่อมโยงกับคำตอบ“ประโยชน์
ของการผลิตสินค้าและบริการที่มี
คุณภาพ”
๒๐ นาที ๑. ครูให้นักเรียนจับคู่ประเภท
ของสินค้าและบริการให้ถูกต้อง
๒. ครูให้นักเรียนศึกษาหัวข้อเรื่อง
ดังต่อไปนี้ เรื่อง ประโยชน์ ของการ
ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ
๓. ครูชี้แจงหัวข้อที่นักเรียน
ศึกษาเพิ่มเติม

กิจกรรมนักเรียน
๓. นั ก เรี ย นเริ่ ม เข้ า สู่ เนื้ อ หา
ของบทเรียน

๑. นักเรียนจับคูภ่ ายใน
ห้องเรียน
๒. นักเรียนศึกษาหัวข้อเรือ่ ง
ดังต่อไปนี้ โดยการจับคู่ เรื่อง
ประโยชน์ของการผลิตสินค้า
และบริการที่มคี ุณภาพ
๓. นักเรียนจดบันทึกสิง่ ทีค่ รู
เพิ่มเติม

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

PowerPoint แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

ลำดับที่

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

๓.

๔.

๓. สามารถบอกประโยชน์
การผลิตสินค้าและบริการ

๔๗
แนวการจัดการเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้

ขั้นปฏิบัติ

๑๕ นาที

ขั้นสรุป

๑๐ นาที ๑. ครูเลือกตัวแทนนักเรียน
ภายในห้องมา ๑ ท่านเพื่อ
นำเสนอหน้าชั้นเรียนเกี่ยวกับ
ประโยชน์ของการผลิตสินค้าและ
บริการมา ๒ ข้อ
๒ . ค รู ร่ ว ม กั น อ ภิ ป ราย ส รุ ป
บ ท เรี ย น ที่ ได้ เรี ย น ม า เรื่ อ ง
ประโยชน์ของการผลิตสินค้าและ
บริการ

กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๑. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ ๒ ๑. นักเรียนทำใบงานที่ ๒
ประโยชน์ของการผลิตสินค้าและ ประโยชน์ของการผลิตสินค้า
บริการ
และบริการ

๑. นักเรียนส่งตัวแทนนำเสนอ
หน้าชั้นเรียนเกีย่ วกับประโยชน์
ของการผลิตสินค้าและบริการ
มา ๒ ข้อ
๒. นั ก เรี ย นร่ ว มกั น อภิ ป ราย
สรุปบทเรียน เรื่อง ประโยชน์
ของการผลิตสินค้าและบริการ

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

ใบงานที่ ๒ แบบสังเกต
ประโยชน์
พฤติกรรม
ของการผลิต การเรียนรู้
สินค้าและ
บริการ
แบบ
ประเมินผล
การนำเสนอ
ผลงาน
นักเรียน

๔๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑. PowerPoint ประโยชน์ของการผลิตสินค้าและบริการ
๒. ใบงาน ๒ เรื่อง ประโยชน์ของการผลิตสินค้าและบริการ
๓. วีดทิ ัศน์
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการวัดและ
ประเมินผล
ทักษะ(P)

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

- สามารถบอกประโยชน์
การผลิตสินค้าและบริการ

- แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

ความรู(้ K)

- ตรวจใบงาน

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

- ประเมินความซื่อสัตย์
สุจริต ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นใน
การทำงาน
- ประเมินความสามารถใน
การสื่อสาร และความ
สามารถในการคิด

- ใบงานที่ ๒ ประโยชน์
การผลิตสินค้าและบริการ
- แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

สมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน

- แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้
- แบบประเมินผล
การนำเสนอผลงานนักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๔๙

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ความสำเร็จ หรือปัญหาและอุปสรรค
……………………………………………………………….......................................................................................................
………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ข้อจำกัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………
……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
ลงชื่อ…………………………………ผูส้ อน
(…………………………………)
วันที…่ …….เดือน…………………พ.ศ.………….

๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………ผู้ตรวจ
(……………………………………..)
วันที่……….เดือน……………..….พ.ศ.………….

๕๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
ใบงานที่ ๒ เรื่อง ประโยชน์ของการผลิตสินค้าและบริการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ประโยชน์ของการผลิตสินค้าและบริการ
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕

คำชี้แจง : ให้นักเรียนบอกประโยชน์ของการผลิตสินค้าและบริการพร้อมทั้งระบายสีให้สวยงาม

ประโยชน์ของการใช้
เทคโนโลยีในการผลิต

ชื่อ-นามสกุล……………………………………………………………………………..ชั้น……………………………..เลขที่………………

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๕๑

เฉลยใบงานที่ ๒ เรื่อง ประโยชน์ของการผลิตสินค้าและบริการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ประโยชน์ของการผลิตสินค้าและบริการ
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕

คำชี้แจง : ให้นักเรียนบอกประโยชน์ของการผลิตสินค้าและบริการพร้อมทั้งระบายสีให้สวยงาม

๒. ผลิตสินค้าได้เร็วมากขึ้น

๑. ช่วยลดต้นทุนในการผลิต

ประโยชน์ของการใช้
เทคโนโลยีในการผลิต

๓. ช่วยลดแรงงานในการผลิต

๔. ช่วยให้การผลิตสินค้ามี
คุณภาพได้มาตรฐาน

๕๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กำหนด

๓

ตรงต่อเวลา

๓

ขยันหมั่นเพียร

ชื่อ–สกุล

ความ
รับผิดชอบ

เลขที่

การร่วม
กิจกรรม
การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น

รายการ

๓

๓

๓

คะแนน
รวม
๑๕

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๕๓

เกณฑ์การประเมิน
๑. การร่วมกิจกรรม

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ระดับคุณภาพ
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
มีความกระตือรือร้นใน มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
การร่วมกิจกรรมใน
สม่ำเสมอ
บางครั้ง

๒. การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อนื่

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบใน
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมายใน
งานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
สม่ำเสมอ
บางครั้ง

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความขยันหมั่นเพียร
มีความขยันหมั่นเพียร
ไม่มีความขยันหมั่นเพียร
พยายามทำงานให้สำเร็จ พยายามทำงานให้สำเร็จ พยายามทำงานให้สำเร็จ
อย่างสม่ำเสมอ
เป็นบางครั้ง

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จเรียบร้อย ส่งผลงานเสร็จตรงเวลา
ก่อนเวลา

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
๑๓-๑๕
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๑-๘
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ ๙ คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ปรับปรุง (๑)
ไม่มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม

ไม่รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น

ส่งผลงานช้ากว่าเวลา
กำหนด

๕๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

แบบประเมินผลการนำเสนอผลงานนักเรียน
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ลำดับที่

รายการประเมิน
๓

๑
๒
๓
๔
๕

๒

๑

ความถูกต้องของเนื้อหา
ความคิดสร้างสรรค์
วิธีการนำเสนอผลงาน
การนำไปใช้ประโยชน์
การตรงต่อเวลา
รวม
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน ให้
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่ ให้
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน
ให้
เกณฑ์การตัดสินใจ
ช่วงคะแนน
๑๒–๑๕
๘–๑๑
ต่ำกว่า ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๕๕

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง การผลิตสินค้าในครัวเรือน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๓.๑ เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากร
ที่ มี อยู่จำกัด ได้อย่างมี ป ระสิท ธิภ าพและคุ้ม ค่า รวมทั้ งเข้าใจหลัก การของเศรษฐกิ จ
พอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
ตัวชี้วัด ป.๕/๑ อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ
๒. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
การจัดการทรัพยากรในการผลิตสินค้าและบริการ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและ
คุ้มค่า การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- การผลิตสินค้าและบริการที่มีอยู่ในท้องถิ่น
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- สามารถนำเสนอผลงานผลิตภัณฑ์สินค้าได้
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- เห็นประโยชน์ของสินค้าที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นและนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์
๔. สาระการเรียนรู้
การจัดการทรัพยากรในการผลิตสินค้าและบริการ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. ซื่อสัตย์ สุจริต
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทำงาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

๕๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง การผลิตสินค้าในครัวเรือน
รายวิชาสังคมศึกษา จำนวน ๑ ชั่วโมง

ลำดับที่

ขอบเขตเนื้อหา/จุดประสงค์ ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้
การเรียนรู้

๑.

๒.

ขั้นนำ

๑. การผลิตสินค้าและบริการ
ที่มีอยู่ในท้องถิ่น
๒. เห็นประโยชน์ของสินค้าที่
เกิ ด ขึ้ น ในท้ อ งถิ่ น และนำมา
ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์

ขั้นสอน

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู

๕ นาที ๑. ครูให้ นั ก เรีย นดู วี ดิ ทั ศ น์
การผลิตสินค้าในครัวเรือน
- ครูตั้งคำถามนักเรียน จาก
วีดทิ ัศน์ที่นักเรียนได้ดูว่า
สินค้าในครัวเรือนมีอะไรบ้าง
และกระบวนการผลิตมี
ขั้นตอนอย่างไรบ้าง
๒๐ นาที ๑. ครูอธิบายให้นักเรียนฟัง
ในหัวข้อเรื่อง การผลิตใน
ครัวเรือน

สื่อการเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนดูวีดทิ ัศน์ การ PowerPoint
วีดทิ ัศน์
ผลิตสินค้าในครัวเรือน
- ครูตั้งคำถามนักเรียน จาก
วีดทิ ัศน์ที่นักเรียนได้ดูว่า
สินค้าในครัวเรือนมี
อะไรบ้างและกระบวนการ
ผลิตมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง
๑. นักเรียนจดบันทึกในสิง่ PowerPoint
ที่ครูอธิบายลงในสมุดหัวข้อ
เรื่องการผลิตสินค้าใน
ครัวเรือน

การประเมิน
การเรียนรู้
แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้

แบบสังเกต
พฤติกรรม
การทำงาน
กลุ่ม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

ลำดับที่

ขอบเขตเนื้อหา/จุดประสงค์ ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้
การเรียนรู้

๓.

๔.

ขั้นปฏิบัติ

ส าม ารถ น ำเส น อ ผ ล งาน
ผลิตภัณฑ์สินค้าได้

ขั้นสรุป

๕๗
เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
๒. ครูแบ่งกลุม่ นักเรียน โดย
แบ่งตามความเหมาะสมให้
นักเรียนแต่ละกลุม่ ศึกษาใบ
ความรู้ เรื่อง การผลิตสินค้า
ในครัวเรือนเชื่อมโยงไปยัง
เนื้อหา
๑๕ นาที ๑. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรม
กลุ่มโดยการหาภาพเกี่ยวกับ
การผลิตสินค้าและบริการใน
ครัวเรือนมาวิเคราะห์
๑๐ นาที ๑. ครูสุ่มนักเรียนออกมานำ
เสนอผลงานหน้าชั้นเรียนโดย
วิธีการจับฉลาก
๒. ครูและนักเรียนร่วมกัน
อภิปราย สรุปบทเรียนการผลิต
สินค้าในครัวเรือนและ

กิจกรรมนักเรียน
๒. นักเรียนแบ่งกลุม่
ออกเป็น กลุ่มโดยแบ่งตาม
ความเหมาะสมให้นักเรียน
แต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้
เรื่อง การผลิตสินค้าใน
ครัวเรือน
๑. นักเรียนทำกิจกรรมโดย
การหาภาพกิจกรรมการ
ผลิตสินค้าและบริการใน
ครัวเรือน มาวิเคราะห์
๑. นักเรียนออกมานำ
เสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
โดยวิธีการจับฉลาก
๒. ครูและนักเรียนร่วมกัน
อภิปราย สรุปบทเรียน
การผลิตสินค้าในครัวเรือน

สื่อการเรียนรู้

ภาพการผลิต
สินค้าและ
บริการใน
ครัวเรือน

การประเมิน
การเรียนรู้

แบบสังเกต
พฤติกรรม
การทำงาน
กลุ่ม
แบบประเมิน
ชิ้นงาน/ภาระ
งาน/ผลงาน

๕๘

ลำดับที่

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

ขอบเขตเนื้อหา/จุดประสงค์ ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้
การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การนำผลผลิตในครัวเรือนมา การนำผลผลิตในครัวเรือน
แปรรูปเป็นสินค้าต่าง ๆ
มาแปรรูปเป็นสินค้าต่าง ๆ

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๕๙

๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑. PowerPoint การผลิตสินค้าในครัวเรือน
๒. วีดทิ ัศน์
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการวัดและ
ประเมินผล
ทักษะ (P)

ความรู้ (K)

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
สมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน

วิธีการ

เครื่องมือ

- การถามตอบ

- แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้
- ตรวจชิ้นงาน เรื่อง
- แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระ
การผลิตสินค้าในครัวเรือน งาน/ผลงาน
- ตรวจชิ้นงาน เรื่อง
การผลิตสินค้าในครัวเรือน
- ประเมินความซื่อสัตย์
สุจริต ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่น
ในการทำงาน
- ประเมินความสามารถใน
การสื่อสาร และความสามารถ
ในการคิด

- ตรวจชิ้นงาน เรื่อง การผลิต
สินค้าในครัวเรือน
- แบบประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์

เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป
- แบบสังเกตพฤติกรรม
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
การเรียนรู้
ระดับคุณภาพพอใช้
- แบบประเมินผลการนำเสนอ ขึ้นไป
ผลงานนักเรียน

๖๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ความสำเร็จ หรือปัญหาและอุปสรรค
……………………………………………………………….......................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
ข้อจำกัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ…………………………………ผูส้ อน
(…………….……………………)
วันที…่ …….เดือน………………….พ.ศ.………….

๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………ผู้ตรวจ
(…………………………………..)
วันที…่ …….เดือน…………..…….พ.ศ.………….

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๖๑

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กำหนด

ความ
รับผิดชอบ

ขยันหมั่นเพียร

ตรงต่อเวลา

ชื่อ–สกุล

การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น

เลขที่

การร่วม
กิจกรรม

รายการ

๓

๓

๓

๓

๓

คะแนน
รวม
๑๕

๖๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

เกณฑ์การประเมิน
๑. การร่วมกิจกรรม

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ระดับคุณภาพ
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
ปรับปรุง (๑)
มีความกระตือรือร้นใน
มีความกระตือรือร้นใน
ไม่มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
การร่วมกิจกรรมในบางครั้ง การร่วมกิจกรรม
สม่ำเสมอ

๒. การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อนื่

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ไม่รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง
สม่ำเสมอ

มีความรับผิดชอบในงาน
ที่ได้รับมอบหมายใน
บางครั้ง

ไม่มีความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับมอบหมาย

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความขยันหมั่นเพียร
พยายามทำงานให้สำเร็จ
อย่างสม่ำเสมอ

มีความขยันหมั่นเพียร
พยายามทำงานให้สำเร็จ
เป็นบางครั้ง

ไม่มีความขยันหมั่นเพียร
พยายามทำงานให้สำเร็จ

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จเรียบร้อย
ก่อนเวลา

ส่งผลงานเสร็จตรงเวลา

ส่งผลงานช้ากว่าเวลา
กำหนด

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
๑๓-๑๕
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๑-๘
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ ๙ คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๖๓

แบบประเมินผลการนำเสนอผลงานนักเรียน
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ลำดับที่

รายการประเมิน
๓

๑
๒
๓
๔
๕

๒

๑

ความถูกต้องของเนื้อหา
ความคิดสร้างสรรค์
วิธีการนำเสนอผลงาน
การนำไปใช้ประโยชน์
การตรงต่อเวลา
รวม
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน ให้
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่ ให้
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน
ให้
เกณฑ์การตัดสินใจ
ช่วงคะแนน
๑๒–๑๕
๘–๑๑
ต่ำกว่า ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

๖๔

เกณฑ์
การประเมิน
๑. รูปแบบ
ชิ้นงาน

๒. ภาษา

๓. เนื้อหา

๔. เวลา

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลงาน (ป.๔-๖)
ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
รูปแบบชิ้นงาน
ถูกต้องครบถ้วน
ตามที่กำหนดมีความ
คิดสร้างสรรค์แปลก
ใหม่ น่าสนใจ ขนาด
เหมาะสม สวยงาม
ใช้ภาษาถูกต้อง
สะกดคำถูกต้อง
ลายมือสวยงามอ่าน
ง่าย
เนื้อหาถูกต้อง
สมบูรณ์ มีความ
สอดคล้องเชื่อมโยง
กันตรงหัวข้อเรื่อง
รายละเอียด
ครอบคลุม
ส่งชิ้นงานก่อนเวลา
ที่กำหนด

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน ๑๔-๑๖ คะแนน
คะแนน ๑๑-๑๓ คะแนน
คะแนน
๘-๑๐ คะแนน
คะแนน
๑-๗ คะแนน
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ ๘ คะแนน ขึ้นไป

รูปแบบชิ้นงาน
ถูกต้อง น่าสนใจ
ขนาดเหมาะสม
สวยงาม

ปรับปรุง (๑)

รูปแบบชิ้นงาน
ถูกต้องเป็น
ส่วนมาก น่าสนใจ
ขนาดเหมาะสม
สวยงาม

รูปแบบชิ้นงานไม่
ถูกต้อง ตามที่
กำหนด ผลงานไม่
เรียบร้อย

ใช้ภาษาถูกต้อง
สะกดคำถูกต้อง
ลายมืออ่านง่าย

ใช้ภาษาถูกต้อง
สะกดคำมีผิดพลาด
บ้างเล็กน้อย
ลายมืออ่านง่าย
เนื้อหาถูกต้อง ตรง เนื้อหาถูกต้อง แต่
หัวข้อเรื่อง
ขาดรายละเอียดใน
รายละเอียดค่อนข้าง บางส่วน
ครอบคลุม

ใช้ภาษาและสะกด
คำไม่ถูกต้อง
ลายมืออ่านยากขีด
ฆ่า
เนื้อหาไม่ถูกต้อง
ไม่ครอบคลุม

ส่ ง ชิ้ น งาน ภ ายใน ส่งชิ้นงานไม่ทัน
เวลากำหนด
กำหนด ๑ วัน

ส่งชิ้นงานไม่ทัน
กำหนดตั้งแต่ ๒ วัน
ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๖๕

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ระดับการ
รายการ
พฤติกรรมการแสดงออก
ปฏิบัติ
ประเมิน
๓ ๒ ๑
๑. มีวินัย

๒. ใฝ่เรียนรู้

๓. มุ่งมั่นใน
การทำงาน
๔. มีจิต
สาธารณะ

๑. ปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ตกลง กฎเกณฑ์ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ของครอบครั ว และ
โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
มีความรับผิดชอบ
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสำเร็จ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทำงาน
๘. อาสาทำงาน ช่วยคิด ช่วยทำ และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแ ล รักษาทรัพ ย์สมบั ติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน
ชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

๖๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง การรวมกลุ่มการผลิตสินค้าและบริการในชุมชนหรือท้องถิ่น
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๓.๑ เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากร
ที่ มี อ ยู่ จ ำกั ด ได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพและคุ้ ม ค่ า รวมทั้ งเข้ าใจหลั ก การของเศรษฐกิ จ
พอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
ตัวชี้วัด ป.๕/๑ อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ
๒. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
การจัดการทรัพยากรในการผลิตสินค้าและบริการ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและ
คุ้มค่า การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- การผลิตสินค้าและบริการที่มีอยู่ในท้องถิ่น
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- สามารถนำเสนอผลงานผลิตภัณฑ์สินค้าได้
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- เห็นประโยชน์ของสินค้าที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นและนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์
๔. สาระการเรียนรู้
การจัดการทรัพยากรในการผลิตสินค้าและบริการ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. ซื่อสัตย์ สุจริต
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทำงาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๖๗

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง การรวมกลุ่มการผลิตสินค้าและบริการในชุมชนหรือท้องถิน่
รายวิชาสังคมศึกษา จำนวน ๑ ชั่วโมง
ลำดับที่

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

๑.

๒.

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้
ขั้นนำ

๑. การผลิตสินค้าและ
บริการที่มีอยู่ในท้องถิ่น
๒. เห็นประโยชน์ของ
สินค้าที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น
และนำมาปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์

ขั้นสอน

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
๕ นาที ๑. ครูให้นักเรียนดูวีดิทัศน์ พร้อม
อธิบายรายละเอียดพอสังเขป
๒. ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย
ในประเด็น ดังนี้
- การผลิตสินค้าและบริการใน
ชุมชนหรือท้องถิ่น
๒๐ นาที ๑. ครูให้นักเรียนยกตัวอย่าง
การผลิตสินค้าและบริการในชุมชน
ของตนเองที่
๒. ครูอธิบายให้นักเรียนฟัง เกี่ยวกับ
การผลิตสินค้าและบริการในชุมชน
และท้องถิ่น

สื่อการเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนดูวีดทิ ัศน์ พร้อม - PowerPoint
อธิบายรายละเอียดพอสังเขป - วิดที ัศน์
๒. นักเรียนร่วมกันอภิปรายใน
ประเด็น ดังนี้
- การผลิตสินค้าและบริการใน
ชุมชนหรือท้องถิ่น
๑. นักเรียนยกตัวอย่าง
PowerPoint
การผลิตสินค้าและบริการใน
ชุมชนของตนเองที่
๒. ครูอธิบายให้นักเรียนฟัง
เกี่ยวกับการผลิตสินค้าและ
บริการในชุมชนและท้องถิ่น

การ
ประเมิน
การเรียนรู้
แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้

แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้

๖๘

ลำดับที่

๓.

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

ขั้นปฏิบัติ

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
- การรวมกลุ่มในรูปแบบต่าง ๆ
เช่น กลุ่มแม่บ้านชุมชน โดยนำเอา
วัตถุดิบในท้องถิ่นมาแปรรูปจนเกิด
เป็นผลิตภัณฑ์ในชุมชน เช่น ไข่
เค็ม กล้วยทอด น้ำพริก เป็นต้น
๑๕ นาที ๑. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ ๔
คน ทำ
๒. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ ๓
หัวข้อเรื่อง การรวมกลุ่ม
การผลิตสินค้าและบริการในชุมชน
และท้องถิ่น

กิจกรรมนักเรียน
- การรวมกลุ่มในรูปแบบต่าง ๆ
และวิธีการผลิต

๑. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ
๔ คน ทำกิจกรรมกลุ่ม
๒. นักเรียนทำใบงานที่ ๓
หัวข้อเรื่อง การรวมกลุ่มการ
ผลิตสินค้าและบริการใน
ชุมชนและท้องถิ่น

การ
สื่อการเรียนรู้ ประเมิน
การเรียนรู้

ใบงานที่ ๓
เรื่อง การรวม
กลุ่มการผลิต
สินค้าและ
บริการใน
ชุมชนและ
ท้องถิ่น

แบบสังเกต
พฤติกรรม
การทำงาน
กลุ่ม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

ลำดับที่
๔.

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้
ขั้นสรุป

๖๙
เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
๑๐ นาที ๑. ครูให้ นั กเรียนนำเสนอผลงาน
เรื่อง การรวมกลุ่มการผลิตสินค้า
และบริการในชุมชนและท้องถิ่น
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย
สรุปบทเรียน เรื่อง การรวมกลุ่ม
การผลิตสินค้าและบริการในชุมชน
และท้องถิ่น

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนเสนอผลงาน เรื่อง
การรวมกลุ่ ม การผลิ ต สิ น ค้ า
และบ ริ ก ารใน ชุ ม ชน ห รื อ
ท้องถิ่น
๒. นักเรียนร่วมกันอภิปราย
สรุปบทเรียน เรื่อง การรวม
กลุ่มการผลิตสินค้าและบริการ
ในชุมชนหรือท้องถิ่น

การ
สื่อการเรียนรู้ ประเมิน
การเรียนรู้
แบบประเมิน
การนำ
เสนอหน้า
ชั้นเรียน

๗๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑. PowerPoint การรวมกลุม่ การผลิตสินค้าและบริการในชุมชนหรือท้องถิ่น
๒. วีดทิ ัศน์
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการวัดและ
ประเมินผล
ทักษะ(P)

ความรู(้ K)

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
สมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน

วิธีการ
- การถามตอบ

เครื่องมือ

- แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้
- ใบงานที่ ๓ การรวมกลุ่ม
- แบบสังเกตพฤติกรรม
การผลิ ตสิ นค้ าและบริ การใน การทำงานกลุ่ม
ชุมชนหรือท้องถิ่น
- ตรวจใบงานที่ ๓ การรวม - ใบงานที่ ๓ การรวมกลุ่ม
กลุ่มการผลิตสินค้าและ
การผลิตสินค้าและบริการ
บริการในชุมชนหรือท้องถิ่น ในชุมชนหรือท้องถิ่น
- ประเมินความซื่อสัตย์ สุจริต - แบบประเมินคุณลักษณะ
ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นใน
อันพึงประสงค์
การทำงาน
- ประเมินความสามารถใน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
การสื่อสาร และความสามารถ การเรียนรู้
ในการคิด
- แบบประเมินผล
การนำเสนอผลงานนักเรียน

เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๗๑

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ความสำเร็จ หรือปัญหาและอุปสรรค
……………………………………………………………….......................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
ข้อจำกัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
ลงชื่อ…………………………………ผูส้ อน
(…………………………………)
วันที…่ …….เดือน……………...….พ.ศ.………….

๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………ผู้ตรวจ
(…………………………………..)
วันที…่ …….เดือน………………….พ.ศ.………….

๗๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
ใบงานที่ ๓ เรื่อง การรวมกลุ่มการผลิตสินค้าและบริการในชุมชนหรือท้องถิ่น
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง การรวมกลุ่มการผลิตสินค้าและบริการในชุมชนหรือท้องถิ่น
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕

คำชี้แจง : ให้นักเรียนยกตัวอย่างสินค้าและบริการที่มีอยู่ในท้องถิ่น หรือแหล่งผลิตสินค้าและบริการในชุมชน
สินค้า
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

บริการ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ชื่อ-นามสกุล……………………………………………………………………………..ชั้น……………………………..เลขที่………………

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๗๓

เฉลยใบงานที่ ๓ เรื่อง การรวมกลุ่มการผลิตสินค้าและบริการในชุมชนหรือท้องถิ่น
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง การรวมกลุ่มการผลิตสินค้าและบริการในชุมชนหรือท้องถิ่น
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕
คำชี้แจง : ให้นักเรียนยกตัวอย่างสินค้าและบริการที่มีอยู่ในท้องถิ่นหรือแหล่งผลิตสินค้าและบริการในชุมชน

สินค้า
๑. ขึ้นอยู่กับท้องถิ่นนั้น ๆ
๒. ขึ้นอยู่กับท้องถิ่นนั้น ๆ
๓. ขึ้นอยู่กับท้องถิ่นนั้น ๆ
๔. ขึ้นอยู่กับท้องถิ่นนั้น ๆ
๕. ขึ้นอยู่กับท้องถิ่นนั้น ๆ

บริการ
๑. ขึ้นอยู่กับท้องถิ่นนั้น ๆ
๒. ขึ้นอยู่กับท้องถิ่นนั้น ๆ
๓. ขึ้นอยู่กับท้องถิ่นนั้น ๆ
๔. ขึ้นอยู่กับท้องถิ่นนั้น ๆ
๕. ขึ้นอยู่กับท้องถิ่นนั้น ๆ

๗๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กำหนด

ความรับผิดชอบ

ขยันหมั่นเพียร

ตรงต่อเวลา

ชื่อ–สกุล

การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น

เลขที่

การร่วม
กิจกรรม

รายการ

๓

๓

๓

๓

๓

คะแนน
รวม
๑๕

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๗๕

เกณฑ์การประเมิน
๑. การร่วมกิจกรรม

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ระดับคุณภาพ
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
ปรับปรุง (๑)
มีความกระตือรือร้นใน มีความกระตือรือร้นใน ไม่มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
การร่วมกิจกรรมในบางครั้ง การร่วมกิจกรรม
สม่ำเสมอ

๒. การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อนื่

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบใน
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมายใน
งานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
สม่ำเสมอ
บางครั้ง

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความขยันหมั่นเพียร
มีความขยันหมั่นเพียร
ไม่มีความขยันหมั่นเพียร
พยายามทำงานให้สำเร็จ พยายามทำงานให้สำเร็จ พยายามทำงานให้สำเร็จ
อย่างสม่ำเสมอ
เป็นบางครั้ง

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จเรียบร้อย ส่งผลงานเสร็จตรงเวลา
ก่อนเวลา

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
๑๓-๑๕
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๑-๘
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ ๙ คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ไม่รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น

ส่งผลงานช้ากว่าเวลา
กำหนด

๗๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

แบบประเมินผลการนำเสนอผลงานนักเรียน
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ลำดับที่

รายการประเมิน
๓

๑
๒
๓
๔
๕

๒

๑

ความถูกต้องของเนื้อหา
ความคิดสร้างสรรค์
วิธีการนำเสนอผลงาน
การนำไปใช้ประโยชน์
การตรงต่อเวลา
รวม
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน ให้
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่ ให้
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน
ให้
เกณฑ์การตัดสินใจ
ช่วงคะแนน
๑๒–๑๕
๘–๑๑
ต่ำกว่า ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๗๗

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ระดับการ
รายการ
พฤติกรรมการแสดงออก
ปฏิบัติ
ประเมิน
๓ ๒ ๑
๑. มีวินัย

๒. ใฝ่เรียนรู้

๓. มุ่งมั่นใน
การทำงาน
๔. มีจิต
สาธารณะ

๑. ปฏิ บั ติตามข้ อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบี ยบ ข้อ บั งคับ ของครอบครัวและ
โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
มีความรับผิดชอบ
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสำเร็จ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทำงาน
๘. อาสาทำงาน ช่วยคิด ช่วยทำ และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน
ชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

๗๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงใน
ช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
ที่

ชื่อ–นามสกุล

ความ
การแสดง การรับฟัง ความตั้งใจ
ร่วมมือทำ
ความ
ความ
ในการ
กิจกรรม
คิดเห็น
คิดเห็น
ทำงาน
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

การแก้ไข/ รวม
ปรับปรุง ๑๕
ผลงานกลุ่ม คะแนน
๓ ๒ ๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การตัดสินใจ
ช่วงคะแนน
๑๒–๑๕
๘–๑๑
ต่ำกว่า ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ให้
ให้
ให้

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๗๙

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๓.๑ เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากร
ที่ มี อ ยู่ จ ำกั ด ได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพและคุ้ ม ค่ า รวมทั้ งเข้ าใจหลั ก การของเศรษฐกิ จ
พอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
ตัวชี้วัด ป.๕/๑ อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ
๒. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
การจัดการทรัพยากรในการผลิตสินค้าและบริการ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและ
คุ้มค่า การนำหลักการเศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตสินค้าและบริการได้ถูกต้อง
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- สามารถเสนอผลงานปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตสินค้าและบริการได้
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- ตระหนักถึงปัจจัยในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ
๔. สาระการเรียนรู้
การจัดการทรัพยากรในการผลิตสินค้าและบริการ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. ซื่อสัตย์ สุจริต
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทำงาน
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

๘๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง…ปัจจัยทีม่ ีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ ……………
รายวิชาสังคมศึกษา จำนวน ๑ ชั่วโมง

ลำดับที่
๑.

ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด
จุดประสงค์
การเรียนรู้
การเรียนรู้
ขั้นนำ

เวลา
ที่ใช้
๕ นาที

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
๑. ครูให้นักเรียนดูโฆษณาต่าง ๆ ใน
สื่อ Youtube ตัวอย่างเช่น รถจักรยาน
โทรศัพท์มือถือ ร้านเสริมสวย ร้าน
เกม ลูกบอล จากนั้นให้นกั นักเรียน
ร่วมกันตอบคำถามในประเด็นดังนี้
- ถ้าให้นักเรียนตัดสินใจเลือกซื้อ
สินค้าในภาพได้ ๑ อย่าง นักเรียน
จะเลือกซื้อสินค้าชนิดใด เพราะเหตุใด

สื่อการเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนดูภาพโฆษณาและ - PowerPoint
บริการต่าง ๆ
- วีดทิ ัศน์

- นักเรียนตอบคำถามจะเลือก
สินค้าได้ เช่น รถจักรยาน
เพราะ ได้ออกกำลังกายและ
ราคาไม่แพงมาก
๒. ครูบันทึกคำตอบของนักเรียน ๒. นักเรียนจดบันทึกเพิม่ เติม
บนกระดานดำ จากนั้นเชื่อมโยง
ลงในสมุด จากที่ครูได้อธิบาย
คำตอบเข้าสู่บทเรียน เรื่อง ปัจจัยที่ ในกระดาน
มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ

การประเมิน
การเรียนรู้
แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน
ลำดับที่
๒.

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้
ขั้นสอน

๘๑
เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
๒๐ นาที ๑. ครูอธิบาย เรื่อง ปัจจัยที่มผี ลต่อ
การผลิตสินค้าและบริการ
๒. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนให้เท่า ๆ กัน
โดยให้นักเรียนศึกษาความรู้จาก
PowerPoint เรื่อง ปัจจัยทีม่ ีผล
ต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ
โดยให้ครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้
- บอกหลั ก การและวิ ธี เ ลื อ กซื้ อ
สินค้าและบริการ
- บอกเหตุผลพร้อมยกตัวอย่างการ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการ
อย่างน้อย ๔ ข้อ

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนจดบันทึกเรือ่ งทีค่ รู
อธิบาย
๒. นักเรียนแบ่งกลุม่ ให้เท่า ๆ
กันตามความเหมาะสม
โดยศึกษาความรู้จาก
PowerPoint เรื่อง ปัจจัยที่มี
ผลต่อการผลิตสินค้าและ
บริการ และตอบคำถาม
เล็กน้อย

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้
แบบสังเกต
พฤติกรรม
การทำงาน
กลุ่ม

๘๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

*ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด
ลำดับที่
จุดประสงค์
การเรียนรู้
การเรียนรู้
๓.

ขั้นปฏิบัติ

๔.

ขั้นสรุป

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

กิจกรรมครู
๑๕ นาที ๑. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ ๔
เรื่อง ปัจจัยที่มผี ลต่อการเลือกซื้อ
สินค้าและบริการ

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนทำใบงานที่ ๔
ใบงานที่ ๔ เรือ่ ง แบบสังเกต
เรื่อง ปัจจัยที่มผี ลต่อการเลือก ปัจจัยที่มผี ลต่อ พฤติกรรม
ซื้อสินค้าและบริการ
การเลือกซือ้ สินค้า การเรียนรู้
และบริการ

๑๐ นาที ๑. ครูสุ่มตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่ม
นำเสนอผลงานตามหัวข้อที่กำหนด
โดยนักเรียนและครูร่วมกันพิจารณา
และตรวจสอบความถูกต้องจากการ
ทำกิจกรรม
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
เรื่อง ปัจจัยที่มผี ลต่อการเลือกซื้อ
สินค้าและบริการ (รายได้ของ
ผู้บริโภคหรือผู้ซื้อ ราคาสินค้า
ค่านิยมหรือรสนิยม การโฆษณา
ความเชื่อ ฤดูกาล คุณภาพของ
สินค้า)

๑. นักเรียนตัวแทนกลุม่ เสนอ
ผลงานโดยนักเรียนและครู
ร่วมกันพิจารณาและ
ตรวจสอบความถูกต้องจาก
การทำกิจกรรม
๒. ครู แ ละนั ก เรี ย นร่ ว มกั น
สรุปบทเรียน เรื่อง ปัจจัยที่มี
ผลต่ อ การผลิ ต สิ น ค้ า และ
บริการ

แบบประเมิน
ผลการ
นำเสนอ
ผลงาน
นักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๘๓

๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑. PowerPoint ปัจจัยที่มผี ลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ
๒. วีดทิ ัศน์
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการวัดและ
ประเมินผล
ทักษะ (P)

ความรู้ (K)

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
สมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน

วิธีการ
- การถามตอบ
- ใบงานที่ ๔ เรื่อง ปัจจัยที่มี
ผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและ
บริการ
- ตรวจใบงานที่ ๔ เรื่อง
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อ
สินค้าและบริการ
- ประเมินความซื่อสัตย์ สุจริต
ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นใน
การทำงาน
- ประเมินความสามารถใน
การสื่อสาร ความสามารถใน
การคิด และความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวติ

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

- แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

- ใบงานที่ ๔ เรื่อง ปัจจัยที่
มี ผ ลต่ อ การเลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า
และบริการ
- แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป
- แบบสังเกตพฤติกรรม
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
การเรียนรู้
ระดับคุณภาพพอใช้
- แบบประเมินผลการนำเสนอ ขึ้นไป
ผลงานนักเรียน

๘๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
…………………….……………………………………………………………………………..……………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ความสำเร็จ หรือปัญหาและอุปสรรค
………….……………………………………………………......................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ข้อจำกัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ…………………………………ผูส้ อน
(……………………………………)
วันที…่ …….เดือน………………….พ.ศ.………….

๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………ผู้ตรวจ
(……………………………………..)
วันที…่ …….เดือน…………….…….พ.ศ.………….

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๘๕

ใบงานที่ ๔ เรือ่ ง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง ปัจจัยทีม่ ีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕
คำชี้แจง : ให้นักเรียนบอกปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการให้ถูกต้อง

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้า
และบริการ

ชื่อ-นามสกุล……………………………………………………………………………..ชั้น……………………………..เลขที่………………

๘๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
เฉลยใบงานที่ ๔ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง ปัจจัยทีม่ ีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ
รายวิชา สังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕

คำชี้แจง : ให้นักเรียนบอกปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการให้ถูกต้อง

ราคาสินค้า

รายได้ของผู้บริโภคหรือผู้ซื้อ

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้า
และบริการ

ค่านิยมหรือรสนิยม

การโฆษณา

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๘๗

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กำหนด

ความ
รับผิดชอบ

ขยันหมั่นเพียร

ตรงต่อเวลา

ชื่อ–สกุล

การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น

เลขที่

การร่วม
กิจกรรม

รายการ

๓

๓

๓

๓

๓

คะแนน
รวม
๑๕

๘๘

เกณฑ์การประเมิน
๑. การร่วมกิจกรรม

๒. การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อนื่

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ระดับคุณภาพ
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
มี ความกระตือรือร้น ในการ มีความกระตือรือร้น
ร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ ในการร่วมกิจกรรมใน
บางครั้ง
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รับฟังความคิดเห็น
อย่างสม่ำเสมอ
ของผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ปรับปรุง (๑)
ไม่มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม
ไม่รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงานที่
ได้รับมอบหมายอย่าง
สม่ำเสมอ

มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบใน ไม่มีความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับมอบหมาย งานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
ในบางครั้ง

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความขยันหมั่นเพียร
พยายามทำงานให้สำเร็จ
อย่างสม่ำเสมอ

มีความขยันหมั่นเพียร ไม่มีความขยันหมั่นเพียร
พยายามทำงานให้
พยายามทำงานให้สำเร็จ
สำเร็จเป็นบางครั้ง

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จเรียบร้อย
ก่อนเวลา

ส่งผลงานเสร็จตรง
เวลา

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
๑๓-๑๕
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๑-๘
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ ๙ คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ส่งผลงานช้ากว่าเวลา
กำหนด

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๘๙

แบบประเมินผลการนำเสนอผลงานนักเรียน
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ลำดับที่

รายการประเมิน
๓

๑
๒
๓
๔
๕

๒

๑

ความถูกต้องของเนื้อหา
ความคิดสร้างสรรค์
วิธีการนำเสนอผลงาน
การนำไปใช้ประโยชน์
การตรงต่อเวลา
รวม
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน ให้
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่ ให้
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน
ให้
เกณฑ์การตัดสินใจ
ช่วงคะแนน
๑๒–๑๕
๘–๑๑
ต่ำกว่า ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

๙๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ระดับการ
รายการ
พฤติกรรมการแสดงออก
ปฏิบัติ
ประเมิน
๓ ๒ ๑
๑. มีวินัย

๒. ใฝ่เรียนรู้

๓. มุ่งมั่นใน
การทำงาน
๔. มีจิต
สาธารณะ

๑. ปฏิ บั ติตามข้ อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบี ยบ ข้อ บั งคับ ของครอบครัวและ
โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
มีความรับผิดชอบ
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสำเร็จ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทำงาน
๘. อาสาทำงาน ช่วยคิด ช่วยทำ และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน
ชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๙๑

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ปัจจัยในการเลือกสินค้ามาบริโภค
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๓.๑ เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากร
ที่ มี อยู่จำกัด ได้อย่างมี ป ระสิท ธิภ าพและคุ้ม ค่า รวมทั้ งเข้าใจหลัก การของเศรษฐกิ จ
พอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
ตัวชี้วัด ป.๕/๑ อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ
๒. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
การจัดการทรัพยากรในการผลิตสินค้าและบริการ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและ
คุ้มค่า การนำหลักการเศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตสินค้าและบริการได้ถูกต้อง
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- สามารถเสนอผลงานปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตสินค้าและบริการได้
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- ตระหนักถึงปัจจัยในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ
๔. สาระการเรียนรู้
การจัดการทรัพยากรในการผลิตสินค้าและบริการ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. ซื่อสัตย์ สุจริต
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทำงาน
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

๙๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ปัจจัยในการเลือกสินค้ามาบริโภค
รายวิชาสังคมศึกษา จำนวน ๑ ชั่วโมง

ลำดับที่
๑.

๒.

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้
ขั้นนำ

ขั้นสอน

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
๕ นาที ๑. ครูให้นักเรียนดูโฆษณาจาก
โทรทัศน์และ Youtube สื่อที่ครู
เตรียมมา ตัวอย่างเช่น รถจักรยาน
โทรศัพท์มือถือ ร้านเสริมสวย ร้าน
เกม ลูกบอล จากนั้นให้นักเรียน
ร่วมกันตอบคำถามในประเด็นดังนี้
- ครู : นักเรียนชอบสินค้าใดในภาพ
เพราะเหตุใดพร้อมบอกเหตุผล
๒๐ นาที ๑. ครูอธิบาย เรื่อง ปัจจัยในการเลือก
ซื้อสินค้าเพื่อบริโภค

การ
สื่อการเรียนรู้ ประเมิน
การเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนดูโฆษณาจากโทรทัศน์ - PowerPoint แบบสังเกต
และ Youtube ตัวอย่าง เช่น
- วีดทิ ัศน์
พฤติกรรม
รถจักรยาน โทรศัพท์มือถือ ร้าน
การเรียนรู้
เสริมสวย ร้านเกม ลูกบอล

- นั ก เรีย น : ลู ก บอล เพราะชอบ
เล่นกีฬาและหาได้ง่าย
๑. นักเรียนศึกษา เรื่อง การเลือก
ซื้ อสิน ค้ าเพื่ อบริโภคพร้อมกับ จด
บันทึกลงในสมุด

แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน
ลำดับที่

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการ
จัด
การเรียนรู้

๓.

ขั้นปฏิบัติ

๔.

ขั้นสรุป

๙๓
เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
๒. ครูแบ่งกลุม่ นักเรียนให้
เท่า ๆ กัน โดยให้นักเรียนศึกษา
ความรูจ้ ากแหล่งเรียนรู้ที่นกั เรียน
สามารถค้นคว้าได้ เรื่อง ปัจจัย
ในการเลือกซื้อสินค้าเพื่อบริโภค
๑๕ นาที ๑. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำ
ใบงานที่ ๕ เรือ่ ง ปัจจัยใน
การเลือกซื้อสินค้าเพื่อบริโภค
นักเรียนจะเลือกซื้ออย่างไร
๑๐ นาที ๑. ครูสุ่มให้ตัวแทนนักเรียน
ภายในกลุ่ม ออกมานำเสนอ
หน้าชั้นเรียน
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
เรื่อง ปัจจัยในการเลือกซื้อสินค้า
เพื่อบริโภค เช่น คุณภาพและ
ความถูกต้องของผู้บริโภค

สื่อการเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน
๒. นักเรียนแบ่งกลุ่มให้เท่า ๆ กัน
โดยให้นกั เรียน ศึกษาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ที่นกั เรียนสามารถ
ค้นคว้าได้ เรื่อง ปัจจัยในการเลือก
ซื้อสินค้าเพื่อบริโภค
๑. นักเรียนแต่ละกลุ่มทำใบงาน ใบงานที่ ๕ เรือ่ ง
ที่ ๕ เรื่อง ปัจจัยในการเลือกซื้อ ปัจจัยในการเลือก
สินค้ามาบริโภคนักเรียนจะเลือก ซื้อสินค้ามาบริโภค
ซื้ออย่างไร
๑. นักเรียนตัวแทนภายในกลุม่
ออกมานำเสนอ
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
บทเรียน ปัจจัยในการเลือก
สินค้ามาบริโภค เช่น คุณภาพ
ความต้องการต่าง ๆ ของผู้บริโภค

การประเมิน
การเรียนรู้

แบบสังเกต
พฤติกรรม
การทำงานกลุ่ม
- แบบประเมิน
ผลการนำเสนอ
ผลงานนักเรียน
- แบบประเมิน
แผนผังความคิด

๙๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑. PowerPoint ปัจจัยในการเลือกสินค้ามาบริโภค ……………
๒. ใบงานที่ ๕ เรื่อง ปัจจัยในการเลือกสินค้ามาบริโภค
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการวัดและ
ประเมินผล
ทักษะ(P)

วิธีการ
- การถามตอบ
- ใบงานที่ ๕ เรื่อง ปัจจัยใน
การเลือกซื้อสินค้ามาบริโภค

ความรู(้ K)

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
สมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน

เครื่องมือ
- แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้
- แบบสังเกตพฤติกรรม
การทำงานกลุ่ม

- ตรวจใบงานที่ ๕ เรื่อง ปัจจัย - ตรวจใบงานที่ ๕ เรื่อง
ในการเลือกซื้อสินค้ามาบริโภค ปัจจัยในการเลือกซื้อสินค้า
มาบริโภค
- ประเมินความซื่อสัตย์ สุจริต - แบบประเมินคุณลักษณะ
ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นใน
อันพึงประสงค์
การทำงาน
- ประเมินความสามารถใน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
การสื่อสาร ความสามารถใน การเรียนรู้
การคิด และความสามารถใน - แบบประเมินผล
การใช้ทักษะชีวติ
การนำเสนอผลงานนักเรียน

เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๙๕

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
………………………………………………………………………………………………….…............................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ความสำเร็จ หรือปัญหาและอุปสรรค
……………………………………………………………….......................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
ข้อจำกัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
………………………...................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………ผูส้ อน
(………………….………...……)
วันที…่ …….เดือน……………….พ.ศ.………….

๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………ผู้ตรวจ
(……………………………………..)
วันที…่ …….เดือน……….พ.ศ.………….

๙๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
ใบงานที่ ๕ เรื่อง ปัจจัยในการผลิตสินค้ามาบริโภค
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ปัจจัยในการเลือกสินค้ามาบริโภค
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕

คำชี้แจง : ให้นักเรียนวาดภาพสินค้ามา ๑ อย่าง และตอบคำถาม

๑. สินค้าในภาพคือ………………………………………………………………………………………………………………………..…..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
๒. การผลิตสินค้าต้องคำนึงถึงปัจจัยใดบ้าง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
๓. นักเรียนคิดว่าผูบ้ ริโภคจะต้องตัดสินใจซื้อสินค้าโดยใช้ปัจจัยใดบ้าง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
ชื่อ-นามสกุล……………………………………………………………………………..ชั้น……………………………..เลขที่………………

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๙๗

เฉลยใบงานที่ ๕ เรื่อง ปัจจัยในการผลิตสินค้ามาบริโภค
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ปัจจัยในการผลิตสินค้ามาบริโภค
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕
คำชี้แจง : ให้นักเรียนวาดภาพสินค้ามา ๑ อย่าง และตอบคำถาม (ดุลยพินิจครูผู้สอน)

๑. สินค้าในภาพคือ……………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………
๒. การผลิตสินค้าต้องคำนึงถึงปัจจัยใดบ้าง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๓. นักเรียนคิดว่าผูบ้ ริโภคจะต้องตัดสินใจซื้อสินค้าโดยใช้ปัจจัยใดบ้าง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

๙๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กำหนด

ความ
รับผิดชอบ

ขยันหมั่นเพียร

ตรงต่อเวลา

ชื่อ–สกุล

การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น

เลขที่

การร่วม
กิจกรรม

รายการ

๓

๓

๓

๓

๓

คะแนน
รวม
๑๕

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๙๙

เกณฑ์การประเมิน
๑. การร่วมกิจกรรม

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ระดับคุณภาพ
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
ปรับปรุง (๑)
มีความกระตือรือร้นใน มีความกระตือรือร้นใน ไม่มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
การร่วมกิจกรรมในบางครั้ง การร่วมกิจกรรม
สม่ำเสมอ

๒. การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อนื่

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบใน
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมายในบางครั้ง งานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
สม่ำเสมอ

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความขยันหมั่นเพียร
มีความขยันหมั่นเพียร
ไม่มีความขยันหมั่นเพียร
พยายามทำงานให้สำเร็จ พยายามทำงานให้สำเร็จ พยายามทำงานให้สำเร็จ
อย่างสม่ำเสมอ
เป็นบางครั้ง

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จเรียบร้อย
ก่อนเวลา

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ส่งผลงานเสร็จตรงเวลา

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
๑๓-๑๕
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๑-๘
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ ๙ คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ไม่รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น

ส่งผลงานช้ากว่าเวลา
กำหนด

๑๐๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

แบบประเมินผลการนำเสนอผลงานนักเรียน
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ลำดับที่
๑
๒
๓
๔
๕

รายการประเมิน

๓

๒

๑

ความถูกต้องของเนื้อหา
ความคิดสร้างสรรค์
วิธีการนำเสนอผลงาน
การนำไปใช้ประโยชน์
การตรงต่อเวลา
รวม
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน ให้
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่ ให้
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน
ให้
เกณฑ์การตัดสินใจ
ช่วงคะแนน
๑๒–๑๕
๘–๑๑
ต่ำกว่า ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๑๐๑

แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงใน
ช่องที่ตรงกับระดับคะแนน

ที่

ชื่อ–นามสกุล

ความ
การแสดง การรับฟัง ความตั้งใจ
ร่วมมือทำ
ความ
ความ
ในการ
กิจกรรม
คิดเห็น
คิดเห็น
ทำงาน
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

การแก้ไข/ รวม
ปรับปรุง ๑๕
ผลงานกลุ่ม คะแนน
๓ ๒ ๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑o
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การตัดสินใจ
ช่วงคะแนน
๑๒–๑๕
๘–๑๑
ต่ำกว่า ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ให้
ให้
ให้

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

๑๐๒
เกณฑ์
การประเมิน
๑. เนื้อหา

๒. รูปแบบ

๓. ความ
สวยงาม
สร้างสรรค์

๔. เวลา

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
แบบประเมินแผนผังความคิด (ป.๔-๖)
ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
ข้อมูลครบถ้วนทุก ข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์ ข้อมูลค่อนข้าง
ประเด็นมีความ
เรียงลำดับความคิด ครบถ้วน แต่ยังขาด
หลากหลาย ถูกต้อง ก่อนหลัง ไม่วกวน
ความสมบูรณ์ ลำดับ
สมบูรณ์ ชัดเจน
ต่อเนื่องสัมพันธ์กัน ความคิดก่อนหลัง
เรียงลำดับความคิด
วกวนหรือขาดความ
ก่อนหลัง ไม่วกวน
ต่อเนื่องสัมพันธ์กัน
ต่อเนื่องสัมพันธ์กัน
รูปแบบของแผนภาพ รูปแบบของแผนภาพ รูปแบบประเด็นขาด
มีความคิดประเด็น มีความคิดประเด็น องค์ประกอบของ
หลัก ประเด็นรอง หลัก ประเด็นรอง
แผนที่ความคิด ๑-๒
และประเด็นย่อย
และประเด็น
ประเด็น
อย่างชัดเจนเข้าใจง่าย
สวยงามและมี
สวยงาม นำเสนอ
สวยงาม ลายมือเป็น
ความคิดสร้างสรรค์ รูปแบบน่าสนใจ
ระเบียบ สะอาด
นำเสนอรูปแบบ
ลายมือสวยงามเป็น
แปลกใหม่ ลายมือ ระเบียบ อ่านง่าย
สวยงามเป็น
สะอาด ผลงานเป็น
ระเบียบ อ่านง่าย ต้นแบบได้
สะอาด ผลงานเป็น
ต้นแบบได้
ส่งชิ้นงานก่อนเวลา ส่งชิ้นงานภายใน
ส่งชิ้นงานไม่ทัน
ที่กำหนด
เวลากำหนด
กำหนด ๑ วัน

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน ๑๔-๑๖ คะแนน
คะแนน ๑๑-๑๓ คะแนน
คะแนน
๘-๑๐ คะแนน
คะแนน
๑-๗ คะแนน
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ ๘ คะแนน ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ปรับปรุง (๑)
ข้อมูลขาดความ
ถูกต้อง ลำดับ
ความคิดวกวนและ
ขาดความต่อเนื่อง
สัมพันธ์กัน

รูปแบบประเด็นขาด
องค์ประกอบของ
แผนที่ความคิด
มากกว่า ๒ ประเด็น
ขาดความสวยงาม
ลายมือไม่เป็น
ระเบียบ ขีดฆ่า

ส่งชิ้นงานไม่ทัน
กำหนดตั้งแต่ ๒ วัน
ขึ้นไป

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๑๐๓

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
ระดับการ
รายการ
พฤติกรรมการแสดงออก
ปฏิบัติ
ประเมิน
๓ ๒ ๑
๑. มีวินัย

๒. ใฝ่เรียนรู้

๓. มุ่งมั่นใน
การทำงาน
๔. มีจิต
สาธารณะ

๑. ปฏิ บั ติตามข้ อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบี ยบ ข้อ บั งคับ ของครอบครัวและ
โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
มีความรับผิดชอบ
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสำเร็จ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทำงาน
๘. อาสาทำงาน ช่วยคิด ช่วยทำ และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน
ชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

๑๐๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง ปัจจัยที่กำหนดปริมาณสินค้าและบริการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๓.๑ เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากร
ที่ มี อ ยู่ จ ำกั ด ได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพและคุ้ ม ค่ า รวมทั้ งเข้ าใจหลั ก การของเศรษฐกิ จ
พอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
ตัวชี้วัด ป.๕/๑ อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ
๒. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
การจัดการทรัพยากรในการผลิตสินค้าและบริการ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและ
คุ้มค่า การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตสินค้าและบริการได้ถูกต้อง
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- สามารถเสนอผลงานปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตสินค้าและบริการได้
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- ตระหนักถึงปัจจัยในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ
๔. สาระการเรียนรู้
การจัดการทรัพยากรในการผลิตสินค้าและบริการ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. ซื่อสัตย์ สุจริต
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทำงาน
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๑๐๕

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง ปัจจัยที่กำหนดปริมาณสินค้าและบริการ
รายวิชาสังคมศึกษา จำนวน ๑ ชั่วโมง
ลำดับ
ที่

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

๑.

๒.

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู้
ขั้นนำ

๑. อธิบายปัจจัยที่
มีผลต่อการผลิต
สินค้าและบริการ
ได้ถูกต้อง

ขั้นสอน

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
๕ ๑ . ค รู ใ ห้ นั ก เรี ย น ช่ วย กั น ระด ม
นาที ความคิ ด แล้ วตอบมาเป็ นข้ อ ๆ ว่ ามี
สินค้าอะไรบ้างจัดอยู่ในประเภทน้ำ ที่
นักเรียนเคยพบเห็น เช่น น้ำดื่ม น้ำอัด
ลม และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่บริโภคได้
๒. ครูบันทึกคำตอบของนักเรียนบน
กระดานดำ จากนั้นเชื่อมโยงคำตอบ
เข้าสู่บทเรียน เรื่อง ปัจจัยที่เป็น
ตัวกำหนดปริมาณสินค้าและบริการ
๒๐ ๑. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ตามความ
นาที เหมาะสม โดยให้นักเรียนไปศึกษา
ค้นคว้า เรื่อง ปัจจัยที่กำหนดปริมาณ
สินค้าและบริการ

สื่อการ
เรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนช่วยกันระดมความคิด PowerPoint แบบสังเกตพฤติกรรม
แล้วตอบมาเป็นข้อ ๆ ว่ามีสนิ ค้า
การเรียนรู้
อะไรบ้างจัดอยู่ในประเภทน้ำ

๒. นักเรียนบันทึกคำตอบลงใน
สมุด

๑. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มตาม
ความเหมาะสม โดยให้นักเรียน
ไปศึกษาค้นคว้า เรื่อง ปัจจัยที่
กำหนดปริมาณสินค้าและบริการ

- แบบสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรู้
- แบบสังเกต
พฤติกรรมการทำงาน
กลุ่ม

๑๐๖
ขอบเขตเนื้อหา/
ลำดับที่ จุดประสงค์
การเรียนรู้

๓.

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู้

ขั้นปฏิบัติ

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
๒. ครูอธิบาย ปัจจัยทีก่ ำหนดปริมาณ
สินค้าและบริการ เช่น กฎอุปสงค์ กฎ
อุปทาน ปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุปสงค์และ
อุปทาน
๓. ให้นักเรียนยกตัวอย่าง
เปรียบเทียบปัจจัยที่เกิดขึ้นระหว่าง
อุปสงค์และอุปทาน มีความแตกต่าง
กันอย่างไร
๑๕ ๑. ครูให้นกั เรียน ทำใบงานที่ ๖
นาที ปัจจัยที่กำหนดปริมาณสินค้าและ
บริการ

สื่อการเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน
๒. นักเรียนจดบันทึกลงในสมุด

๓. นักเรียนยกตัวอย่างจากที่ครู
ชีแ้ จงเพิม่ เติม

๑ . นั กเรี ย น ท ำใบ งาน ที่ ๖ ใบงานที่ ๖
ปัจจัยที่กำหนดปริมาณสินค้าและ ปัจจัยที่
บริการ
กำหนด
ปริมาณสินค้า
และบริการ

การประเมิน
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

ขอบเขตเนื้อหา/
ลำดับที่ จุดประสงค์
การเรียนรู้
๔.

สามารถเสนอ
ผลงานปัจจัยทีม่ ี
ผลต่อการผลิต
สินค้าและบริการ
ได้

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู้
ขั้นสรุป

เวลา
ที่ใช้

๑๐๗

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
๑๐ ๑. ครูให้นักเรียนนำเสนอใบงานที่ ๖
นาที หน้าชั้นเรียน เรื่อง ปัจจัยที่กำหนด
ปริมาณสินค้าและบริการ
๒. ครู ให้ นั ก เรีย นสรุ ป ความรู้ เรื่ อ ง
ปั จ จั ย ที่ ก ำหนดปริ ม าณสิ น ค้ า และ
บริการ

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนนำเสนอใบที่ ๖ หน้า
ชั้นเรียน เรื่อง ปัจจัยที่กำหนด
ปริมาณสินค้าและบริการ
๒. นั ก เรี ย นสรุ ป ความรู้ เรื่ อ ง
ปั จ จั ย ที่ ก ำหนดปริ ม าณสิ น ค้ า
และบริการ

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

๑๐๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑. PowerPoint ปัจจัยที่กำหนดปริมาณสินค้าและบริการ
๒. ใบงานที่ ๖ ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดสินค้าและบริการ
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการวัดและ
ประเมินผล
ทักษะ (P)

วิธีการ
- การถามตอบ

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

- ใบงานที่ ๖ ปัจจัยที่กำหนด
ปริมาณสินค้าและบริการ

- แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้
- แบบสังเกตพฤติกรรม
การทำงานกลุ่ม

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

ความรู้ (K)

- ตรวจใบงานที่ ๖ ปัจจัยที่
กำหนดปริมาณสินค้าและ
บริการ

- ตรวจใบงานที่ ๖ ปัจจัยที่ ผ่านเกณฑ์ประเมิน
กำหนดปริ ม าณสิ น ค้ าและ ร้อยละ ๖๐
บริการ

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

- ประเมินความซื่อสัตย์ สุจริต - แบบประเมินคุณ ลักษณะ ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นใน
อันพึงประสงค์
ระดับคุณภาพพอใช้
การทำงาน
ขึ้นไป

สมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน

- ประเมินความสามารถใน
การสื่อสาร ความสามารถใน
การคิด และความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต

- แบบสังเกตพฤติกรรม
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
การเรียนรู้
ระดับคุณภาพพอใช้
- แบบประเมินผลการนำเสนอ ขึ้นไป
ผลงานนักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๑๐๙

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ความสำเร็จ หรือปัญหาและอุปสรรค
……………………………………………………………….......................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ข้อจำกัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ…………………………………ผูส้ อน
(…………………………………)
วันที…่ …….เดือน………………….พ.ศ.………….

๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………ผู้ตรวจ
(……………………………………..)
วันที่……….เดือน………………….พ.ศ.………….

๑๑๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
ใบงานที่ ๖ เรื่อง ปัจจัยทีก่ ำหนดปริมาณสินค้าและบริการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง ปัจจัยที่กำหนดปริมาณสินค้าและบริการ
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕

คำชี้แจง : ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมความคิดปัจจัยที่กำหนดปริมาณสินค้าและบริการ

ที่มาของภาพ : blogang BB_clickclub

ร้านที่ ๑ ส้ม ราคากิโลกรัมละ ๓๕ บาท
หอม หวาน แต่มีราคาสูง

ที่มาของภาพ : facebook ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง และผลไม้ตามฤดูกาล

ร้านที่ ๒ ส้ม ราคากิโลกรัมละ ๒๕ บาท
สด หวาน และมีราคาต่ำ

๑. เปรียบเทียบสินค้าในการเลือกซื้อสินค้ามาบริโภคตามอุปสงค์และอุปทานเป็นตัวกำหนด
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………...................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
แหล่งที่มารูปภาพ : https://www.google.com/
ชื่อ-นามสกุล……………………………………………………………………………..ชั้น……………………………..เลขที่………………

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๑๑๑

เฉลยใบงานที่ ๖ เรื่อง ปัจจัยที่กำหนดปริมาณสินค้าและบริการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง ปัจจัยทีก่ ำหนดปริมาณสินค้าและบริการ
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสววิชา ส๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕
คำชี้แจง : ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมความคิดปัจจัยที่กำหนดปริมาณสินค้าและบริการ

ที่มาของภาพ : blogang BB_clickclub

ร้านที่ ๑ ส้ม ราคากิโลกรัมละ ๓๕ บาท
หอม หวาน แต่มีราคาสูง

ที่มาของภาพ : facebook ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง และผลไม้ตามฤดูกาล

ร้านที่ ๒ ส้ม ราคากิโลกรัมละ ๒๕ บาท
สด หวาน และมีราคาต่ำ

๑. เปรียบเทียบสินค้าในการเลือกซื้อสินค้ามาบริโภคตามอุปสงค์และอุปทานเป็นตัวกำหนด
………………… ๑. เลือกสินค้าตามความจำเป็น…………………………………………………………….
………………… ๒. ราคาสินค้า……………………………………………………………………………...........
………………… ๓. คุณภาพ………………………………………………………………………………………….
………………… ๔. โฆษณา…………………………………………………………………………………………..
………………… ๕. รายได้ของผู้บริโภค………………………………………………………………………….

แหล่งที่มารูปภาพ : https://www.google.com/

๑๑๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กำหนด

ความรับผิดชอบ

ขยันหมั่นเพียร

ตรงต่อเวลา

ชื่อ–สกุล

การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อนื่

เลขที่

การร่วม
กิจกรรม

รายการ

๓

๓

๓

๓

๓

คะแนน
รวม
๑๕

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๑๑๓

เกณฑ์การประเมิน
๑. การร่วมกิจกรรม

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ระดับคุณภาพ
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
มีความกระตือรือร้นใน มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
การร่วมกิจกรรมใน
สม่ำเสมอ
บางครั้ง

๒. การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อนื่

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบใน
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมายใน
งานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
สม่ำเสมอ
บางครั้ง

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความขยันหมั่นเพียร
มีความขยันหมั่นเพียร
ไม่มีความขยันหมั่นเพียร
พยายามทำงานให้สำเร็จ พยายามทำงานให้สำเร็จ พยายามทำงานให้สำเร็จ
อย่างสม่ำเสมอ
เป็นบางครั้ง

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จเรียบร้อย
ก่อนเวลา

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ส่งผลงานเสร็จตรงเวลา

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
๑๓-๑๕
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๑-๘
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ ๙ คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ปรับปรุง (๑)
ไม่มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม

ไม่รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น

ส่งผลงานช้ากว่าเวลา
กำหนด

๑๑๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงใน
ช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
ที่

ชื่อ–นามสกุล

ความ
การแสดง การรับฟัง ความตั้งใจ
ร่วมมือทำ
ความ
ความ
ในการ
กิจกรรม
คิดเห็น
คิดเห็น
ทำงาน
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

การแก้ไข/ รวม
ปรับปรุง ๑๕
ผลงานกลุ่ม คะแนน
๓ ๒ ๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑o
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การตัดสินใจ
ช่วงคะแนน
๑๒–๑๕
๘–๑๑
ต่ำกว่า ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ให้
ให้
ให้

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๑๑๕

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ระดับการ
รายการ
พฤติกรรมการแสดงออก
ปฏิบัติ
ประเมิน
๓ ๒ ๑
๑. มีวินัย

๒. ใฝ่เรียนรู้

๓. มุ่งมั่นใน
การทำงาน
๔. มีจิต
สาธารณะ

๑. ปฏิ บั ติตามข้ อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบี ยบ ข้อ บั งคับ ของครอบครัวและ
โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
มีความรับผิดชอบ
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสำเร็จ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทำงาน
๘. อาสาทำงาน ช่วยคิด ช่วยทำ และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน
ชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

๑๑๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง บทบาทของผู้บริโภค
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๓.๑ เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากร
ที่ มี อ ยู่ จ ำกั ด ได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพและคุ้ ม ค่ า รวมทั้ งเข้ าใจหลั ก การของเศรษฐกิ จ
พอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
ตัวชี้วัด ป.๕/๑ อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ
๒. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
การจัดการทรัพยากรในการผลิตสินค้าและบริการ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและ
คุ้มค่า การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- สามารถอธิบายบทบาทของผู้บริโภคได้
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- นำความรูจ้ ากบทบาทของผู้บริโภคมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- ตระหนักถึงบทบาทการบริโภค
๔. สาระการเรียนรู้
การจัดการทรัพยากรในการผลิตสินค้าและบริการ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. ซื่อสัตย์ สุจริต
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทำงาน
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๑๑๗
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง บทบาทของผู้บริโภค
รายวิชาสังคมศึกษา จำนวน ๑ ชั่วโมง

ลำดับที่

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

๑.

ขั้นนำ

๒.

ขั้นสอน

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
๕ นาที ๑. ครูให้นักเรียนดูรูปภาพสินค้าที่
นักเรียนบริโภคในชีวติ ประจำวัน
๒. ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างสินค้าที่
นักเรียนเคยซือ้ มาบริโภคอย่างน้อย ๕
อย่าง
- ครู ใ ห้ นั ก เรี ย นออกมายกตั ว อย่ า ง
สินค้าที่นักเรียนเคยซื้อและเขียนหน้า
ห้องเรียน
๒๐ นาที ๑. ครูอธิบายบทบาทของผู้บริโภคใน
ระบบเศรษฐกิจ ในการเลือกซื้อสินค้า
- เป็นผู้กระตุ้นเพื่อให้เกิดการผลิต
และพฤติกรรมความต้องการของ
ผู้บริโภค

สื่อการ
เรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนดูรปู ภาพสินค้าใน
PowerPoint แบบสังเกต
ชีวิตประจำวัน
พฤติกรรม
๒. นักเรียนยกตัวอย่างสินค้าที่
การเรียนรู้
นักเรียนเคยซือ้ มาบริโภคอย่าง
น้อย ๕ อย่าง
- นักเรียนออกมายกตัวอย่างสินค้า
ที ่น ัก เรีย นเคยซื ้อ ให้เ พื ่อ น ๆ
ฟังหน้าชั้นเรียน
๑. นักเรียนจดบันทึกตามลงใน
- แบบสังเกต
สมุด
พฤติกรรม
การเรียนรู้
- แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
ทำงานกลุ่ม

๑๑๘

ลำดับที่

๓.

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

ขั้นปฏิบัติ

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
- เป็นผู้ตัดสินใจในการ เลือกซื้อสินค้า
ให้เกิดประโยชน์ จากเงินที่หามาได้ใช้
จ่ายเงินที่ตนเองหามาได้อย่างไรให้
เกิดประโยชน์สูงสุด
๒. ครูตั้งประเด็นคำถาม จะเลือกซื้อ
สินค้าอย่างไรให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
มากที่สุด เพราะเหตุใด
๓. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกัน
ศึกษาความรู้เรื่อง บทบาทของ
ผู้บริโภค
๑๕ นาที ๑. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ ๗ เรื่อง
บทบาทของผู้บริโภค

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการ
เรียนรู้

๒. นักเรียนตอบคำถาม เช่น
เลือกซื้อจากคุณภาพสินค้าและ
ราคา
๓. นักเรียนแต่ละกลุม่ ร่วมกัน
ศึกษาความรู้เรื่อง บทบาทของ
ผู้บริโภค
๑. นักเรียนทำใบงานที่ ๗ เรื่อง ใบงานที่ ๗
บทบาทของผู้บริโภค
เรื่อง
บทบาทของ
ผู้บริโภค

การประเมิน
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

ลำดับที่
๔.

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้
ขั้นสรุป

๑๑๙

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
๑๐ นาที ๑. ตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอหน้า
ชั้นเรียน
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
บทบาทของผู้บริโภค

กิจกรรมนักเรียน
๑. ตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอ
หน้าชั้นเรียน
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
บทบาทของผู้บริโภค

สื่อการ
เรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

๑๒๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑. PowerPoint เรื่อง บทบาทของผู้บริโภค ……………
๒. ใบงานที่ ๗ เรื่อง บทบาทของผู้บริโภค
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการวัดและ
ประเมินผล
ทักษะ(P)

วิธีการ
- การถามตอบ

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

- แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้
- แบบสังเกตพฤติกรรม
การทำงานกลุ่ม

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

ความรู้(K)

- ตรวจใบงานที่ ๗ เรื่อง บทบาท - ตรวจใบงานที่ ๗ เรื่อง
ของผู้บริโภค
บทบาทของผู้บริโภค

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

ประเมินความซื่อสัตย์ สุจริต
ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการ
ทำงาน

- แบบประเมิ นคุณ ลักษณะ ผ่านเกณฑ์ประเมิน
อันพึงประสงค์
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

สมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน

ประเมินความสามารถใน
การสื่อสาร ความสามารถใน
การคิด และความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวติ

- แบบสังเกตพฤติกรรม
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
การเรียนรู้
ระดับคุณภาพพอใช้
- แบบประเมินผลการนำเสนอ ขึ้นไป
ผลงานนักเรียน

- ใบงานที่ ๗ เรื่อง บทบาท
ของผู้บริโภค

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๑๒๑

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ความสำเร็จ หรือปัญหาและอุปสรรค
………………………………………………………………………………………………………………………………................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ข้อจำกัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ…………………………………ผูส้ อน
(…………………………………)
วันที…่ …….เดือน…………..…….พ.ศ.………….

๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………ผู้ตรวจ
(……………………………………..)
วันที…่ …….เดือน………………….พ.ศ.………….

๑๒๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

ใบงานที่ ๗ เรือ่ ง บทบาทของผู้บริโภค
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง บทบาทของผู้บริโภค
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คำชี้แจง : ให้นักเรียนสรุปบทบาทของผู้บริโภค
๑. นักเรียนได้ศกึ ษาบทบาทของผูบ้ ริโภคใดบ้าง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๒. นักเรียนมีวธิ กี ารใดในการเลือกสินค้ามาบริโภค
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….……
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ชื่อ-นามสกุล……………………………………………………………………………..ชั้น……………………………..เลขที่………………

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๑๒๓

เฉลยใบงานที่ ๗ เรื่อง บทบาทของผู้บริโภค
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง บทบาทของผู้บริโภค
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คำชี้แจง : ให้นักเรียนสรุปบทบาทของผู้บริโภค (ดุลยพินิจครูผู้สอน)
๑. นักเรียนได้ศกึ ษาบทบาทของผูบ้ ริโภคใดบ้าง
……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
๒. นักเรียนมีวธิ กี ารใดในการเลือกสินค้ามาบริโภค
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….

๑๒๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กำหนด

ความ
รับผิดชอบ

ขยันหมั่นเพียร

ตรงต่อเวลา

ชื่อ–สกุล

การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น

เลขที่

การร่วม
กิจกรรม

รายการ

๓

๓

๓

๓

๓

คะแนน
รวม
๑๕

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

เกณฑ์การประเมิน
๑. การร่วมกิจกรรม

๑๒๕

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ระดับคุณภาพ
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
ปรับปรุง (๑)
มีความกระตือรือร้นใน มีความกระตือรือร้นใน ไม่มีความกระตือรือร้น
การร่วมกิจกรรมอย่าง ก า ร ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม ใน ในการร่วมกิจกรรม
สม่ำเสมอ
บางครั้ง

๒. การรับฟังความคิดเห็น รับ ฟั งความคิ ด เห็ น ของ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของ ไม่รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น
ผูอ้ ื่นอย่างสม่ำเสมอ
ผูอ้ ื่นเป็นบางครั้ง
ของผูอ้ ื่น
๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบใน
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ที่ ได้ รั บ ม อบ ห ม ายใน งานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
สม่ำเสมอ
บางครั้ง

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความขยันหมั่นเพียร มีความขยันหมั่นเพียร
ไม่มีความขยันหมั่นเพียร
พยายามทำงานให้สำเร็จ พยายามทำงานให้สำเร็จ พยายามทำงานให้สำเร็จ
อย่างสม่ำเสมอ
เป็นบางครั้ง

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จเรียบร้อย ส่งผลงานเสร็จตรงเวลา
ก่อนเวลา

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
๑๓-๑๕
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๑-๘
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ ๙ คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ส่งผลงานช้ากว่าเวลา
กำหนด

๑๒๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงใน
ช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
ที่

ชื่อ-นามสกุล

ความ
การแสดง การรับฟัง ความตั้งใจ
ร่วมมือทำ
ความ
ความ
ในการ
กิจกรรม
คิดเห็น
คิดเห็น
ทำงาน
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

การแก้ไข/ รวม
ปรับปรุง ๑๕
ผลงานกลุ่ม คะแนน
๓ ๒ ๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑o
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การตัดสินใจ
ช่วงคะแนน
๑๒–๑๕
๘–๑๑
ต่ำกว่า ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ให้
ให้
ให้

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๑๒๗

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
ระดับการ
รายการ
พฤติกรรมการแสดงออก
ปฏิบัติ
ประเมิน
๓ ๒ ๑
๑. มีวินัย

๒. ใฝ่เรียนรู้

๓. มุ่งมั่นใน
การทำงาน
๔. มีจิต
สาธารณะ

๑. ปฏิ บั ติตามข้ อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบี ยบ ข้อ บั งคับ ของครอบครัวและ
โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
มีความรับผิดชอบ
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสำเร็จ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทำงาน
๘. อาสาทำงาน ช่วยคิด ช่วยทำ และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน
ชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

๑๒๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง พฤติกรรมของผูบ้ ริโภค
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๓.๑ เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากร
ที่ มี อ ยู่ จ ำกั ด ได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพและคุ้ ม ค่ า รวมทั้ งเข้ าใจหลั ก การของเศรษฐกิ จ
พอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
ตัวชี้วัด ป.๕/๑ อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ
๒. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
การจัดการทรัพยากรในการผลิตสินค้าและบริการ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและ
คุ้มค่า การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- สามารถอธิบายพฤติกรรมของผู้บริโภคได้
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- นำความรู้จากพฤติกรรมของผู้บริโภคมาปรับใช้ประโยชน์
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- ตระหนักถึงพฤติกรรมการบริโภค
๔. สาระการเรียนรู้
การจัดการทรัพยากรในการผลิตสินค้าและบริการ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. ซื่อสัตย์ สุจริต
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทำงาน
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๑๒๙
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง พฤติกรรมของผูบ้ ริโภค
รายวิชาสังคมศึกษา จำนวน ๑ ชั่วโมง

ขอบเขต
เนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด
ลำดับที่
จุดประสงค์ การเรียนรู้
การเรียนรู้
๑.
ขั้นนำ

๒.

ขั้นสอน

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู

๕ นาที ๑. ครูทบทวนความรู้จากชั่วโมงที่แล้ว
เรื่อง บทบาทของผู้บริโภค
๒. ครูให้นักเรียนระดมความคิดภายใน
กลุ่ม จากคำถามดังนี้ คุณสมบัติของ
ผู้บริโภคที่ดี ควรเป็นอย่างไร สุ่ม
ตัวแทนกลุ่มให้ตอบคำถามหน้าชั้น
๒๐ นาที ๑. ครูบอกถึงคุณ สมบัติในการบริโภค
สินค้าที่ดีเป็นอย่างไร
๑.๑ วางแผนก่อนการเลือกซือ้ สินค้า
และบริการ
๑.๒ เลือกซื้อสินค้าและบริการตาม
ความต้องการ

สื่อการเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน

การประเมิน
การเรียนรู้

๑. นักเรียนทบทวนพร้อมครูจะคาบที่ PowerPoint แบบสังเกต
แล้ว
พฤติกรรม
๒. นักเรียนแบ่งกลุ่ม เพื่อตอบคำถาม
การเรียนรู้
จากครู

๑. นักเรียนจดบันทึกสิ่งที่เรียนรู้ลงใน
สมุด

- แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้
- แบบสังเกต
พฤติกรรม
การทำงาน
กลุ่ม

๑๓๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

ขอบเขต
เนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด
ลำดับที่
จุดประสงค์ การเรียนรู้
การเรียนรู้

๓.

ขั้นปฏิบัติ

๔.

ขั้นสรุป

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
- หลักการด้านคุณภาพ
- หลักการประหยัด
๑.๓ สำรวจสินค้าและบริการจาก
หลาย ๆ ร้าน
๑.๔ ไม่หลงเชื่อคำโฆษณา
๑.๕ แจ้งข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณภาพสินค้านัน้ ๆ
๑๕ นาที ๑. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มบอก
พฤติกรรมการเป็นผู้บริโภคที่ดีและไม่ดี
มีลักษณะอย่างไร ให้นักเรียนบันทึกลง
ในสมุด
๑๐ นาที ๑. ครูจับฉลากให้นักเรียนออกมา
นำเสนอหน้าชั้นเรียน
๒. ครูและนักเรียน ร่วมกันสรุป เรื่อง
พฤติกรรมของผู้บริโภค การเลือกซื้อ
สินค้าและบริการตามความต้องการ
พฤติกรรมของผู้บริโภค

สื่อการเรียนรู้
กิจกรรมนักเรียน

๑. นักเรียนแต่ละกลุม่ บอกพฤติกรรม สมุด
การเป็นผู้บริโภคที่ดีและไม่ดี มี
ลักษณะอย่างไรให้นักเรียนบันทึกลง
ในสมุด
๑. นักเรียนนำเสนองานหน้าชั้นเรียน
๒. ครูและนักเรียนสรุปร่วมกัน เรื่อง
พฤติกรรมของผู้บริโภค การเลือกซื้อ
สินค้าและบริการตามความต้องการ
พฤติกรรมของผู้บริโภค

การประเมิน
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๑๓๑

๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑. PowerPoint เรื่อง พฤติกรรมของผู้บริโภค…………
๒. สมุด
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการวัดและ
ประเมินผล
ทักษะ (P)

วิธีการ
- การถามตอบ
- บอกพฤติกรรมการเป็น
ผู้บริโภคที่ดีหรือไม่ดี มี
ลักษณะอย่างไร (ลงในสมุด)

ความรู้ (K)

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

สมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน

- บอกพฤติกรรมการเป็น
ผู้บริโภคที่ดีหรือไม่ดี
มีลักษณะอย่างไร (ในสมุด)

เครื่องมือ
- แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้
- แบบสังเกตพฤติกรรม
การทำงานกลุ่ม

- ตรวจบอกพฤติกรรม
การเป็นผู้บริโภคที่ดีหรือ
ไม่ดีมีลักษณะอย่างไร
(ในสมุด)
- ประเมินความซื่อสัตย์ สุจริต - แบบประเมินคุณลักษณะ
ใฝ่เรียนรูแ้ ละมุ่งมั่นในการ
อันพึงประสงค์
ทำงาน
- ประเมินความสามารถใน
การสื่อสาร ความสามารถใน
การคิด และความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวติ

เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

- แบบสังเกตพฤติกรรม
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
การเรียนรู้
ระดับคุณภาพพอใช้
- แบบประเมินผลการนำเสนอ ขึ้นไป
ผลงานนักเรียน

๑๓๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ความสำเร็จ หรือปัญหาและอุปสรรค
……………………………………………………………….......................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ข้อจำกัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
ลงชื่อ…………………………………ผูส้ อน
(……………………………………)
วันที…่ …….เดือน…….……….….พ.ศ.………….

๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………ผู้ตรวจ
(……………………………………..)
วันที่……….เดือน……………...….พ.ศ.………….

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๑๓๓

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กำหนด

ความ
รับผิดชอบ

ขยันหมั่นเพียร

ตรงต่อเวลา

ชื่อ–สกุล

การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น

เลขที่

การร่วม
กิจกรรม

รายการ

๓

๓

๓

๓

๓

คะแนน
รวม

๑๕

๑๓๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

เกณฑ์การประเมิน
๑. การร่วมกิจกรรม

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ระดับคุณภาพ
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
ปรับปรุง (๑)
มีความกระตือรือร้นใน มีความกระตือรือร้นใน ไม่มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
การร่วมกิจกรรมในบางครั้ง การร่วมกิจกรรม
สม่ำเสมอ

๒. การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อนื่

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบใน
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมายใน
งานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
สม่ำเสมอ
บางครั้ง

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความขยันหมั่นเพียร
มีความขยันหมั่นเพียร
ไม่มีความขยันหมั่นเพียร
พยายามทำงานให้สำเร็จ พยายามทำงานให้สำเร็จ พยายามทำงานให้สำเร็จ
อย่างสม่ำเสมอ
เป็นบางครั้ง

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จเรียบร้อย
ก่อนเวลา

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ส่งผลงานเสร็จตรงเวลา

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
๑๓-๑๕
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๑-๘
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ ๙ คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ไม่รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น

ส่งผลงานช้ากว่าเวลา
กำหนด

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๑๓๕

แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงใน
ช่องที่ตรงกับระดับคะแนน

ที่

ชื่อ–นามสกุล

ความ
การแสดง การรับฟัง ความตั้งใจ
ร่วมมือทำ
ความ
ความ
ในการ
กิจกรรม
คิดเห็น
คิดเห็น
ทำงาน
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

การแก้ไข/ รวม
ปรับปรุง ๑๕
ผลงานกลุ่ม คะแนน
๓ ๒ ๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑o
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การตัดสินใจ
ช่วงคะแนน
๑๒–๑๕
๘–๑๑
ต่ำกว่า ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ให้
ให้
ให้

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

๑๓๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ระดับการ
รายการ
พฤติกรรมการแสดงออก
ปฏิบัติ
ประเมิน
๓ ๒ ๑
๑. มีวินัย

๒. ใฝ่เรียนรู้

๓. มุ่งมั่นใน
การทำงาน
๔. มีจิต
สาธารณะ

๑. ปฏิ บั ติตามข้ อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบี ยบ ข้อ บั งคับ ของครอบครัวและ
โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
มีความรับผิดชอบ
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสำเร็จ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทำงาน
๘. อาสาทำงาน ช่วยคิด ช่วยทำ และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน
ชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๑๓๗

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑ เรื่อง ปัจจัยทีม่ ีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๓.๑ เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากร
ที่ มี อ ยู่ จ ำกั ด ได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพและคุ้ ม ค่ า รวมทั้ งเข้ าใจหลั ก การของเศรษฐกิ จ
พอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
ตัวชี้วัด ป.๕/๑ อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ
๒. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
การจัดการทรัพยากรในการผลิตสินค้าและบริการ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและ
คุ้มค่า การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- สามารถอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อผู้บริโภคได้
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- นำความรู้จากพฤติกรรมของผู้บริโภคมาปรับใช้
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- ตระหนักถึงพฤติกรรมการบริโภค
๔. สาระการเรียนรู้
การจัดการทรัพยากรในการผลิตสินค้าและบริการ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. ซื่อสัตย์ สุจริต
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทำงาน
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

๑๓๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑ เรื่อง… ปัจจัยทีม่ ีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค
รายวิชาสังคมศึกษา จำนวน ๑ ชั่วโมง

ลำดับที่

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

๑.

๒.

๑. สามารถอธิบาย
ปัจจัยที่มีผลต่อ
ผู้บริโภคได้
๒. นำความรู้
พฤติกรรมของผู้บริโภค
มาปรับใช้

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้

ขั้นนำ

๕ นาที

ขั้นสอน

๒๐ นาที ๑. ครูอธิบายพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่มีผลต่อการซื้อสินค้า
และบริการเพื่อให้นักเรียนเข้าใจ
ยิ่งขึ้น
๒. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม เพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มี
ผลต่อการซื้อสินค้าและบริการ
เช่น ราคา รสนิยม คุณภาพ อื่น ๆ

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวน ๑. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวน
ความรู้จากคาบที่แล้ว เรื่อง
ความรู้จากคาบที่แล้ว เรื่อง
พฤติกรรมของผู้บริโภค
พฤติกรรมของผู้บริโภค
๑. นักเรียนจดบันทึกเรือ่ งทีค่ รู
อธิบายลงในสมุด

๒. นักเรียนแบ่งกลุม่ ศึกษาจากสิง่ ที่
ครูสอน เพื่อศึกษาพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่มีผลต่อการซื้อสินค้าและ
บริการ

สื่อการ
เรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

PowerPoint แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้
- แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้
- แบบสังเกต
พฤติกรรม
การทำงาน
กลุ่ม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน
ลำดับที่

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

๓.

๔.

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู้
ขั้นปฏิบัติ

๓. ตระหนักถึง
พฤติกรรมการบริโภค

ขั้นสรุป

๑๓๙
เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
๑๕ นาที ๑. ร่วมกันอภิปรายในประเด็น
ดังต่อไปนี้
- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ของผู้บริโภค สรุปองค์ความรู้เป็น
แผนผังความคิดบันทึกลงในสมุด
๑๐ นาที ๑. ครู จั บ ฉลาก ให้ ตั ว แทนกลุ่ ม
ออกมานำเสนอผลงานของแต่ละ
กลุ่มหน้าชั้นเรียน
๒. ครู แ ละนั ก เรี ย นร่ ว มกั น สรุ ป
บทเรียน เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของผู้บริโภค

สื่อการเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนสรุปองค์ความรูจ้ ากที่ แผนผัง
ศึกษาลงในสมุดในรู้แบบผังความคิด ความคิด
เรื่อง ปัจจัย
ที่มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรม
ของผู้บริโภค
๑. นักเรียนเสนอผลงานของแต่ละ
กลุ่มโดยตัวแทนกลุ่ม
๒. ครู แ ละนั ก เรี ย นร่ ว มกั น สรุ ป
บทเรียน เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของผู้บริโภค

การประเมิน
การเรียนรู้
แบบสังเกต
พฤติกรรม
การทำงาน
กลุ่ม

แบบ
ประเมินผล
การนำเสนอ
ผลงาน
นักเรียน

๑๔๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑. PowerPoint เรื่อง ปัจจัยทีม่ ีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค
……… ๒. สมุด
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการวัดและ
ประเมินผล
ทักษะ (P)

วิธีการ

เครื่องมือ

- การถามตอบ

- แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้
- ปัจจัยทีม่ ีอิทธิพลต่อ
- แบบสังเกตพฤติกรรม
พฤติกรรมของผู้บริโภค (ลงใน การทำงานกลุ่ม
สมุด) แผนผังความคิด

ความรู้ (K)

- ตรวจปัจจัยทีม่ ีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของผู้บริโภค (ใน
สมุด) แผนผังความคิด

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

- ประเมินความซื่อสัตย์ สุจริต - แบบประเมินคุณลักษณะ
ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นใน
อันพึงประสงค์
การทำงาน

สมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน

- ประเมินความสามารถใน
การสื่อสาร ความสามารถใน
การคิด และความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวติ

เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

- ตรวจปัจจัยทีม่ ีอิทธิพลต่อ ผ่านเกณฑ์ประเมิน
พฤติกรรมของผู้บริโภค (ใน ร้อยละ ๖๐
สมุด) แผนผังความคิด
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

- แบบสังเกตพฤติกรรม
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
การเรียนรู้
ระดับคุณภาพพอใช้
- แบบประเมินผล
ขึ้นไป
การนำเสนอผลงานนักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๑๔๑

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ความสำเร็จ หรือปัญหาและอุปสรรค
……………………………………………………………….......................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…...
ข้อจำกัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
…………………..….…………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ…………………………………ผูส้ อน
(…………………………………)
วันที…่ …….เดือน……………..….พ.ศ.………….

๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………ผู้ตรวจ
(……………………………………..)
วันที…่ …….เดือน………………….พ.ศ.………….

๑๔๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กำหนด

ความ
รับผิดชอบ

ขยันหมั่นเพียร

ตรงต่อเวลา

ชื่อ–สกุล

การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น

เลขที่

การร่วม
กิจกรรม

รายการ

๓

๓

๓

๓

๓

คะแนน
รวม
๑๕

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

เกณฑ์การประเมิน
๑. การร่วมกิจกรรม

๑๔๓

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ระดับคุณภาพ
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
ปรับปรุง (๑)
มีความกระตือรือร้นใน มีความกระตือรือร้นใน ไม่มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
การร่วมกิจกรรมในบางครั้ง การร่วมกิจกรรม
สม่ำเสมอ

๒. การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อนื่

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบใน
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมายในบางครั้ง งานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
สม่ำเสมอ

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความขยันหมั่นเพียร
มีความขยันหมั่นเพียร
ไม่มีความขยันหมั่นเพียร
พยายามทำงานให้สำเร็จ พยายามทำงานให้สำเร็จ พยายามทำงานให้สำเร็จ
อย่างสม่ำเสมอ
เป็นบางครั้ง

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จเรียบร้อย
ก่อนเวลา

ส่งผลงานเสร็จตรงเวลา

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
๑๓-๑๕
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๑-๘
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ ๙ คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ไม่รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น

ส่งผลงานช้ากว่าเวลา
กำหนด

๑๔๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงใน
ช่องที่ตรงกับระดับคะแนน

ที่

ชื่อ–นามสกุล

ความ
การแสดง การรับฟัง ความตั้งใจ
ร่วมมือทำ
ความ
ความ
ในการ
กิจกรรม
คิดเห็น
คิดเห็น
ทำงาน
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

การแก้ไข/ รวม
ปรับปรุง ๑๕
ผลงานกลุ่ม คะแนน
๓ ๒ ๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑o
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การตัดสินใจ
ช่วงคะแนน
๑๒–๑๕
๘–๑๑
ต่ำกว่า ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ให้
ให้
ให้

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๑๔๕

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ระดับการ
รายการ
พฤติกรรมการแสดงออก
ปฏิบัติ
ประเมิน
๓ ๒ ๑
๑. มีวินัย

๒. ใฝ่เรียนรู้

๓. มุ่งมั่นใน
การทำงาน
๔. มีจิต
สาธารณะ

๑. ปฏิ บั ติตามข้ อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบี ยบ ข้อ บั งคับ ของครอบครัวและ
โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
มีความรับผิดชอบ
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสำเร็จ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทำงาน
๘. อาสาทำงาน ช่วยคิด ช่วยทำ และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน
ชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

๑๔๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

แบบประเมินผลการนำเสนอผลงานนักเรียน
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ลำดับที่

รายการประเมิน
๓

๑
๒
๓
๔
๕

๒

๑

ความถูกต้องของเนื้อหา
ความคิดสร้างสรรค์
วิธีการนำเสนอผลงาน
การนำไปใช้ประโยชน์
การตรงต่อเวลา
รวม
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน ให้
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่ ให้
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน
ให้
เกณฑ์การตัดสินใจ
ช่วงคะแนน
๑๒–๑๕
๘–๑๑
ต่ำกว่า ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๑๔๗

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๒ เรื่อง หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๓.๑ เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากร
ที่ มี อ ยู่ จ ำกั ด ได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพและคุ้ ม ค่ า รวมทั้ งเข้ าใจหลั ก การของเศรษฐกิ จ
พอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
ตั ว ชี้ วั ด ป.๕/๒ ประยุ กต์ ใช้ แนวคิ ดของปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงในการทำกิ จกรรมต่ าง ๆ ในครอบครั ว
โรงเรียน และชุมชน
๒. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
การจัดการทรัพยากรในการผลิตสินค้าและบริการ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและ
คุ้มค่า การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- บอกหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงได้
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- นำความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ เช่น
การทำบัญชีรายรับรายจ่าย
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- ตระหนักถึงการใช้ชีวิตแบบพอเพียงและเดินทางสายกลาง
๔. สาระการเรียนรู้
- หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. ซื่อสัตย์ สุจริต
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทำงาน
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๕. อยู่อย่างพอเพียง
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

๑๔๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๒ เรื่อง หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
รายวิชาสังคมศึกษา จำนวน ๑ ชั่วโมง

ลำดับที่

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

๑.

๒.

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู้
ขั้นนำ

๑. บอกหลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียง
๒. นำความรู้เรื่องปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดใน
ชีวิตประจำวัน เช่น การ
ทำบัญชีรายรับรายจ่าย

ขั้นสอน

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
๕ นาที ๑. ครูให้ดูวดี ทิ ศั น์ เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียงจาก Youtube
๒. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
วิเคราะห์จากสิ่งที่ได้ดู
๒๐ นาที ๑. ครูชี้แจงถึงปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงว่ามีความสำคัญอย่างไรใน
ชีวิตประจำวัน และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้อย่างไรบ้าง
๒. ครูและนักเรียนช่วยกันระดม
ความคิดภายในกลุ่ม ถึงวิธีการใช้
ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างไรบ้าง
- ครู : นักเรียนคิดว่าเราจะใช้ชีวิต
อย่างไรให้เกิดความพอเพียง

การ
สื่อการเรียนรู้ ประเมิน
การเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน
๑. นั ก เรี ย นดู วี ดิ ทั ศ น์ เกี่ ย วกั บ - PowerPoint
เศรษฐกิจพอเพียง
- วีดทิ ัศน์
๒. นักเรียนแต่ละกลุ่ม วิเคราะห์
จากสิ่งที่ดูวดี ทิ ัศน์
๑. นักเรียนจดบันทึกจากสิง่ ทีค่ รู PowerPoint
ชี้แจงข้างต้น ลงในสมุดจด
บันทึก
๒. นักเรียนระดมความคิดการใช้
วิธีการใช้ชีวิตที่พอเพียงตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
- นักเรียน : ใช้ชีวิตแบบพอเพียง
เช่น ปลูกผักกินเอง เป็นต้น

แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้
- แบบ
สังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้
- แบบ
สังเกต
พฤติกรรม
การทำงาน
กลุ่ม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

ลำดับที่

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นปฏิบัติ

๓.

๔.

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู้

๓. ตระหนักถึงการใช้
ชีวิตแบบพอเพียงและ
เดินทางสายกลาง

ขั้นสรุป

๑๔๙

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
๑๕ นาที ๑. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ ๘
เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

กิจกรรมนักเรียน
๑. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ ๘
เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

๑๐ นาที ๑. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่ง
ตัวแทนออกมานำเสนอหน้าชั้น
เรียน ให้เพื่อน ๆ ได้รับฟังเรือ่ งที่
ได้สรุปมา

๑. นักเรียนแต่ละกลุม่ ส่งตัวแทน
ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน ให้
เพื่อน ๆ ได้รับฟังเรื่องที่ได้สรุป
มา

การ
สื่อการเรียนรู้ ประเมิน
การเรียนรู้
ใบงานที่ ๘ แบบสังเกต
เรื่องหลักการ พฤติกรรม
ของเศรษฐกิจ การเรียนรู้
พอเพียง

๑๕๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑. PowerPoint เรื่อง หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
……… ๒. วีดทิ ัศน์เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการวัดและ
วิธีการ
เครื่องมือ
ประเมินผล
ทักษะ (P)
- การถามตอบ
- แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้
- ใบงานที่ ๘ เรื่อง หลักการ - แบบสังเกตพฤติกรรม
ของเศรษฐกิจพอเพียง
การเรียนรู้
- ตรวจใบงานที่ ๘ เรื่อง
หลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียง

เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

ความรู้ (K)

- ตรวจใบงานที่ ๘ เรื่อง
หลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียง

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

- ประเมินความซื่อสัตย์
- แบบประเมินคุณ ลักษณะ ผ่านเกณฑ์ประเมิน
สุจริต ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการ อันพึงประสงค์
ระดับคุณภาพพอใช้
ทำงาน ความสามารถในการ
ขึ้นไป
ใช้ทักษะชีวติ และอยู่อย่าง
พอเพียง

สมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน

- ประเมินความสามารถใน
การสื่อสาร ความสามารถ
ในการคิด ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวติ และ
ความสามารถใน
การแก้ปัญหา

- แบบสังเกตพฤติกรรม
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
การเรียนรู้
ระดับคุณภาพพอใช้
- แบบประเมินผลการนำเสนอ ขึ้นไป
ผลงานนักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๑๕๑

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ความสำเร็จ หรือปัญหาและอุปสรรค
……………………………………………………………….......................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
ข้อจำกัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
ลงชื่อ…………………………………ผูส้ อน
(…………………………………)
วันที…่ …….เดือน…………….……พ.ศ.………….

๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………ผู้ตรวจ
(……………………………………..)
วันที่……….เดือน…………….…...พ.ศ.………….

๑๕๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
ใบงานที่ ๘ เรือ่ ง หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๒ เรื่อง หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คำชี้แจง : ให้นักเรียนบอกหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงให้ถูกต้อง
หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง

๑. ……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..

๒. ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….

๓. ……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
ชื่อ-นามสกุล……………………………………………………………………………..ชั้น……………………………..เลขที่………………

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน
เฉลยใบงานที่ ๘ เรื่อง หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๒ เรื่อง หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คำชี้แจง : ให้นักเรียนบอกหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงให้ถูกต้อง

หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง

๑. ……… สร้างความมั่นคงให้กับทางเศรษฐกิจมาก
ขึ้น…………………

๒. ………ให้ประชาชนสร้างพึ่งพาตนเองได้………………

๓. ………… อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น…………………….

๑๕๓

๑๕๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กำหนด

ความ
รับผิดชอบ

ขยันหมั่นเพียร

ตรงต่อเวลา

ชื่อ–สกุล

การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น

เลขที่

การร่วม
กิจกรรม

รายการ

๓

๓

๓

๓

๓

คะแนน
รวม
๑๕

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๑๕๕

เกณฑ์การประเมิน
๑. การร่วมกิจกรรม

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ระดับคุณภาพ
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
ปรับปรุง (๑)
มีความกระตือรือร้นใน มีความกระตือรือร้นใน ไม่มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
การร่วมกิจกรรมในบางครั้ง การร่วมกิจกรรม
สม่ำเสมอ

๒. การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อนื่

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบใน
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมายใน
งานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
สม่ำเสมอ
บางครั้ง

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความขยันหมั่นเพียร
มีความขยันหมั่นเพียร
ไม่มีความขยันหมั่นเพียร
พยายามทำงานให้สำเร็จ พยายามทำงานให้สำเร็จ พยายามทำงานให้สำเร็จ
อย่างสม่ำเสมอ
เป็นบางครั้ง

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จเรียบร้อย
ก่อนเวลา

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ส่งผลงานเสร็จตรงเวลา

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
๑๓-๑๕
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๑-๘
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ ๙ คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ไม่รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น

ส่งผลงานช้ากว่าเวลา
กำหนด

๑๕๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ระดับการ
รายการ
พฤติกรรมการแสดงออก
ปฏิบัติ
ประเมิน
๓ ๒ ๑
๑. มีวินัย

๒. ใฝ่เรียนรู้

๓. มุ่งมั่นใน
การทำงาน
๔. มีจิต
สาธารณะ

๑. ปฏิ บั ติตามข้ อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบี ยบ ข้อ บั งคับ ของครอบครัวและ
โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
มีความรับผิดชอบ
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสำเร็จ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทำงาน
๘. อาสาทำงาน ช่วยคิด ช่วยทำ และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน
ชุมชน
๑๐. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๑๕๗

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๓ เรื่อง แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๓.๑ เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากร
ที่ มี อ ยู่ จ ำกั ด ได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพและคุ้ ม ค่ า รวมทั้ งเข้ าใจหลั ก การของเศรษฐกิ จ
พอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
ตั ว ชี้ วั ด ป.๕/๒ ประยุ กต์ ใช้ แนวคิ ดของปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยงในการทำกิ จกรรมต่ าง ๆ ในครอบครั ว
โรงเรียน และชุมชน
๒. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
การจัดการทรัพยากรในการผลิตสินค้าและบริการ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและ
คุ้มค่า การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- ความหมายแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- นำความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- ตระหนักถึงการใช้ชีวิตแบบพอเพียงและเดินทางสายกลาง
๔. สาระการเรียนรู้
- แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. ซื่อสัตย์ สุจริต
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทำงาน
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๕. อยู่อย่างพอเพียง
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

๑๕๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๓ เรื่อง แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
รายวิชาสังคมศึกษา จำนวน ๑ ชั่วโมง

ลำดับที่

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

๑.

๒.

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู้
ขั้นนำ

๑. ความหมายแนวคิด
ของเศรษฐกิจพอเพียง
๒.นำความรู้เรื่องปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดใน

ขั้นสอน

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
๕ นาที ๑. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวน
ความรู้เดิมจากคาบที่ผ่านมา เรื่อง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยการตั้งคำถาม
- ครู : คำว่าพอเพียง หมายถึง
อะไร
๒. ครูให้นักเรียนดูรูปภาพ วีดิทัศน์
และวิเคราะห์ภายในกลุ่มจากสิ่งที่ได้ดู
๒๐ นาที ๑. ครูชี้แจงแนวคิดหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงใน PowerPoint
๒. ครูถามนักเรียนจากสิ่งที่เรียนมา

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนร่วมกันทบทวนความรู้ - PowerPoint แบบสังเกต
เดิมจากคาบที่ผ่านมา เรื่อง หลัก - รูปภาพ
พฤติกรรม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- วีดทิ ัศน์
การเรียนรู้
นักเรียน : หมายถึง “พอมี พอ
กิน” คือ มีกิน มีใช้ ไม่ฟุ่มเฟือย
ใช้จ่ายอย่างประหยัด
๒. นักเรียนดูรูปภาพ วีดิทัศน์ และ
วิเคราะห์ภายในกลุ่มจากสิ่งที่ดู
๑. นักเรียนศึกษาจากที่ครูชี้แจง PowerPoint
และบันทึกลงในสมุด
๒. นักเรียนตอบคำถาม

แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน
ลำดับที่

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู้

ชีวิตประจำวัน เช่น
การทำบัญชีรายรับ
รายจ่าย
๓.

๔.

๓. ตระหนักถึงการใช้
ชีวิตแบบพอเพียงและ
เดินทางสายกลาง

๑๕๙
เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
ครู : การพัฒนาที่ตั้งอยู่บน
พื้นฐานทางสายกลาง มีอะไรบ้าง

กิจกรรมนักเรียน
นั ก เรี ย น : ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี

ขั้นปฏิบัติ ๑๕ นาที ๑. ครูให้นักเรียน ทำใบงานที่ ๙
เรื่องแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง

๑. นักเรียน ทำใบงานที่ ๙ เรื่อง
แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง

ขั้นสรุป

๑. นักเรียนแต่ละกลุม่ ส่งตัวแทน
เสนอกิจกรรม กลุ่มละ ๕ นาที
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแผนผังความคิดลงในสมุด
บันทึก

๑๐ นาที ๑. ครูสุ่มให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละ
กลุ่มออกมานำเสนอกิจกรรม
กลุ่มละ ๕ นาที
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง เป็น
แผนผังความคิดลงในสมุดบันทึก

สื่อการเรียนรู้

ใบงานที่ ๙
แนวคิดของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง

การประเมิน
การเรียนรู้

แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้

๑๖๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑. PowerPoint เรื่อง แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการวัดและ
วิธีการ
เครื่องมือ
ประเมินผล
ทักษะ (P)
- การถามตอบ
- แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้
- ใบงานที่ ๙ แนวคิดของ
- แบบสังเกตพฤติกรรม
เศรษฐกิจพอเพียง
การเรียนรู้

เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

ความรู้ (K)

- ตรวจใบงานที่ ๙ แนวคิด
ของเศรษฐกิจพอเพียง

- ตรวจใบงานที่ ๙ แนวคิด ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ร้อยละ ๖๐

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

- ประเมินความซื่อสัตย์ สุจริต - แบบประเมินคุณลักษณะ ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ในการทำงาน อันพึงประสงค์
ระดับคุณภาพพอใช้
ความสามารถในการใช้ทักษะ
ขึ้นไป
ชีวิต และอยู่อย่างพอเพียง

สมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน

- ประเมินความสามารถใน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
การสื่อสาร ความสามารถใน การเรียนรู้
การคิด ความสามารถในการ
ใช้ทักษะชีวิต และความสามารถ
ในการแก้ปัญหา

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๑๖๑

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ความสำเร็จ หรือปัญหาและอุปสรรค
……………………………………………………………….......................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ข้อจำกัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
ลงชื่อ…………………………………ผูส้ อน
(…………………………………)
วันที…่ …….เดือน…..……….พ.ศ.………….

๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………ผู้ตรวจ
(…………………………………...)
วันที่……….เดือน……………….….พ.ศ.………….

๑๖๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
ใบงานที่ ๙ เรื่อง แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๓ เรื่อง แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คำชี้แจง : ให้นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์ และเสนอแนวทางแก้ไขตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างไร

แนวทางแก้ไขตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
๑. ครอบครั ว ของน้ ำ ผึ้ ง มี ก ล้ ว ย
หลายต้น ในปีนี้ กล้วยออกผลมาก
เมื่อเก็บ มาบริโภคแล้วยังเหลืออีก
จำนวนมาก น้ ำ ผึ้งจึงปล่อยให้ ร่วง
ไปตามธรรมชาติ

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

แนวทางแก้ไขตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………
…………………………………………………………
ชื่อ-นามสกุล……………………………………………………………………………..ชั้น……………………………..เลขที่………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

๒. อิงฟ้า ชอบซื้อของทุกอย่างที่เขา
อยากซื้อ แต่พอถึงสิ้นเดือนเขากลับ
ไม่ มี เงิ น เห ลื อ เพี ยงพ อสำห รั บ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของอิงฟ้า

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๑๖๓

เฉลยใบงานที่ ๙ เรื่อง แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๓ เรื่อง แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คำชี้แจง : ให้นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์ และเสนอแนวทางแก้ไขตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางแก้ไขตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
๑. ครอบครั ว ของน้ ำ ผึ้ ง มี ก ล้ ว ย
หลายต้น ในปีนี้กล้วยออกผลมาก
เมื่อเก็บมาบริโภคแล้วยังเหลืออีก
จำนวนมาก น้ำผึ้งจึงปล่อยให้ร่วง
ไปตามธรรมชาติ

…………นำกล้ ว ยมาแปรรู ป เป็ น
สิ น ค้ า เพื่ อ จำหน่ า ย เช่ น กล้ ว ย
ตาก กล้วยอบน้ำผึ้ง……

แนวทางแก้ไขตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
๒. อิงฟ้า ชอบซื้อของทุกอย่างที่เขา
อยากซื้อ แต่พอถึงสิ้นเดือนเขากลับ
ไม่ มี เ งิ น เห ลื อ เพี ยงพ อสำห รั บ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของอิงฟ้า

……….มี ก ารจั ด ท ำบั ญ ชี ราย รั บ
รายจ่ายในแต่ละเดือนของอิงฟ้า …

๑๖๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กำหนด

ความรับผิดชอบ

ขยันหมั่นเพียร

ตรงต่อเวลา

ชื่อ–สกุล

การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น

เลขที่

การร่วม
กิจกรรม

รายการ

๓

๓

๓

๓

๓

คะแนน
รวม
๑๕

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๑๖๕

เกณฑ์การประเมิน
๑. การร่วมกิจกรรม

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ระดับคุณภาพ
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
ปรับปรุง (๑)
มีความกระตือรือร้นใน มีความกระตือรือร้นใน ไม่มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
การร่วมกิจกรรมในบางครั้ง การร่วมกิจกรรม
สม่ำเสมอ

๒. การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อนื่

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบใน
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมายใน
งานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
สม่ำเสมอ
บางครั้ง

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความขยันหมั่นเพียร
มีความขยันหมั่นเพียร
ไม่มีความขยันหมั่นเพียร
พยายามทำงานให้สำเร็จ พยายามทำงานให้สำเร็จ พยายามทำงานให้สำเร็จ
อย่างสม่ำเสมอ
เป็นบางครั้ง

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จเรียบร้อย
ก่อนเวลา

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ส่งผลงานเสร็จตรงเวลา

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
๑๓-๑๕
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๑-๘
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ ๙ คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ไม่รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น

ส่งผลงานช้ากว่าเวลา
กำหนด

๑๖๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ระดับการ
รายการ
พฤติกรรมการแสดงออก
ปฏิบัติ
ประเมิน
๓ ๒ ๑
๑. มีวินัย

๒. ใฝ่เรียนรู้

๓. มุ่งมั่นใน
การทำงาน
๔. มีจิต
สาธารณะ

๑. ปฏิ บั ติตามข้ อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบี ยบ ข้อ บั งคับ ของครอบครัวและ
โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
มีความรับผิดชอบ
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสำเร็จ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทำงาน
๘. อาสาทำงาน ช่วยคิด ช่วยทำ และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน
ชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๑๖๗

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๔ เรื่อง ครอบครัวพอเพียง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๓.๑ เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากร
ที่ มี อ ยู่ จ ำกั ด ได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและคุ้ ม ค่ า รวมทั้ งเข้ า ใจหลั ก การของเศรษฐกิ จ
พอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
ตัวชี้วัด ป.๕/๒ ประยุกต์ใช้ แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในครอบครัว
โรงเรียน และชุมชน
๒. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
การจัดการทรัพยากรในการผลิตสินค้าและบริการ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและ
คุ้มค่า การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- บอกวิธีการประยุกต์ใช้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- นำความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- ตระหนักถึงคุณค่าความพอเพียงและการประยุกต์ใช้ในครอบครัว ชุมชน และโรงเรียน
๔. สาระการเรียนรู้
- สามารถประยุกต์ใช้แนวคิดในครอบครัว โรงเรียนและชุมชนได้
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

๑๖๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. ซื่อสัตย์ สุจริต
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทำงาน
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๕. อยู่อย่างพอเพียง
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๑๖๙
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๔ เรื่อง ครอบครัวพอเพียง
รายวิชาสังคมศึกษา จำนวน ๑ ชั่วโมง

ลำดับที่

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

๑.

๒.

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู้
ขั้นนำ

๑. บอกวิธีการประยุกต์ใช้
เศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดำรงชีวิตทั้งครอบครัว
โรงเรียน และชุมชนได้
๒. ตระหนักถึงคุณค่า
ความพอเพียงและ
การประยุกต์ใช้ในครอบครัว
ชุมชน และโรงเรียน

ขั้นสอน

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
๕ นาที ๑. ครูทบทวนความรู้ เรื่อง หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนทบทวนความรู้ เรือ่ ง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๒๐ นาที ๑. ครูจำลองสถานการณ์เกี่ยวกับ
ครอบครัวพอเพียง หน้าชั้นเรียน
และร่วมกันอภิปรายซักถาม

๑. นักเรียนจำลองสถานการณ์
เกี่ยวกับครอบครัวพอเพียง หน้า
ชั้นเรียนและร่วมกันอภิปราย
ซักถาม
๒. นักเรียนจดบันทึกลงในสมุด

๒. ครูชี้แจงเพิ่มเติม เรื่อง
ครอบครัวพอเพียง
๓. ครูให้นักเรียนภายในกลุ่มระดม ๓. นักเรียนระดมความคิดภายใน
ความคิด การประยุกต์ใช้แนวคิด กลุม่
ในครอบครัวของตนเอง เช่น
การปลูกพืชสวนครัว

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

PowerPoint แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้
PowerPoint - แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้
- แบบสังเกต
พฤติกรรม
การทำงาน
กลุ่ม

๑๗๐

ลำดับที่

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

๓.

๔.

๓. ตระหนักถึงการใช้ชีวิต
แบบพอเพียงและเดินทาง
สายกลาง

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
๔. เสนอแนวทางการปฏิบัติตน
เพื่อนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในด้าน
ครอบครัว บันทึกลงในสมุด
ตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอหน้า
ชั้นเรียน (ครูสุ่ม)

กิจกรรมนักเรียน
๔. นักเรียนเสนอการปฏิบตั ิตนเพือ่
นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในด้านครอบครัวตัวแทน
กลุ่มออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน

ขั้นปฏิบัติ ๑๕ นาที ๑. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ ๑๐
เรื่อง ครอบครัวพอเพียง

๑. นักเรียนทำใบงานที่ ๑๐ เรื่อง
ครอบครัวพอเพียง

ขั้นสรุป

๑. นักเรียนส่งตัวแทนกลุม่ ให้
ออกมานำเสนอหน้าชั้น เรียน
เรื่อง สรุปการประยุกต์ใช้ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงในครอบครัว
ของตนเองอย่างไร

๑๐ นาที ๑. ครูสุ่มตัวแทนกลุ่มให้ออกมา
นำเสนอหน้าชั้นเรียน สรุปเรือ่ ง
การประยุกต์ใช้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในครอบครัว
ของตนเองอย่างไร

สื่อการเรียนรู้

ใบงานที่ ๑๐
เรื่อง
ครอบครัว
พอเพียง

การประเมิน
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน
๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑. PowerPoint เรื่อง …ครอบครัวพอเพียง
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการวัดและ
วิธีการ
ประเมินผล
ทักษะ (P)
- การถามตอบ

๑๗๑

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

- แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้
- ใบงานที่ ๑๐ เรื่องครอบครัว - แบบสังเกตพฤติกรรม
พอเพียง
การเรียนรู้

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

ความรู้ (K)

- ตรวจใบงานที่ ๑๐ เรื่อง
ครอบครัวพอเพียง

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

- ประเมินความซื่อสัตย์ สุจริต - แบบประเมินคุณลักษณะ
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ในการทำงาน อันพึงประสงค์
ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต และอยู่อย่างพอเพียง

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

สมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน

- ประเมินความสามารถใน
การสื่อสาร ความสามารถใน
การคิด ความสามารถในการ
ใช้ทักษะชีวติ และความ
สามารถในการแก้ปัญหา

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

- ตรวจใบงานที่ ๑๐ เรื่อง
ครอบครัวพอเพียง

- แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้

๑๗๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………..….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ความสำเร็จ หรือปัญหาและอุปสรรค
……………………………………………………………….......................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ข้อจำกัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
ลงชื่อ…………………………………ผูส้ อน
(………………………………..…)
วันที…่ …….เดือน………………….พ.ศ.………….

๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………ผู้ตรวจ
(……………………………………..)
วันที…่ …….เดือน………………....พ.ศ.………….

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๑๗๓

ใบงานที่ ๑๐ เรื่อง ครอบครัวพอเพียง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๔ เรื่อง ครอบครัวพอเพียง
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕
คำชี้แจง : ให้นักเรียนเสนอแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ในครอบครัว
พอเพียง บันทึกลงในแผนภาพและตอบคำถาม

ในครอบครัว
๑. แนวทางการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในครอบครัวพอเพียง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒. ประโยชน์ที่ได้รับจากครอบครัวพอเพียง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ชื่อ-นามสกุล……………………………………………………………………………..ชั้น……………………………..เลขที่………………

๑๗๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
เฉลยใบงานที่ ๑๐ เรื่อง ครอบครัวพอเพียง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๔ เรื่อง ครอบครัวพอเพียง
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕

คำชี้แจง : ให้นักเรียนเสนอแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ในครอบครัว
พอเพียง บันทึกลงในแผนภาพและตอบคำถาม

ในครอบครัว
๑. แนวทางการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในครอบครัวพอเพียง………..ปลูกพืชผักสวนครัว
บริโภคภายในครัวเรือนครอบครัวพอเพียง……………………………………………………………………………………
๒. ประโยชน์ที่ได้รับจากครอบครัวพอเพียง……..ลดค่าใช้จา่ ย สร้างรายได้จากการปลูกพืชผักทางการเกษตร
ให้แก่ครอบครัวพอเพียง……………………………...........................................................................................

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๑๗๕

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กำหนด

ความรับผิดชอบ

ขยันหมั่นเพียร

ตรงต่อเวลา

ชื่อ–สกุล

การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อนื่

เลขที่

การร่วม
กิจกรรม

รายการ

๓

๓

๓

๓

๓

คะแนน
รวม
๑๕

๑๗๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

เกณฑ์การประเมิน
๑. การร่วมกิจกรรม

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ระดับคุณภาพ
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
มีความกระตือรือร้นใน มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
การร่วมกิจกรรมใน
สม่ำเสมอ
บางครั้ง

๒. การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อนื่

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบใน
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมายใน
งานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
สม่ำเสมอ
บางครั้ง

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความขยันหมั่นเพียร
มีความขยันหมั่นเพียร
ไม่มีความขยันหมั่นเพียร
พยายามทำงานให้สำเร็จ พยายามทำงานให้สำเร็จ พยายามทำงานให้สำเร็จ
อย่างสม่ำเสมอ
เป็นบางครั้ง

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จเรียบร้อย ส่งผลงานเสร็จตรงเวลา
ก่อนเวลา

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
๑๓-๑๕
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๑-๘
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ ๙ คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ปรับปรุง (๑)
ไม่มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม

ไม่รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น

ส่งผลงานช้ากว่าเวลา
กำหนด

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๑๗๗

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ระดับการ
รายการ
พฤติกรรมการแสดงออก
ปฏิบัติ
ประเมิน
๓ ๒ ๑
๑. มีวินัย

๒. ใฝ่เรียนรู้

๓. มุ่งมั่นใน
การทำงาน
๔. มีจิต
สาธารณะ

๑. ปฏิ บั ติตามข้ อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบี ยบ ข้อ บั งคับ ของครอบครัวและ
โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
มีความรับผิดชอบ
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสำเร็จ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทำงาน
๘. อาสาทำงาน ช่วยคิด ช่วยทำ และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน
ชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

๑๗๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงใน
ช่องที่ตรงกับระดับคะแนน

ที่

ชื่อ–นามสกุล

ความ
การแสดง การรับฟัง ความตั้งใจ
ร่วมมือทำ
ความ
ความ
ในการ
กิจกรรม
คิดเห็น
คิดเห็น
ทำงาน
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

การแก้ไข/ รวม
ปรับปรุง ๑๕
ผลงานกลุ่ม คะแนน
๓ ๒ ๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑o
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การตัดสินใจ
ช่วงคะแนน
๑๒–๑๕
๘–๑๑
ต่ำกว่า ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ให้
ให้
ให้

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๑๗๙

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๕ เรื่อง โรงเรียนพอเพียง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๓.๑ เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากร
ที่ มี อ ยู่ จ ำกั ด ได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพและคุ้ ม ค่ า รวมทั้ งเข้ าใจหลั ก การของเศรษฐกิ จ
พอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
ตัวชี้วัด ป.๕/๒ ประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในครอบครัว
โรงเรียน และชุมชน
๒. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
การจัดการทรัพยากรในการผลิตสินค้าและบริการ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและ
คุ้มค่า การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- บอกวิธีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- นำความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- ตระหนักถึงคุณค่าความพอเพียงและการประยุกต์ใช้ใน ครอบครัว ชุมชน และโรงเรียน
๔. สาระการเรียนรู้
- สามารถประยุกต์ในแนวคิดในครอบครัว โรงเรียน และชุมชนได้
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

๑๘๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. ซื่อสัตย์ สุจริต
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทำงาน
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๕. อยู่อย่างพอเพียง
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๑๘๑
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๕ เรื่อง โรงเรียนพอเพียง
รายวิชาสังคมศึกษา จำนวน ๑ ชั่วโมง

ลำดับที่

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

๑.

๒.

๑. บอกวิธีการประยุกต์
ใช้เศรษฐกิจพอเพียงใน
การดำรงชีวิตทั้ง
ครอบครัว โรงเรียน และ
ชุมชนได้
๒. ตระหนักถึงคุณค่า
ความพอเพียงและการ
ประยุกต์ใช้ในครอบครัว
ชุมชน และโรงเรียน

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้

ขั้นนำ

๕ นาที

ขั้นสอน

๒๐ นาที

แนวการจัดการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

กิจกรรมครู
๑. ครูทบทวนความรู้เดิมจาก
ชั่วโมงที่แล้ว เรื่องครอบครัว
พอเพียง

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนทบทวนความรูเ้ ดิม PowerPoint แบบสังเกต
จากชั่วโมงที่แล้ว เรื่องครอบครัว
พฤติกรรม
พอเพียง
การเรียนรู้

๑. ครูอธิบายถึงความหมาย
การประยุกต์ใช้ในโรงเรียน
พร้อมทั้งตั้งคำถาม
ครู : นักเรียนมีวธิ ใี ดบ้างใน
การเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน
๒. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มระดม
ความคิด เรื่องการปฏิบัติตน
เพื่อนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน
สรุปองค์ความรู้ บันทึกลงสมุด

๑. นักเรียนจดบันทึกทีค่ รูชแ้ี จง
ลงในสมุด

PowerPoint - แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้
นักเรียน : นำของที่ไม่ใช้แล้วมา
- แบบสังเกต
ประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ
พฤติกรรม
การทำงาน
๒. นักเรียนศึกษาภายในกลุม่
กลุ่ม
เพิ่มเติมและสรุปลงสมุด

๑๘๒

ลำดับที่

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

๓.

๔.

๓. ตระหนักถึงการใช้
ชีวิตแบบพอเพียงและ
เดินทางสายกลาง

แนวการจัดการเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้

ขั้นปฏิบัติ

๑๕ นาที

ขั้นสรุป

๑๐ นาที ๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป ๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
บทเรียน เรื่อง โรงเรียนพอเพียง บทเรียน เรื่อง โรงเรียนพอเพียง

กิจกรรมครู
๓. ครูสุ่มนักเรียนแต่ละกลุ่ม
นำเสนอหน้าชั้นเรียน ผลการ
ปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน
อย่างไรบ้าง
๑. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ ๑๑
เรื่อง โรงเรียนพอเพียง

กิจกรรมนักเรียน
๓. นักเรียนส่งตัวแทนกลุ่ม
นำเสนอ การผลปฏิบัติตนตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในโรงเรียน
อย่างไรบ้าง
๑. นักเรียนทำใบงานที่ ๑๑
เรื่อง โรงเรียนพอเพียง

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

ใบงานที่ ๑๑ แบบสังเกต
เรื่อง โรงเรียน พฤติกรรม
พอเพียง
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน
๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑. PowerPoint เรื่อง โรงเรียนพอเพียง
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการวัดและ
วิธีการ
ประเมินผล
ทักษะ (P)
- การถามตอบ

๑๘๓

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

- แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้
- ใบงานที่ ๑๑ เรื่อง โรงเรียน - แบบสังเกตพฤติกรรม
พอเพียง
การเรียนรู้

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

ความรู้ (K)

- ตรวจใบงานที่ ๑๑ เรื่อง
โรงเรียนพอเพียง

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

- ประเมินความซื่อสัตย์ สุจริต - แบบประเมินคุณลักษณะ
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ในการทำงาน อันพึงประสงค์
ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต และอยู่อย่างพอเพียง

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

สมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน

- ประเมินความสามารถใน
การสื่อสาร ความสามารถใน
การคิด ความสามารถในการ
ใช้ทักษะชีวิต และความ
สามารถในการแก้ปัญหา

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

- ตรวจใบงานที่ ๑๑ เรื่อง
โรงเรียนพอเพียง

- แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้

๑๘๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ความสำเร็จ หรือปัญหาและอุปสรรค
……………………………………………………………….......................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ข้อจำกัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ…………………………………ผูส้ อน
(…………………………………)
วันที…่ …….เดือน………………..พ.ศ.………….

๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………ผู้ตรวจ
(……………………………………..)
วันที…่ …….เดือน…………...…….พ.ศ.………….

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๑๘๕

ใบงานที่ ๑๑ เรื่อง โรงเรียนพอเพียง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๕ เรื่อง โรงเรียนพอเพียง
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕
คำชี้แจง : ให้นักเรียนเสนอแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียน
พอเพียง

ในโรงเรียน
๑. แนวทางการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนพอเพียง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒. ประโยชน์ที่ได้รับจากโรงเรียนพอเพียง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………

ชื่อ-นามสกุล……………………………………………………………………………..ชั้น……………………………..เลขที่………………

๑๘๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
เฉลยใบงานที่ ๑๑ เรื่อง โรงเรียนพอเพียง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจพอเพียง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๕ เรื่อง โรงเรียนพอเพียง
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕

คำชี้แจง : ให้นักเรียนเสนอแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อนำหลัก เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ประยุกต์ใช้ใน
โรงเรียนพอเพียง

ในโรงเรียน
๑. แนวทางการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจในโรงเรียนพอเพียงพอเพียง……………ใช้พนื้ ที่ว่างของโรงเรียน
ให้เกิดประโยชน์ โดยการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ อื่น ๆ………………………………..........................
๒. ประโยชน์ที่ได้รับจากโรงเรียนพอเพียง…….โรงเรียนมีอาหารกลางวันให้นักเรียนรับประทานและ
สามารถสร้างรายได้ให้แก่โรงเรียน เช่น นำของที่ประดิษฐ์นำมาสร้างรายได้ขายในโรงเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๑๘๗

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กำหนด

ความรับผิดชอบ

ขยันหมั่นเพียร

ตรงต่อเวลา

ชื่อ–สกุล

การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น

เลขที่

การร่วม
กิจกรรม

รายการ

๓

๓

๓

๓

๓

คะแนน
รวม
๑๕

๑๘๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

เกณฑ์การประเมิน
๑. การร่วมกิจกรรม

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ระดับคุณภาพ
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
มีความกระตือรือร้นใน มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
การร่วมกิจกรรมใน
สม่ำเสมอ
บางครั้ง

๒. การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อนื่

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบใน
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมายใน
งานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
สม่ำเสมอ
บางครั้ง

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความขยันหมั่นเพียร
มีความขยันหมั่นเพียร
ไม่มีความขยันหมั่นเพียร
พยายามทำงานให้สำเร็จ พยายามทำงานให้สำเร็จ พยายามทำงานให้สำเร็จ
อย่างสม่ำเสมอ
เป็นบางครั้ง

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จเรียบร้อย
ก่อนเวลา

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ส่งผลงานเสร็จตรงเวลา

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
๑๓-๑๕
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๑-๘
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ ๙ คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ปรับปรุง (๑)
ไม่มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม

ไม่รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น

ส่งผลงานช้ากว่าเวลา
กำหนด

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๑๘๙

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ระดับการ
รายการ
พฤติกรรมการแสดงออก
ปฏิบัติ
ประเมิน
๓ ๒ ๑
๑. มีวินัย

๒. ใฝ่เรียนรู้

๓. มุ่งมั่นใน
การทำงาน
๔. มีจิต
สาธารณะ

๑. ปฏิ บั ติตามข้ อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบี ยบ ข้อ บั งคับ ของครอบครัวและ
โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
มีความรับผิดชอบ
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสำเร็จ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทำงาน
๘. อาสาทำงาน ช่วยคิด ช่วยทำ และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน
ชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

๑๙๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน

ที่

ชื่อ–นามสกุล

ความ
การแสดง การรับฟัง ความตั้งใจ
ร่วมมือทำ
ความ
ความ
ในการ
กิจกรรม
คิดเห็น
คิดเห็น
ทำงาน
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

การแก้ไข/ รวม
ปรับปรุง ๑๕
ผลงานกลุ่ม คะแนน
๓ ๒ ๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑o
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การตัดสินใจ
ช่วงคะแนน
๑๒–๑๕
๘–๑๑
ต่ำกว่า ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ให้
ให้
ให้

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๑๙๑

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๖ เรื่อง ชุมชนพอเพียง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๓.๑ เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากร
ที่ มี อ ยู่ จ ำกั ด ได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพและคุ้ ม ค่ า รวมทั้ งเข้ าใจหลั ก การของเศรษฐกิ จ
พอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
ตัวชี้วัด ป.๕/๒ ประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในครอบครัว
โรงเรียน และชุมชน
๒. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
การจัดการทรัพยากรในการผลิตสินค้าและบริการ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและ
คุ้มค่า การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- บอกวิธีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตทั้งครอบครัว โรงเรียน
และชุมชนได้
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- นำความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- ตระหนักถึงคุณค่าของความพอเพียงและการประยุกต์ใช้ใน ครอบครัว ชุมชน และโรงเรียน
๔. สาระการเรียนรู้
- สามารถประยุกต์ใช้แนวคิดในครอบครัว โรงเรียนและชุมชนได้
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

๑๙๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. ซื่อสัตย์ สุจริต
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทำงาน
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๕. อยู่อย่างพอเพียง
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๑๙๓
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๖ เรื่อง ชุมชนพอเพียง
รายวิชาสังคมศึกษา จำนวน ๑ ชั่วโมง

ลำดับที่

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

๑.

๒.

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู้

ขั้นนำ

๑. บอกวิธีการประยุกต์
ใช้เศรษฐกิจพอเพียงใน
การดำรงชีวิตทั้งครอบครัว
โรงเรียน และชุมชนได้
๒. ตระหนักถึงคุณค่า
ความพอเพียงและ
การประยุกต์ใช้ใน
ครอบครัว ชุมชน และ
โรงเรียน

ขั้นสอน

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
๕ นาที ๑. ครูทบทวนความรู้เดิมจาก
ชั่วโมงที่แล้ว เรื่อง โรงเรียน
พอเพียง

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนทบทวนความรูเ้ ดิม
จากชั่วโมงที่แล้ว เรื่อง โรงเรียน
พอเพียง

๒๐ นาที ๑. ครูอธิบายหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการประยุกต์ใช้ในชุมชน
พอเพียง พร้อมทั้งตั้งคำถาม
ครู : นักเรียนมีวธิ ใี ดบ้างทีจ่ ะนำ
แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่ชุมชนของตนเอง
๒. ให้ตัวแทนนักเรียนนำเสนอ
ผลงานในกลุ่ม จากการระดม
ความคิดเห็น

๑. นักเรียนจดบันทึกลงในสมุด

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

PowerPoint แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้

PowerPoint - แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้
นักเรียน : นำสินค้าที่มีอยู่ในชุมชน
- แบบสังเกต
มาต่อยอดให้ได้ผลผลิตที่ดีขนึ้
พฤติกรรม
การทำงาน
กลุ่ม
๒. นักเรียนนำเสนอผลงานใน
กลุ่ม จากการระดมความคิดเห็น

๑๙๔

ลำดับที่

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

๓.

๔.

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู้
ขั้นปฏิบัติ

๓. ตระหนักถึงการใช้
ชีวิตแบบพอเพียงและ
เดินทางสายกลาง

ขั้นสรุป

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๑๕ นาที ๑. ครูให้นกั เรียนทำใบงานที่ ๑๒ ๑. นักเรียนทำใบงานที่ ๑๒ เรื่อง ใบงานที่ ๑๒ แบบสังเกต
เรื่อง ชุมชนพอเพียง
ชุมชนพอเพียง
เรื่อง ชุมชน พฤติกรรม
พอเพียง
การเรียนรู้
๑๐ นาที ๑. ครูสุ่มนักเรียนแต่ละกลุ่ม
นำเสนอหน้าชั้นเรียน เรื่อง
การประยุกต์ใช้ในชุมชนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างไร
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
บทเรียน เรื่อง ชุมชนพอเพียง

๑. นักเรียนแต่ละกลุม่ นำเสนอ
หน้าชั้นเรียน เรื่องการประยุกต์ใช้ใน
ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างไร
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
บทเรียน เรื่อง ชุมชนพอเพียง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน
๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑. PowerPoint เรื่อง ชุมชนพอเพียง
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการวัดและ
วิธีการ
ประเมินผล
ทักษะ (P)
- การถามตอบ

๑๙๕

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

- ใบงานที่ ๑๒ เรื่อง ชุมชน
พอเพียง

- แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้
- แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้

ความรู้ (K)

- ตรวจใบงานที่ ๑๒ เรื่อง
ชุมชนพอเพียง

- ตรวจใบงานที่ ๑๒ เรื่อง
ชุมชนพอเพียง

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

- ประเมินความซื่อสัตย์ สุจริต - แบบประเมินคุณลักษณะ
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ในการทำงาน อันพึงประสงค์
ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต และอยู่อย่างพอเพียง

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

สมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน

- ประเมินความสามารถใน
การสื่อสาร ความสามารถใน
การคิด ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวติ และความ
สามารถในการแก้ปัญหา

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

- แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้

๑๙๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ความสำเร็จ หรือปัญหาและอุปสรรค
……………………………………………………………….......................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ข้อจำกัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
ลงชื่อ…………………………………ผูส้ อน
(……………..…………………)
วันที…่ …….เดือน…………..…….พ.ศ.………….

๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………ผู้ตรวจ
(…………………………………..)
วันที่……….เดือน………………….พ.ศ.………….

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๑๙๗

ใบงานที่ ๑๒ เรื่อง ชุมชนพอเพียง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๖ เรื่อง ชุมชนพอเพียง
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิขา ส๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕
คำชี้แจง : ให้นักเรียนเสนอแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ชุมชนพอเพียง

ชุมชนพอเพียง
๑. แนวทางการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนพอเพียง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒. ประโยชน์ที่ได้รับจากชุมชนพอเพียง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ชื่อ-นามสกุล……………………………………………………………………………..ชั้น……………………………..เลขที่………………

๑๙๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
เฉลยใบงานที่ ๑๒ เรื่อง ชุมชนพอเพียง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๖ เรื่อง การประยุกต์ใช้ปรัชญาชุมชนพอเพียง
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕

คำชี้แจง : ให้นกั เรียนเสนอแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชุมชนพอเพียง

ชุมชนพอเพียง
๑. แนวทางการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนพอเพียง
………..นำทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากทีส่ ุด เช่น การนำวัตถุดิบที่มีมากใน
ชุมชนมาผลิตเป็นสินค้าเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน………
๒. ประโยชน์ที่ได้รับจากชุมชนพอเพียง
…………………ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยการนำผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายสร้างรายได้และความมั่นคง
ให้แก่ชุมชน…………………………………………….

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๑๙๙

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กำหนด

ความรับผิดชอบ

ขยันหมั่นเพียร

ตรงต่อเวลา

ชื่อ–สกุล

การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น

เลขที่

การร่วม
กิจกรรม

รายการ

๓

๓

๓

๓

๓

คะแนน
รวม
๑๕

๒๐๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

เกณฑ์การประเมิน
๑. การร่วมกิจกรรม

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ระดับคุณภาพ
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
มีความกระตือรือร้นใน มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
การร่วมกิจกรรมใน
สม่ำเสมอ
บางครั้ง

๒. การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อนื่

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบใน
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมายใน
งานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
สม่ำเสมอ
บางครั้ง

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความขยันหมั่นเพียร
มีความขยันหมั่นเพียร
ไม่มีความขยันหมั่นเพียร
พยายามทำงานให้สำเร็จ พยายามทำงานให้สำเร็จ พยายามทำงานให้สำเร็จ
อย่างสม่ำเสมอ
เป็นบางครั้ง

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จเรียบร้อย
ก่อนเวลา

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ส่งผลงานเสร็จตรงเวลา

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
๑๓-๑๕ คะแนน หมายถึง
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๑-๘
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ ๙ คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ปรับปรุง (๑)
ไม่มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม

ไม่รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น

ส่งผลงานช้ากว่าเวลา
กำหนด

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๒๐๑

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ระดับการ
รายการ
พฤติกรรมการแสดงออก
ปฏิบัติ
ประเมิน
๓ ๒ ๑
๑. มีวินัย

๒. ใฝ่เรียนรู้

๓. มุ่งมั่นใน
การทำงาน
๔. มีจิต
สาธารณะ

๑. ปฏิ บั ติตามข้ อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบี ยบ ข้อ บั งคับ ของครอบครัวและ
โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
มีความรับผิดชอบ
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสำเร็จ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทำงาน
๘. อาสาทำงาน ช่วยคิด ช่วยทำ และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน
ชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

๒๐๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงใน
ช่องที่ตรงกับระดับคะแนน

ที่

ชื่อ–นามสกุล

ความ
การแสดง การรับฟัง ความตั้งใจ
ร่วมมือทำ
ความ
ความ
ในการ
กิจกรรม
คิดเห็น
คิดเห็น
ทำงาน
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

การแก้ไข/ รวม
ปรับปรุง ๑๕
ผลงานกลุ่ม คะแนน
๓ ๒ ๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑o
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ
ให้
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ให้
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
ให้
เกณฑ์การตัดสินใจ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
๑๒–๑๕
ดี
๘–๑๑
พอใช้
ต่ำกว่า ๘
ปรับปรุง

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๒๐๓

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๗ เรื่อง สินค้าของชุมชนพอเพียง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๓.๑ เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากร
ที่ มี อ ยู่ จ ำกั ด ได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพและคุ้ ม ค่ า รวมทั้ งเข้ าใจหลั ก การของเศรษฐกิ จ
พอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
ตัวชี้วัด ป.๕/๒ ประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในครอบครัว
โรงเรียน และชุมชน
๒. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
การจัดการทรัพยากรในการผลิตสินค้าและบริการ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและ
คุ้มค่า การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- บอกวิธีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต ประจำวันทั้งครอบครัว
โรงเรียน และชุมชนได้
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- นำความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- ตระหนักถึงคุณค่าความพอเพียงและการประยุกต์ใช้ในครอบครัว ชุมชน และโรงเรียน
๔. สาระการเรียนรู้
- สามารถประยุกต์ในแนวคิดในครอบครัว โรงเรียนและชุมชนได้
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

๒๐๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. ซื่อสัตย์ สุจริต
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทำงาน
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๕. อยู่อย่างพอเพียง
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๒๐๕
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๗ เรื่อง สินค้าของชุมชนพอเพียง
รายวิชาสังคมศึกษา จำนวน ๑ ชั่วโมง

ลำดับที่

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

๑.

๒.

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู้
ขั้นนำ

๑. บอกวิธีการประยุกต์ใช้
เศรษฐกิจพอเพียงใน
การดำรงชีวิตทั้งครอบครัว
โรงเรียน และชุมชนได้
๒. ตระหนักถึงคุณค่าความ
พอเพียงและการประยุกต์ใช้
ในครอบครัว ชุมชน และ
โรงเรียน

ขั้นสอน

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
๕ นาที ๑. ครูให้นักเรียนร่วมกันสำรวจ
สินค้าของชุมชนต่าง ๆ และ
ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับสินค้า
นัน้ ๆ
๒๐ นาที ๑. ครูให้นักเรียนชมวีดทิ ัศน์
เกี่ยวกับชุมชนที่ใช้หลัก
เศรษฐกิจพอเพียงว่าเป็นอย่างไร
๒. ครูอธิบายการผลิตสินค้า
และบริการในชุมชนที่เราอาศัย
๓. ครูยกตัวอย่างผลผลิตที่
เกิดขึ้นในชุมชน เช่น สินค้า
โอท็อป ที่สร้างรายได้แก่ชุมชน

สื่อการเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนร่วมกันสำรวจ
PowerPoint
สินค้าของชุมชนต่าง ๆ และ
ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับสินค้า
นัน้ ๆ
๑. นักเรียนชมวีดทิ ัศน์ เกี่ยวกับ PowerPoint
ชุมชนที่ใช้หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงว่าเป็นอย่างไร
๒. นักเรียนจดบันทึกการผลิต
สินค้าและบริการในชุมชนที่
เราอาศัย ลงในสมุด
๓. นักเรียนจดบันทึกการผลิต
สินค้าและบริการในชุมชน ลง
ในสมุด

การประเมิน
การเรียนรู้
แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้
- แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้
- แบบสังเกต
พฤติกรรม
การทำงาน
กลุ่ม

๒๐๖
ลำดับที่

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

๓.

๔.

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู้

ขั้นปฏิบัติ

๓. ตระหนักถึงการใช้ชีวิต
แบบพอเพียงและเดินทาง
สายกลาง

ขั้นสรุป

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
๔. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ระดม
ความคิดออกแบบสินค้า/
ผลิตภัณฑ์/บริการในชุมชนของ
ตนเอง
๑๕ นาที ๑. ครูให้นกั เรียนทำใบงานที่ ๑๓
เรื่อง วิเคราะห์บทความ
เศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมนักเรียน
๔. นักเรียนแบ่งกลุม่ ระดม
ความคิดออกแบบสินค้า/
ผลิตภัณฑ์/บริการในชุมชน
ของตนเอง
๑. นักเรียนทำใบงานที่ ๑๓
เรื่อง วิเคราะห์บทความ
เศรษฐกิจพอเพียง

๑๐ นาที ๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
บทเรียน เรื่อง การผลิตสินค้า
และบริการที่ยดึ หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปฏิบัติใช้ในการผลิต
สินค้าและบริการ สามารถสร้าง
รายได้ให้แก่ชุมชน ทำให้ชุมชนมี
คุณภาพที่ดี และเข้มแข็งยิ่งขึน้

๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
บทเรียน เรื่อง การผลิตสินค้า
และบริการในชุมชนที่ยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติใน
การผลิตสินค้าและบริการใน
ชุมชนสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
ทำให้สมาชิกในชุมชนมี
คุณภาพที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้
แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้

ใบงานที่ ๑๓
เรื่อง วิเคราะห์
บทความ
เศรษฐกิจ
พอเพียง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๒๐๗

๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑. PowerPoint เรื่อง สินค้าของชุมชนพอเพียง
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการวัดและ
วิธีการ
เครื่องมือ
ประเมินผล
ทักษะ (P)
- การถามตอบ
- แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้
- ใบงานที่ ๑๓ เรื่องวิเคราะห์ - แบบสังเกตพฤติกรรม
บทความเศรษฐกิจพอเพียง การเรียนรู้

เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

ความรู้ (K)

- ตรวจใบงานที่ ๑๓ เรื่อง
วิเคราะห์บทความเศรษฐกิจ
พอเพียง

- ตรวจใบงานที่ ๑๓ เรื่อง ผ่านเกณฑ์ประเมิน
วิเคราะห์บทความเศรษฐกิจ ร้อยละ ๖๐
พอเพียง

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

- ประเมินความซื่อสัตย์ สุจริต - แบบประเมินคุณลักษณะ
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ในการทำงาน อันพึงประสงค์
ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต และอยู่อย่างพอเพียง

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

สมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน

- ประเมินความสามารถใน
การสื่อสาร ความสามารถใน
การคิด ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวติ และความ
สามารถในการแก้ปัญหา

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

- แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้

๒๐๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………..….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ความสำเร็จ หรือปัญหาและอุปสรรค
……………………………………………………………….......................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ข้อจำกัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ…………………………………ผูส้ อน
(……………………………………)
วันที…่ …….เดือน………………….พ.ศ.………….

๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………ผู้ตรวจ
(……………………………………..)
วันที…่ …….เดือน……………..….พ.ศ.………….

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๒๐๙

ใบงานที่ ๑๓ เรื่อง วิเคราะห์บทความเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๗ เรื่อง สินค้าของชุมชนพอเพียง
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕
คำชี้แจง : ให้นักเรียนอ่านบทความ โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน แล้วตอบคำถาม

เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
เนื่องจากเกิดปัญ หาความยากจนของประชาชนในเขตพื้ นที่ ห่างไกล ทำให้เยาวชนขาดแคลน
อาหารและบริโภคอาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการ โรงเรียนซึ่งเป็นศูนย์กลางสำคัญของชุมชน จึงปฏิบัติตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยจัดสรรพื้นที่ในโรงเรียนให้
เป็นบริเวณเพาะปลูกพืชและบริเวณเลี้ยงสัตว์ โดยให้นักเรียนแบ่งหน้าที่ตามความเหมาะสมในการทำ
การเกษตรทฤษฎีใหม่

๑. จากสถานการณ์ข้างต้นนี้ ในพื้นที่ห่างไกลประสบกับปัญหาใด
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๒. นักเรียนมีวธิ ีแก้ปัญหาอย่างไรและนำแนวคิดใดเข้ามาช่วยได้บ้าง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
ชื่อ-นามสกุล……………………………………………………………………………..ชั้น……………………………..เลขที่………………

๒๑๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
เฉลยใบงานที่ ๑๓ เรื่อง วิเคราะห์บทความเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๗ เรื่อง สินค้าของชุมชนพอเพียง
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕

คำชี้แจง : ให้นักเรียนอ่านบทความ โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน แล้วตอบคำถาม
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
เนื่องจากเกิดปัญ หาความยากจนของประชาชนในเขตพื้ นที่ ห่างไกล ทำให้เยาวชนขาดแคลน
อาหารและบริโภคอาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการ โรงเรียนซึ่งเป็นศูนย์กลางสำคัญของชุมชน จึงปฏิบัติตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยจัดสรรพื้นที่ในโรงเรียนให้
เป็นบริเวณเพาะปลูกพืชและบริเวณเลี้ยงสัตว์ โดยให้นักเรียนแบ่งหน้าที่ตามความเหมาะสมในการทำ
การเกษตรทฤษฎีใหม่

๑. จากสถานการณ์ข้างต้นนี้ ในพื้นที่ห่างไกลประสบกับปัญหาใด
…………………………………………… ขาดแคลนสิ่งของอุปโภค บริโภค ในพื้นที่ห่างไกล…………………………….……….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….....……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๒. นักเรียนมีวธิ ีแก้ปัญหาอย่างไรและนำแนวคิดใดเข้ามาช่วยได้บ้าง
………………………………………………การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ในการแบ่งพื้นที่ เช่น เลี้ยงสัตว์ ปลูกผัก อืน่ ๆ…..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๒๑๑

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กำหนด

ความรับผิดชอบ

ขยันหมั่นเพียร

ตรงต่อเวลา

ชื่อ–สกุล

การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น

เลขที่

การร่วมกิจกรรม

รายการ

๓

๓

๓

๓

๓

คะแนน
รวม
๑๕

๒๑๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

เกณฑ์การประเมิน
๑. การร่วมกิจกรรม

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ระดับคุณภาพ
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
มีความกระตือรือร้นใน มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
การร่วมกิจกรรมใน
สม่ำเสมอ
บางครั้ง

๒. การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อนื่

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบใน
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมายใน
งานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
สม่ำเสมอ
บางครั้ง

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความขยันหมั่นเพียร
มีความขยันหมั่นเพียร
ไม่มีความขยันหมั่นเพียร
พยายามทำงานให้สำเร็จ พยายามทำงานให้สำเร็จ พยายามทำงานให้สำเร็จ
อย่างสม่ำเสมอ
เป็นบางครั้ง

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จเรียบร้อย
ก่อนเวลา

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ส่งผลงานเสร็จตรงเวลา

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
๑๓-๑๕ คะแนน หมายถึง
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๑-๘
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ ๙ คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ปรับปรุง (๑)
ไม่มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม

ไม่รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น

ส่งผลงานช้ากว่าเวลา
กำหนด

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๒๑๓

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ระดับการ
รายการ
พฤติกรรมการแสดงออก
ปฏิบัติ
ประเมิน
๓ ๒ ๑
๑. มีวินัย

๒. ใฝ่เรียนรู้

๓. มุ่งมั่นใน
การทำงาน
๔. มีจิต
สาธารณะ

๑. ปฏิ บั ติตามข้ อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบี ยบ ข้อ บั งคับ ของครอบครัวและ
โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
มีความรับผิดชอบ
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสำเร็จ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทำงาน
๘. อาสาทำงาน ช่วยคิด ช่วยทำ และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน
ชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

๒๑๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงใน
ช่องที่ตรงกับระดับคะแนน

ที่

ชื่อ–นามสกุล

ความ
การแสดง การรับฟัง ความตั้งใจ
ร่วมมือทำ
ความ
ความ
ในการ
กิจกรรม
คิดเห็น
คิดเห็น
ทำงาน
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

การแก้ไข/ รวม
ปรับปรุง ๑๕
ผลงานกลุ่ม คะแนน
๓ ๒ ๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑o
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ
ให้
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ให้
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
ให้
เกณฑ์การตัดสินใจ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
๑๒–๑๕
ดี
๘–๑๑
พอใช้
ต่ำกว่า ๘
ปรับปรุง

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๒๑๕

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๘ เรื่อง หลักการของสหกรณ์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๓.๑ เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากร
ที่ มี อ ยู่ จ ำกั ด ได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพและคุ้ ม ค่ า รวมทั้ งเข้ าใจหลั ก การของเศรษฐกิ จ
พอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
ตัวชี้วัด ป.๕/๓ อธิบายหลักการสำคัญและประโยชน์ของสหกรณ์
๒. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
การจัดการทรัพยากรในการผลิตสินค้าและบริการ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและ
คุ้มค่า การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายหลักการและประโยชน์ของสหกรณ์ได้
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- วิเคราะห์หลักการและประโยชน์ของสหกรณ์
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- การนำไปประยุกต์ใช้ของสหกรณ์
๔. สาระการเรียนรู้
- หลักการและประโยชน์ของสหกรณ์
- ประเภทของสหกรณ์
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

๒๑๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. ซื่อสัตย์ สุจริต
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทำงาน
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๕. อยู่อย่างพอเพียง
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๒๑๗
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๘ เรื่อง หลักการของสหกรณ์
รายวิชาสังคมศึกษา จำนวน ๑ ชั่วโมง

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้

๑.

ขั้นนำ

๕ นาที

๒.

ขั้นสอน

๒๐ นาที

ลำดับที่

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
๑. ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับสหกรณ์
ครู : นักเรียนรูจ้ ักสหกรณ์อะไรบ้าง
ครู : สหกรณ์เหล่านั้นมีประโยชน์
อย่างไร

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน
๑. ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับสหกรณ์ PowerPoint แบบสังเกต
นักเรียน : สหกรณ์ร้านค้า
พฤติกรรม
นักเรียน : ช่วยเหลือคนที่เดือดร้อน
การเรียนรู้
และสามารถกระจายรายได้สู่
ชุมชน
๑. ครูให้นักเรียนศึกษาข้อมูลจาก ๑. นักเรียนศึกษาข้อมูลจาก
PowerPoint - แบบสังเกต
หลักการของสหกรณ์ แล้วร่วมกัน หลักการของสหกรณ์ แล้วร่วมกัน
พฤติกรรม
อภิปรายความหมาย
อภิปรายความหมาย หลักการ
การเรียนรู้
ของสหกรณ์
- แบบสังเกต
๒. ครูอธิบายเพิ่มเติม เรื่อง
๒. นักเรียนจดบันทึกเพิม่ เติมจาก
พฤติกรรม
หลักการของสหกรณ์ เช่น การร่วม ที่ครูอธิบาย
การทำงาน
กลุ่มของสหกรณ์
กลุ่ม

๒๑๘
ลำดับที่

๓.

๔.

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้

ขั้นปฏิบัติ

๑๕ นาที

ขั้นสรุป

๑๐ นาที

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
๓. ครูให้นักเรียนสรุปความรู้ เรื่อง
สหกรณ์และหลักการของสหกรณ์
เป็นผังความคิดบันทึกลงใน
กระดาษร้อยปอนด์

กิจกรรมนักเรียน
๓. นักเรียนสรุปความรู้ เรื่อง
สหกรณ์และหลักการของสหกรณ์
เป็นแผนผังความคิดบันทึกลงใน
กระดาษร้อยปอนด์

๑. ครูสุ่มตัวแทนกลุ่มออกมา
นำเสนอหน้าชั้นเรียน
๒. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุป
บทเรียน เรื่อง หลักการของ
สหกรณ์

๑. นักเรียนตัวแทนกลุ่มออกมา
นำเสนอหน้าชั้นเรียน
๒. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุป
บทเรียน เรื่อง หลักการของ
สหกรณ์

สื่อการเรียนรู้
แผนผัง
ความคิด
หลักการของ
สหกรณ์ใน
กระดาษ
ร้อยปอนด์

การประเมิน
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน
๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑. PowerPoint เรื่อง หลักการของสหกรณ์
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการวัดและ
วิธีการ
ประเมินผล
ทักษะ (P)
- การถามตอบ

๒๑๙

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

- แผนผังความคิดเรื่อง
หลักการของสหกรณ์

- แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้
- แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้

ความรู้ (K)

- ตรวจแผนผังความคิด เรื่อง
หลักการของสหกรณ์

- ตรวจเรื่อง หลักการของ
สหกรณ์

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

- ประเมินความซื่อสัตย์ สุจริต - แบบประเมินคุณลักษณะ
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ในการทำงาน อันพึงประสงค์
ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต และอยู่อย่างพอเพียง

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

สมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน

- ประเมินความสามารถใน
การสื่อสาร ความสามารถใน
การคิด ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวติ และความ
สามารถในการแก้ปัญหา

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

- แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้

๒๒๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………...….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ความสำเร็จ หรือปัญหาและอุปสรรค
……………………………………………………………….......................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ข้อจำกัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
ลงชื่อ…………………………………ผูส้ อน
(…………………………………)
วันที…่ …….เดือน…………..…….พ.ศ.………….

๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………ผู้ตรวจ
(……………………………………..)
วันที…่ …….เดือน…………..…….พ.ศ.………….

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๒๒๑

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กำหนด

ความรับผิดชอบ

ขยันหมั่นเพียร

ตรงต่อเวลา

ชื่อ–สกุล

การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น

เลขที่

การร่วม
กิจกรรม

รายการ

๓

๓

๓

๓

๓

คะแนน
รวม
๑๕

๒๒๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

เกณฑ์การประเมิน
๑. การร่วมกิจกรรม

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ระดับคุณภาพ
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
มีความกระตือรือร้นใน มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
การร่วมกิจกรรมใน
สม่ำเสมอ
บางครั้ง

๒. การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อนื่

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบใน
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมายใน
งานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
สม่ำเสมอ
บางครั้ง

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความขยันหมั่นเพียร
มีความขยันหมั่นเพียร
ไม่มีความขยันหมั่นเพียร
พยายามทำงานให้สำเร็จ พยายามทำงานให้สำเร็จ พยายามทำงานให้สำเร็จ
อย่างสม่ำเสมอ
เป็นบางครั้ง

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จเรียบร้อย
ก่อนเวลา

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ส่งผลงานเสร็จตรงเวลา

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
๑๓-๑๕
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๑-๘
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ ๙ คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ปรับปรุง (๑)
ไม่มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม

ไม่รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น

ส่งผลงานช้ากว่าเวลา
กำหนด

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๒๒๓

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ระดับการ
รายการ
พฤติกรรมการแสดงออก
ปฏิบัติ
ประเมิน
๓ ๒ ๑
๑. มีวินัย

๒. ใฝ่เรียนรู้

๓. มุ่งมั่นใน
การทำงาน
๔. มีจิต
สาธารณะ

๑. ปฏิ บั ติตามข้ อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบี ยบ ข้อ บั งคับ ของครอบครัวและ
โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
มีความรับผิดชอบ
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสำเร็จ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทำงาน
๘. อาสาทำงาน ช่วยคิด ช่วยทำ และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน
ชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

๒๒๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงใน
ช่องที่ตรงกับระดับคะแนน

ที่

ชื่อ–นามสกุล

ความ
การแสดง การรับฟัง ความตั้งใจ
ร่วมมือทำ
ความ
ความ
ในการ
กิจกรรม
คิดเห็น
คิดเห็น
ทำงาน
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

การแก้ไข/ รวม
ปรับปรุง ๑๕
ผลงานกลุ่ม คะแนน
๓ ๒ ๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑o
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ
ให้
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ให้
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
ให้
เกณฑ์การตัดสินใจ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
๑๒–๑๕
ดี
๘–๑๑
พอใช้
ต่ำกว่า ๘
ปรับปรุง

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๒๒๕

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๙ เรื่อง ประเภทของสหกรณ์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๓.๑ เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากร
ที่ มี อ ยู่ จ ำกั ด ได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพและคุ้ ม ค่ า รวมทั้ งเข้ าใจหลั ก การของเศรษฐกิ จ
พอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
ตัวชี้วัด ป.๕/๓ อธิบายหลักการสำคัญและประโยชน์ของสหกรณ์
๒. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
การจัดการทรัพยากรในการผลิตสินค้าและบริการ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและ
คุ้มค่า การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- สามารถบอกประเภทของสหกรณ์ได้
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- วิเคราะห์หลักการและประโยชน์ของสหกรณ์
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- การนำไปประยุกต์ใช้ของสหกรณ์
๔. สาระการเรียนรู้
- หลักการและประโยชน์ของสหกรณ์
- ประเภทของสหกรณ์
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

๒๒๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. ซื่อสัตย์ สุจริต
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทำงาน
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๕. อยู่อย่างพอเพียง
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๒๒๗
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๙ เรื่อง ประเภทของสหกรณ์
รายวิชาสังคมศึกษา จำนวน ๑ ชั่วโมง

ขอบเขต
เนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด
ลำดับที่
จุดประสงค์ การเรียนรู้
การเรียนรู้
๑.
ขั้นนำ

๒.

ขั้นสอน

เวลา
ที่ใช้
๕ นาที

แนวการจัดการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

กิจกรรมครู
๑. ครูทบทวนความรู้เดิมจากคาบที่
แล้ว เรื่อง หลักการของสหกรณ์

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนมีการทบทวนความรู้ PowerPoint
เดิมจากคาบที่แล้ว เรื่อง หลักการ
ของสหกรณ์
๒. ครูถามนักเรียนว่า มีนักเรียนคนใด ๒. ครูถามนักเรียนว่า มีนักเรียนคน
รู้จักสหกรณ์บา้ ง
ใดรู้จักสหกรณ์บ้าง
ครู : สหกรณ์นนั้ มีจุดประสงค์อย่างไร นักเรียน : ฝากเงิน ออมเงินและ
ช่วยเหลือคนในชุมชนที่เดือนร้อน

๒๐ นาที ๑. ครูแจกแถบประโยคให้นักเรียน
๑. นักเรียนจับคูแ่ ถบประโยค
โดยให้นักเรียนจับคู่ประเภทสหกรณ์ ประเภทของสหกรณ์กับวัตถุ
กับวัตถุประสงค์การจัดตั้งสหกรณ์ให้ ประสงค์การจัดตั้งให้ถูกต้อง
ถูกต้อง ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ประเภทและวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
แต่ละประเภท

PowerPoint
บัตรคำ

การประเมิน
การเรียนรู้
แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้

- แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้
- แบบสังเกต
พฤติกรรม
การทำงาน
กลุ่ม

๒๒๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

ขอบเขต
เนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด
ลำดับที่
จุดประสงค์ การเรียนรู้
การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้

การประเมิน

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู

สื่อการเรียนรู้
กิจกรรมนักเรียน

๒. ครูอธิบายประเภทของสหกรณ์ ว่ามี ๒. นักเรียนจดบันทึกทีค่ รูอธิบาย
ทั้งหมด ๗ ประเภท พร้อมกับช่วยกัน เพิม่ เติม มีทั้งหมด ๗ ประเภท
อภิปรายความแตกต่างของแต่ละ
ประเภท หรือลักษณะเด่นของแต่ละ
ประเภท
๓.

ขั้นปฏิบัติ

๑๕ นาที ๑. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรม สืบค้น
ข้อมูลเกี่ยวกับสหกรณ์ที่อยูใ่ นชุมชน
แล้วบันทึกลงในใบงานที่ ๑๔ เรื่อง
วิเคราะห์สถานการณ์สหกรณ์ในชุมชน

๑. นักเรียนทำกิจกรรม สืบค้น
ข้อมูลเกี่ยวกับสหกรณ์ที่อยูใ่ นชุมชน
แล้วบันทึกลงในใบงานที่ ๑๔ เรื่อง
วิเคราะห์สถานการณ์สหกรณ์ใน
ชุมชน

ใบงานที่ ๑๔
เรื่อง วิเคราะห์
สถานการณ์
สหกรณ์ใน
ชุมชน

การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน
ขอบเขต
แนวการจัดการเรียนรู้
เนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ลำดับที่
จุดประสงค์ การเรียนรู้
ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู้
๔.
ขั้นสรุป
๑๐ นาที ๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป เรื่อง ๑. ร่วมกันสรุป เรื่องประเภทของ
ประเภทของสหกรณ์ ๗ ประเภท
สหกรณ์ ๗ ประเภท

๒๒๙

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

๒๓๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑. PowerPoint เรื่อง ประเภทของสหกรณ์
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการวัดและ
วิธีการ
ประเมินผล
ทักษะ (P)
- การถามตอบ

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

- แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้
- ใบงานที่ ๑๔ เรื่อง วิเคราะห์ - แบบสังเกตพฤติกรรม
สถานการณ์สหกรณ์ในชุมชน การเรียนรู้

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

ความรู้ (K)

- ตรวจแผนผังความคิด ใบ
งานที่ ๑๔ เรื่อง วิเคราะห์
สถานการณ์สหกรณ์ในชุมชน

- ตรวจเรื่อง ใบงานที่ ๑๔
เรื่อง วิเคราะห์สถานการณ์
สหกรณ์ในชุมชน

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

- ประเมินความซื่อสัตย์ สุจริต - แบบประเมินคุณลักษณะ
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ในการทำงาน อันพึงประสงค์
ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต และอยู่อย่างพอเพียง

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

สมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน

- ประเมินความสามารถใน
การสื่อสาร ความสามารถใน
การคิด ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวติ และความ
สามารถในการแก้ปัญหา

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

- แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๒๓๑

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ความสำเร็จ หรือปัญหาและอุปสรรค
………………………………………………………………………………………………………………………………................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ข้อจำกัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
ลงชื่อ…………………………………ผูส้ อน
(…………………………………)
วันที…่ …….เดือน…………….พ.ศ.………….

๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………ผู้ตรวจ
(……………………………………..)
วันที…่ …….เดือน……………..….พ.ศ.………….

๒๓๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
ใบงานที่ ๑๔ เรื่อง วิเคราะห์สถานการณ์เกี่ยวกับสหกรณ์ชุมชน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๙ เรื่อง ประเภทของสหกรณ์
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คำชี้แจง : ให้นักเรียนอ่านสถานการณ์แล้วตอบคำถาม
ชุมชนใจกล้ า ได้จัดตั้งสหกรณ์ ร้านค้าขึ้น ในชุมชน โดยมีคณะกรรมการซึ่ งมาจากสมาชิกของ
สหกรณ์เป็นผู้ดำเนินงานสหกรณ์ร่วมใจจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคต่าง ๆ ให้แก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป
ในราคาที่ถูกเหมาะสม โดยไม่หวังผลกำไร และมีเงินปันผลในทุก ๆ ปี

ร้านค้ามีนา เป็นร้านที่อยู่ในชุมชนใจกล้า มีเจ้าของร้านเป็นผู้ขายสินค้าให้แก่ผู้บริโภค สินค้าใน
ร้านจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคต่าง ๆ โดยเจ้าของร้านจะขายสินค้าจากมีราคาแพง เพราะหวังผลกำไรและ
ไม่มีเงินปันผล
๑. ร้านค้าในชุมชนใจกล้ามีลกั ษณะอย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….
๒. ร้านค้าในชุมชนมีนามีลักษณะอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
๓. ถ้านักเรียนสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ จะเลือกร้านใดและเพราะเหตุใด
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ชื่อ-นามสกุล……………………………………………………………………………..ชั้น……………………………..เลขที่………………

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๒๓๓

เฉลยใบงานที่ ๑๔ เรื่อง วิเคราะห์สถานการณ์เกี่ยวกับสหกรณ์ชุมชน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๙ เรื่อง ประเภทของสหกรณ์
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คำชี้แจง : ให้นักเรียนอ่านสถานการณ์แล้วตอบคำถาม
ชุมชนใจกล้ า ได้จัดตั้งสหกรณ์ ร้านค้าขึ้น ในชุมชน โดยมีคณะกรรมการซึ่ งมาจากสมาชิกของ
สหกรณ์เป็นผู้ดำเนินงาน สหกรณ์ร่วมใจจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคต่าง ๆ ให้แก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป
ในราคาที่ถูกเหมาะสม โดยไม่หวังผลกำไร และมีเงินปันผลในทุก ๆ ปี
ร้านค้ามีนา เป็นร้านที่อยู่ในชุมชนใจกล้า มีเจ้าของร้านเป็นผู้ขายสินค้าให้แก่ผู้บริโภค สินค้าใน
ร้านจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคต่าง ๆ โดยเจ้าของร้านจะขายสินค้าจากมีราคาแพง เพราะหวังผลกำไรและ
ไม่มีเงินปันผล
๑. ร้านค้าในชุมชนใจกล้ามีลกั ษณะอย่างไร
…………………………………………. ขายสินค้าราคาถูก ไม่หวังผลกำไร และมีเงินปันผลในทุก ๆ ปี………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๒. ร้านค้าในชุมชนมีนามีลักษณะอย่างไร
……………………………………………………ขายของในราคาแพง เพราะต้องการผลกำไรมาก และไม่มีเงินปันผล……..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………....……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๓. ถ้านักเรียนสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ จะเลือกร้านใดและเพราะเหตุใด
…………………………………………………ดุลยพินิจครูผู้สอน………………………………………………………..…………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

๒๓๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่ องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กำหนด

ความรับผิดชอบ

ขยันหมั่นเพียร

ตรงต่อเวลา

ชื่อ–สกุล

การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น

เลขที่

การร่วม
กิจกรรม

รายการ

๓

๓

๓

๓

๓

คะแนน
รวม
๑๕

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๒๓๕

เกณฑ์การประเมิน
๑. การร่วมกิจกรรม

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ระดับคุณภาพ
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
มีความกระตือรือร้นใน มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
การร่วมกิจกรรมใน
สม่ำเสมอ
บางครั้ง

๒. การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อนื่

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบใน
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมายใน
งานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
สม่ำเสมอ
บางครั้ง

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความขยันหมั่นเพียร
มีความขยันหมั่นเพียร
ไม่มีความขยันหมั่นเพียร
พยายามทำงานให้สำเร็จ พยายามทำงานให้สำเร็จ พยายามทำงานให้สำเร็จ
อย่างสม่ำเสมอ
เป็นบางครั้ง

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จเรียบร้อย
ก่อนเวลา

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ส่งผลงานเสร็จตรงเวลา

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
๑๓-๑๕
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๑-๘
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ ๙ คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ปรับปรุง (๑)
ไม่มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม

ไม่รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น

ส่งผลงานช้ากว่าเวลา
กำหนด

๒๓๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ระดับการ
รายการ
พฤติกรรมการแสดงออก
ปฏิบัติ
ประเมิน
๓ ๒ ๑
๑. มีวินัย

๒. ใฝ่เรียนรู้

๓. มุ่งมั่นใน
การทำงาน
๔. มีจิต
สาธารณะ

๑. ปฏิ บั ติตามข้ อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบี ยบ ข้อ บั งคับ ของครอบครัวและ
โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
มีความรับผิดชอบ
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสำเร็จ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทำงาน
๘. อาสาทำงาน ช่วยคิด ช่วยทำ และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน
ชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๒๓๗

แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงใน
ช่องที่ตรงกับระดับคะแนน

ที่

ชื่อ–นามสกุล

ความ
การแสดง การรับฟัง ความตั้งใจ
ร่วมมือทำ
ความ
ความ
ในการ
กิจกรรม
คิดเห็น
คิดเห็น
ทำงาน
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

การแก้ไข/ รวม
ปรับปรุง ๑๕
ผลงานกลุ่ม คะแนน
๓ ๒ ๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑o
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ
ให้
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ให้
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
ให้
เกณฑ์การตัดสินใจ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
๑๒–๑๕
ดี
๘–๑๑
พอใช้
ต่ำกว่า ๘
ปรับปรุง

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

๒๓๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๐ เรื่อง การประยุกต์หลักการของสหกรณ์มาใช้ในชีวิตประจำวัน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๓.๑ เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากร
ที่ มี อ ยู่ จ ำกั ด ได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพและคุ้ ม ค่ า รวมทั้ งเข้ าใจหลั ก การของเศรษฐกิ จ
พอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
ตัวชี้วัด ป.๕/๓ อธิบายหลักการสำคัญและประโยชน์ของสหกรณ์
๒. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
การจัดการทรัพยากรในการผลิตสินค้าและบริการ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและ
คุ้มค่า การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- การประยุกต์หลักการสหกรณ์เพื่อให้เกิดประโยชน์
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- วิเคราะห์หลักการและประโยชน์ของสหกรณ์
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- การนำไปประยุกต์ใช้ของสหกรณ์
๔. สาระการเรียนรู้
- หลักการและประโยชน์กับสหกรณ์
- ประเภทของสหกรณ์
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. ซื่อสัตย์ สุจริต
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทำงาน
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๕. อยู่อย่างพอเพียง
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

๒๓๙

๒๔๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๐ เรื่อง การประยุกต์หลักการของสหกรณ์มาใช้ในชีวิตประจำวัน
รายวิชาสังคมศึกษา จำนวน ๑ ชั่วโมง

ลำดับที่
๑.

๒.

ขอบเขต
เนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้
ขั้นนำ

ขั้นสอน

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
๕ นาที ๑. ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับสหกรณ์ใน
โรงเรียน
ครู : นักเรียนเป็นสมาชิกสหกรณ์
โรงเรียนหรือไม่
ครู : นักเรียนได้รบั ประโยชน์อย่างไร
จากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์
โรงเรียน
๒๐ นาที ๑. ครูให้นักเรียนช่วยกันระดม
ความคิดเกี่ยวกับประโยชน์ของ
สหกรณ์ที่เกิดขึ้นกับสมาชิก
๒. ครูแบ่งกลุม่ ให้นักเรียนระดม
ความคิดเกี่ยวกับการนำสหกรณ์มา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
อย่างไร

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน
๑. ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับสหกรณ์ใน PowerPoint แบบสังเกต
โรงเรียน
พฤติกรรม
นักเรียน : เป็นและไม่เป็น
การเรียนรู้
นักเรียน : รู้จักการออมเงิน สะดวก
ในการฝากเงิน

๑. นักเรียนช่วยกันระดมความคิด PowerPoint - แบบสังเกต
เกี่ยวกับประโยชน์ของสหกรณ์ที่เกิด
พฤติกรรม
ขึ้นกับสมาชิก
การเรียนรู้
๒. นักเรียนระดมความคิดเกีย่ วกับ
- แบบสังเกต
การนำสหกรณ์มาประยุกต์ใช้ใน
พฤติกรรม
ชีวิตประจำวันได้ เช่น ครอบครัว
การทำงาน
โรงเรียน ชุมชน
กลุ่ม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

ลำดับที่

ขอบเขต
เนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้

๒๔๑

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
- ครอบครัว
- โรงเรียน
- ชุมชน
๓. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่ง
ตัวแทนเสนอความคิดหน้าชั้นเรียน
ซักถามและแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ
ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน
๔. ครูอธิบายเพิ่มเติม เรื่อง
การประยุกต์หลักการของสหกรณ์มา
ใช้ในชีวิตประจำวัน

๓.

ขั้นปฏิบัติ

๑๕ นาที ๑. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ ๑๕
เรื่อง ประโยชน์ของสหกรณ์ที่เกิด
ขึ้นกับสมาชิก

สื่อการเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน

๓. นักเรียนแต่ละกลุม่ ส่งตัวแทน
เสนอความคิดหน้าชั้นเรียน ซักถาม
แลกเปลี่ยนเกีย่ วกับ ครอบครัว
โรงเรียน ชุมชน
๔. นักเรียนจดบันทึกอธิบาย
เพิ่มเติม เรื่อง การประยุกต์หลักการ
ของสหกรณ์มาใช้ในชีวิตประจำวันลง
ในสมุด
๑. นักเรียนทำใบงานที่ ๑๕ เรื่อง ใบงานที่ ๑๕
ประโยชน์ของสหกรณ์ที่เกิดขึ้นกับ เรื่อง
สมาชิก
ประโยชน์ของ
สหกรณ์ทเี่ กิด
ขึ้นกับสมาชิก

การประเมิน
การเรียนรู้

๒๔๒

ลำดับที่
๔.

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
ขอบเขต
เนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้
ขั้นสรุป

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

๑๐ นาที ๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป เรื่อง ๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
ประโยชน์และการประยุกต์ใช้ของ
เรื่องประโยชน์และการประยุกต์ใช้
สหกรณ์
ของสหกรณ์

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๒๔๓

๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑. PowerPoint เรื่อง การประยุกต์หลักการของสหกรณ์มาใช้ในชีวิตประจำวัน
๙. การประเมินผลรวบยอด
…
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการวัดและ
วิธีการ
เครื่องมือ
เกณฑ์การประเมิน
ประเมินผล
ทักษะ (P)
- การถามตอบ
- แบบสังเกตพฤติกรรม
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
การเรียนรู้
ร้อยละ ๖๐
- ใบงานที่ ๑๕ เรื่อง ประโยชน์ - แบบสังเกตพฤติกรรม
และการประยุกต์ใช้ของ
การเรียนรู้
สหกรณ์
ความรู้ (K)

- ตรวจผังความคิด ใบงานที่
๑๕ เรื่อง ประโยชน์และ
การประยุกต์ใช้ของสหกรณ์

- ตรวจเรื่อง ใบงานที่ ๑๕ ผ่านเกณฑ์ประเมิน
เรื่อง ประโยชน์และ
ร้อยละ ๖๐
การประยุกต์ใช้ของสหกรณ์

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

- ประเมินความซื่อสัตย์ สุจริต - แบบประเมินคุณลักษณะ
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ในการทำงาน อันพึงประสงค์
ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต และอยู่อย่างพอเพียง

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

สมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน

- ประเมินความสามารถใน
การสื่อสาร ความสามารถใน
การคิด ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวติ และความ
สามารถในการแก้ปัญหา

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

- แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้

๒๔๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………..….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ความสำเร็จ หรือปัญหาและอุปสรรค
……………………………………………………………….......................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ข้อจำกัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ…………………………………ผูส้ อน
(………………………………….)
วันที…่ …….เดือน…………………พ.ศ.………….

๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………ผู้ตรวจ
(……………………………………..)
วันที่……….เดือน…….……………พ.ศ.………….

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๒๔๕

ใบงานที่ ๑๕ เรื่อง ประโยชน์และการประยุกต์ใช้ของสหกรณ์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๐ เรื่อง การประยุกต์หลักการของสหกรณ์มาใช้ในชีวิตประจำวัน
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คำชี้แจง : ให้นักเรียนสำรวจสหกรณ์ในโรงเรียนหรือชุมชนแล้วจดข้อมูลลงในแบบบันทึก
แบบบันทึกสหกรณ์ในโรงเรียน/ชุมชน
๑. ชื่อสหกรณ์………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒. จุดประสงค์ในการจัดตั้งสหกรณ์…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๓. ประโยชน์ที่เกิดขึ้น……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ชื่อ-นามสกุล……………………………………………………………………………..ชั้น……………………………..เลขที่………………

๒๔๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

เฉลยใบงานที่ ๑๕ เรื่อง ประโยชน์และการประยุกต์ใช้ของสหกรณ์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๐ เรื่อง การประยุกต์หลักการของสหกรณ์มาใช้ในชีวิตประจำวัน
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คำชี้แจง : ให้นักเรียนสำรวจสหกรณ์ในโรงเรียนหรือชุมชนแล้วจดข้อมูลลงในแบบบันทึก

แบบบันทึกสหกรณ์ในโรงเรียน/ชุมชน
๑. ชื่อสหกรณ์……………………………สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียน…………………………….………………………………
๒. จุดประสงค์ในการจัดตั้งสหกรณ์……………………..…….ให้นักเรียนรู้จักการเก็บออมในระหว่างเรียน………..
๓. ประโยชน์ที่เกิดขึ้น……………………๑. ได้รู้จักการบริหารจัดการเงินตนเอง ๒. รู้จักระเบียบการใช้จ่ายเงิน
๓. สร้างความรับผิดชอบให้แก่นักเรียนมากขึ้น ๔. เกิดความร่วมมือของสมาชิกในสหกรณ์ต่าง ๆ ……………

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๒๔๗

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กำหนด

ความรับผิดชอบ

ขยันหมั่นเพียร

ตรงต่อเวลา

ชื่อ–สกุล

การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น

เลขที่

การร่วม
กิจกรรม

รายการ

๓

๓

๓

๓

๓

คะแนน
รวม
๑๕

๒๔๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

เกณฑ์การประเมิน
๑. การร่วมกิจกรรม

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ระดับคุณภาพ
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
มีความกระตือรือร้นใน มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
การร่วมกิจกรรมใน
สม่ำเสมอ
บางครั้ง

๒. การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อนื่

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบใน
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมายใน
งานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
สม่ำเสมอ
บางครั้ง

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความขยันหมั่นเพียร
มีความขยันหมั่นเพียร
ไม่มีความขยันหมั่นเพียร
พยายามทำงานให้สำเร็จ พยายามทำงานให้สำเร็จ พยายามทำงานให้สำเร็จ
อย่างสม่ำเสมอ
เป็นบางครั้ง

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จเรียบร้อย
ก่อนเวลา

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ส่งผลงานเสร็จตรงเวลา

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
๑๓-๑๕
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๑-๘
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ ๙ คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ปรับปรุง (๑)
ไม่มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม

ไม่รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น

ส่งผลงานช้ากว่าเวลา
กำหนด

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๒๔๙

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ระดับการ
รายการ
พฤติกรรมการแสดงออก
ปฏิบัติ
ประเมิน
๓ ๒ ๑
๑. มีวินัย

๒. ใฝ่เรียนรู้

๓. มุ่งมั่นใน
การทำงาน
๔. มีจิต
สาธารณะ

๑. ปฏิ บั ติตามข้ อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบี ยบ ข้อ บั งคับ ของครอบครัวและ
โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
มีความรับผิดชอบ
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสำเร็จ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทำงาน
๘. อาสาทำงาน ช่วยคิด ช่วยทำ และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน
ชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

๒๕๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงใน
ช่องที่ตรงกับระดับคะแนน

ที่

ชื่อ–นามสกุล

ความ
การแสดง การรับฟัง ความตั้งใจ
ร่วมมือทำ
ความ
ความ
ในการ
กิจกรรม
คิดเห็น
คิดเห็น
ทำงาน
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

การแก้ไข/ รวม
ปรับปรุง ๑๕
ผลงานกลุ่ม คะแนน
๓ ๒ ๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑o
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ
ให้
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ให้
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
ให้
เกณฑ์การตัดสินใจ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
๑๒–๑๕
ดี
๘–๑๑
พอใช้
ต่ำกว่า ๘
ปรับปรุง

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน

๒๕๑

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ : ___________________ สกุล : _________________วัน____ เดือน____________พ.ศ. _____
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชน
๑. ประเมินการเรียนรู้ของตนเอง
กาเครื่องหมาย ✓ ในช่ องระดั บความสามารถของแต่ ละกิ จกรรมที่ นั กเรียนคิ ดว่าทำได้ ตามระดับการ
ประเมินเหล่านี้
ระดับความสามารถ : ดีมาก ค่อนข้างดี ดี พอใช้ ปรับปรุง
ที่
รายการ
๑ ประโยชน์เทคโนโลยีการผลิตสินค้าและบริการ
ยกตัวอย่างสินค้าและบริการที่ มีอยู่ในท้องถิ่นหรือแหล่ง
๒
ผลิตสินค้าและบริการในชุมชน
๓ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ
๔ วาดภาพการผลิตสินค้ามาบริโภค ๑ อย่าง
๕ บทบาทของผู้บริโภค
๖ บอกหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงให้ถูกต้อง
เสนอแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๗
ไปประยุกต์ใช้
๘ วิเคราะห์บทความเศรษฐกิจพอเพียง
๙ วิเคราะห์สถานการณ์เกี่ยวกับสหกรณ์ชุมชน
๑๐ สำรวจสหกรณ์ในโรงเรียนหรือชุมชน

ระดับความสามารถ
ดี ค่อนข้าง ดี พอใช้ ปรับปรุง
มาก
ดี

๒๕๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

๒. สิ่งที่ฉันยังไม่เข้าใจ/ยังทำได้ไม่ดี คือ……

(สามารถเขียนได้มากกว่า ๑ อย่าง)

……………………………………………...........................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
…………………………………………….............................................................................................................
................................................................................................................................................................
๓. สิ่งที่ฉันตั้งใจจะทำให้ดีขนึ้ ในการเรียนหน่วยต่อไป

(สามารถเขียนได้มากกว่า ๑ อย่าง)

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

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การเงินและการธนาคาร

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
การเงินและการธนาคาร

๒๕๓

๒๕๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ๒
เรื่อง การเงินและการธนาคาร
รหัสวิชา ส๑๕๑๐๑
รายวิชา สังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
๑. มาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชี้วัด
สาระ ๓ เศรษฐศาสตร์
มาตรฐาน ส ๓.๒ เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และความ
จำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
ตัวชี้วัด
ป.๕/๑ อธิบายบทบาทหน้าที่เบื้องต้นของธนาคาร
ป.๕/๒ จำแนกผลดีและผลเสียของการกู้ยืม
๒. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน โดยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น ประกอบอาชีพ ผลิต
สินค้าและบริการต่าง ๆ ในแต่ละชุมชนนั้น ต้องมีความสัมพันธ์กันระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค ธนาคารและรัฐบาล
๓. สาระการเรียนรู้
ความรู้
๑. บทบาทหน้าทีข่ องธนาคาร
๒. การกู้ยืมเงิน
ทักษะ/กระบวนการ
๑. การจำแนกผลดีและผลเสียของการกู้ยืมได้
๒. วิเคราะห์ถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจาการกู้ยืมเงิน
๓. การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในครอบครัวเพื่อให้เกิดผลสูงสุด
เจตคติ
๑. เห็นความสำคัญของสถาบันการเงิน
๒. ตระหนักในความสำคัญของการวางแผนทางการเงินเพื่อป้องกันการเกิดหนี้ในอนาคต
๔. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การเงินและการธนาคาร
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. ซื่อสัตย์ สุจริต
๒. มีวินัย
๓. ใฝ่เรียนรู้
๔. อยู่อย่างพอเพียง
๕. มุ่งมั่นในการทำงาน
๖. การประเมินผลรวบยอด
๑. แผนผังความคิด
๒. ใบงานที่ ๑ เรือ่ ง วิเคราะห์ธนาคาร
๓. ใบงานที่ ๒ เรือ่ ง ประเภทของธนาคาร
๔. ใบงานที่ ๓ เรือ่ ง บทบาทและหน้าที่ของธนาคาร
๕. ใบงานที่ ๔ เรือ่ ง ลักษณะของการกู้ยืมเงิน
๖. ใบงานที่ ๕ เรือ่ ง เงินและสกุลเงินในประเทศ
๗. ใบงานที่ ๖ เรือ่ ง สกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยนประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน

๒๕๕

๒๕๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

เกณฑ์การประเมินผลชิน้ งานหรือภาระงาน
ประเด็นการ
ประเมิน
๑. การบรรยาย
จุดประสงค์

๒. ความ
ครอบคลุมของ
เนื้อหา

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
บรรยายเกี่ยวกับ
บรรยายเกี่ยวกับ
บรรยายเกี่ยวกับ
จุดประสงค์ใน
จุดประสงค์ใน
จุดประสงค์ใน
การสร้างสรรค์
การสร้างสรรค์
การสร้างสรรค์
ผลงานได้ถูกต้อง
ผลงานได้ถูกต้อง
ผลงานได้ถูกต้อง
ชัดเจน
เป็นส่วนใหญ่
เป็นบางส่วน
การนำเสนอเป็นไป การนำเสนอเป็นไป การนำเสนอเป็นไป
ตามลำดับขั้นตอน ตามลำดับขั้นตอน ตามลำดับขั้นตอน
ความถูกต้องของ ความถูกต้องของ
ความถูกต้องของ
เนื้อหา ๑๐๐ %
เนื้อหา ๘๐ %
เนื้อหา ๗๐ %

๓. ความสวยงาม ใช้เครื่องหมาย
การตกแต่ง
รูปภาพ สมการ
ชิ้นงาน
สัญลักษณ์แทนกฎ
ทฤษฎี หลักการ
นิยามต่าง ๆ ได้
ถูกต้องและ
ครบถ้วน
๔. ความถูกต้อง ใช้สีที่ช่วยจดจำ
เพลินตา สีเดียว
ตลอด แต่ละสีไม่ซ้ำ
กัน
๕. ความตรงต่อ ส่งงานครบถ้วนตรง
เวลา
ตามเวลาที่กำหนด

ใช้เครื่องหมาย
รูปภาพ สมการ
สัญลักษณ์แทนกฎ
ทฤษฎี หลักการ
นิยามต่าง ๆ ได้
ถูกต้องและครบถ้วน

ใช้เครื่องหมาย
รูปภาพ สมการ
สัญลักษณ์แทนกฎ
ทฤษฎี หลักการ
นิยามต่าง ๆ ได้
ถูกต้อง

ใช้สีที่ช่วยจดจำ
ใช้สีที่ช่วยจดจำ
เพลินตา สีเดียว
เพลินตา สีเดียว
ตลอด แต่ละสีซ้ำกัน ตลอด แต่ละสี
เดียวกัน
ส่งงานครบถ้วนตรง ส่งงานครบถ้วนตรง
ตามเวลาที่กำหนด ตามเวลาที่กำหนด
๑-๒ วัน
๓-๔ วัน

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน ๑๖-๒๐ หมายถึง ดีมาก
คะแนน ๑๓-๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๑๐-๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนน ๐-๙
หมายถึง ปรับปรุง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับ ๑๐ คะแนน ขึ้นไป

๑ (ปรับปรุง)
บรรยายเกี่ยวกับ
จุดประสงค์ใน
การสร้างสรรค์
ผลงานได้ถูกต้อง
เพียงส่วนน้อย
การนำเสนอเป็นไป
ตามลำดับขั้นตอน
ความถูกต้องของ
เนื้อหา ๕๐ %
ใช้เครื่องหมาย
รูปภาพ สมการ
สัญลักษณ์แทนกฎ
ทฤษฎี หลักการ
นิยามต่าง ๆ ได้
ถูกต้อง
ไม่ใช้สีที่ช่วยจดจำ
เพลินตา สีเดียว
ตลอด
ส่งงานครบถ้วนตรง
แต่ช้ากว่ากำหนด
๕ วันขึ้นไป

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การเงินและการธนาคาร

๒๕๗

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ความหมายของธนาคาร
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง การเงินและการธนาคาร
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๓.๒ เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และความ
จำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
ตัวชี้วัด
ป.๕/๑ อธิบายบทบาทหน้าที่เบื้องต้นของธนาคาร
๒. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน โดยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น ประกอบอาชีพ ผลิต
สินค้าและบริการต่าง ๆ ในแต่ละชุมชนนั้น ต้องมีความสัมพันธ์กันระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค ธนาคารและรัฐบาล
ธนาคารเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่รับฝากเงินและให้กู้ยืมเงิน ซึ่งการกู้ยืมเงินมีทั้งผลดีและผลเสีย
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายความหมาย และบทบาทหน้าที่ของธนาคารได้
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- จำแนกประเภทของธนาคารได้
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- เห็นความสำคัญของสถาบันการเงิน
- ตระหนักในความสำคัญของการวางแผนทางการเงิน เพื่อป้องกันการเกิดหนี้ในอนาคต
๔. สาระการเรียนรู้
- บทบาทหน้าที่ของธนาคาร
- ประเภทของธนาคาร
- ความสำคัญของธนาคาร
- การฝากเงิน ถอนเงิน และดอกเบี้ยต่าง ๆ
- ความหมายของธนาคาร
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

๒๕๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. ซื่อสัตย์ สุจริต
๒. มีวินัย
๓. ใฝ่เรียนรู้
๔. อยู่อย่างพอเพียง
๕. มุ่งมั่นในการทำงาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การเงินและการธนาคาร

๒๕๙
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ความหมายของธนาคาร…
รายวิชาสังคมศึกษา จำนวน ๑ ชั่วโมง

ลำดับที่

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

๑.

๒.

๑. อธิบายความหมาย
และบทบาทหน้าที่
ของธนาคารได้
๒. จำแนกประเภท
ของธนาคารได้

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้

ขั้นนำ

๕ นาที

ขั้นสอน

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
๑. ครูให้นักเรียนดูภาพธนาคาร
ต่าง ๆ แล้วตั้งคำถาม
ครู : นักเรียนเคยไปใช้ธนาคาร
เหล่านี้หรือไม่
ครู : นักเรียนคิดว่าประชาชน
ไปธนาคารเพราะเหตุใด

๒๐ นาที ๑. ครูถามคำถามนักเรียน
ครู : นักเรียนรูจ้ กั ธนาคารใดบ้าง
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย
ความหมายของธนาคาร

สื่อการ
เรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนดูภาพธนาคารต่าง ๆ PowerPoint แบบสังเกต
แล้วตอบคำถาม
บัตรภาพ
พฤติกรรม
นักเรียน : เคยไปกับพ่อแม่
การเรียนรู้
นักเรียน : ไป เพราะฝากเงิน
ถอนเงิน และกู้ยืมเงิน

๑. นักเรียนตอบคำถาม
PowerPoint - แบบสังเกต
นักเรียน : ธนาคารกรุงไทย
พฤติกรรม
ธนาคารกรุงเทพ
การเรียนรู้
๒. นักเรียนและครูร่วมกัน
- แบบสังเกต
อภิปราย และจดบันทึกลงในสมุด
พฤติกรรม
การทำงาน
กลุ่ม

๒๖๐
ลำดับที่

๓.

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการ
จัด
การเรียนรู้

ขั้นปฏิบัติ

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๓. ครูให้นักเรียนเล่นเกมจับคู่ภาพ ๓. นักเรียนจับคูภ่ าพสัญลักษณ์
สัญลักษณ์กับชื่อธนาคาร
บนกระดานให้ถูกต้อง โดยการ
สุ่มตัวแทนภายในห้องออกมาทำ
กิจกรรมบนกระดาน
๔. ครูให้เวลานักเรียน ๑๐ นาที ๔. นักเรียนวาดภาพสัญลักษณ์
ในการวาดภาพสัญลักษณ์ของ
ของธนาคาร ๑ ภาพลงในสมุด
ธนาคารและชื่อธนาคารให้ได้มาก
ที่สุด
๕. ครูร่วมกับนักเรียนบอก
๕. นักเรียนร่วมกันแสดงความ
ความสำคัญของการวางแผนทาง คิดเห็นถึงการวางแผนทาง
การเงิน เพื่อป้องกันการเกิดหนี้ใน การเงินว่าถ้านักเรียนมีเงิน
อนาคต
นักเรียนจะใช้จา่ ยอย่างไร
๑๕ นาที ๑. ครูให้นักเรียนทำแผนผัง
๑. นักเรียนทำแผนผังความคิด
ความคิด เรื่องความหมายของ
เรื่องความหมายของธนาคาร ลง
ธนาคาร ลงในสมุด
ในสมุด

สื่อการ
เรียนรู้
เกมจับคู่
ภาพ

การประเมิน
การเรียนรู้
แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้
แบบสังเกต
พฤติกรรม
การทำงาน
กลุ่ม

แผนผัง
ความคิด

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การเงินและการธนาคาร

ลำดับที่
๔.

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้
๓. เห็นความสำคัญ
ของสถาบันการเงิน
๔. ตระหนักใน
ความสำคัญของการ
วางแผนทางการเงิน
เพื่อป้องกันการเกิด
หนี้ในอนาคต

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้
ขั้นสรุป

๒๖๑

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
๑๐ นาที ๑. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุป
บทเรียน เรื่อง ความหมายของ
ธนาคาร
๒. สุ่มให้นักเรียนออกมาแลก
เปลี่ยนประสบการณ์ถึง
การวางแผนการเงินของแต่ละคน
ว่ามีแนวทางอย่างไร

กิจกรรมนักเรียน
๑. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุป
บทเรียน เรื่อง ความหมายของ
ธนาคาร
๒. ให้นักเรียนออกมาเล่า
ประสบการณ์

สื่อการ
เรียนรู้
แผนผัง
ความคิด

การประเมิน
การเรียนรู้
- แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้
- แบบสังเกต
พฤติกรรม
การทำงาน
กลุ่ม

๒๖๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑. PowerPoint เรื่อง ความหมายของธนาคาร…
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการวัดและ
วิธีการ
เครื่องมือ
ประเมินผล
ทักษะ (P)
- การถามตอบ
- แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้
- ทำแผนผังความคิด เรื่อง
- แบบสังเกตพฤติกรรม
ความหมายของธนาคาร
การเรียนรู้

เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

ความรู้ (K)

- ตรวจแผนผังความคิด ทำแผนผัง - ตรวจเรื่อง ทำแผนผัง
ความคิด เรื่องความหมายของ
ความคิด เรื่องความหมาย
ธนาคาร
ของธนาคาร

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

- ประเมินความซื่อสัตย์ สุจริต
- แบบประเมินคุณลักษณะ
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง อันพึงประสงค์
และมุ่งมั่นในการทำงาน

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

สมรรถนะสำคัญ
ของผู้เรียน

- ประเมินความสามารถใน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
การสื่อสาร ความสามารถในการ การเรียนรู้
คิด ความสามารถในการใช้ทกั ษะ
ชีวิต และความสามารถใน
การแก้ปัญหา

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การเงินและการธนาคาร

๒๖๓

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ความสำเร็จ หรือปัญหาและอุปสรรค
……………………………………………………………….......................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ข้อจำกัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
ลงชื่อ…………………………………ผู้สอน
(…………………………………)
วันที…่ …….เดือน……………..….พ.ศ.………….

๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………ผู้ตรวจ
(…………………………………..)
วันที่……….เดือน……………...….พ.ศ.………….

๒๖๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กำหนด

ความรับผิดชอบ

ขยันหมั่นเพียร

ตรงต่อเวลา

ชื่อ–สกุล

การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น

เลขที่

การร่วม
กิจกรรม

รายการ

๓

๓

๓

๓

๓

คะแนน
รวม
๑๕

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การเงินและการธนาคาร

๒๖๕

เกณฑ์การประเมิน
๑. การร่วมกิจกรรม

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ระดับคุณภาพ
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
มีความกระตือรือร้นใน มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
การร่วมกิจกรรมใน
สม่ำเสมอ
บางครั้ง

๒. การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อนื่

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบใน
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมายใน
งานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
สม่ำเสมอ
บางครั้ง

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความขยันหมั่นเพียร
มีความขยันหมั่นเพียร
ไม่มีความขยันหมั่นเพียร
พยายามทำงานให้สำเร็จ พยายามทำงานให้สำเร็จ พยายามทำงานให้สำเร็จ
อย่างสม่ำเสมอ
เป็นบางครั้ง

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จเรียบร้อย
ก่อนเวลา

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ส่งผลงานเสร็จตรงเวลา

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
๑๓-๑๕
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๑-๘
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ ๙ คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ปรับปรุง (๑)
ไม่มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม

ไม่รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น

ส่งผลงานช้ากว่าเวลา
กำหนด

๒๖๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ระดับการ
รายการ
พฤติกรรมการแสดงออก
ปฏิบัติ
ประเมิน
๓ ๒ ๑
๑. มีวินัย

๒. ใฝ่เรียนรู้

๓. มุ่งมั่นใน
การทำงาน
๔. มีจิต
สาธารณะ

๑. ปฏิ บั ติตามข้ อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบี ยบ ข้อ บั งคับ ของครอบครัวและ
โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
มีความรับผิดชอบ
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสำเร็จ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทำงาน
๘. อาสาทำงาน ช่วยคิด ช่วยทำ และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน
ชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การเงินและการธนาคาร

๒๖๗

แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงใน
ช่องที่ตรงกับระดับคะแนน

ที่

ชื่อ–นามสกุล

ความ
การแสดง การรับฟัง ความตั้งใจ
ร่วมมือทำ
ความ
ความ
ในการ
กิจกรรม
คิดเห็น
คิดเห็น
ทำงาน
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

การแก้ไข/ รวม
ปรับปรุง ๑๕
ผลงานกลุ่ม คะแนน
๓ ๒ ๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑o
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ
ให้
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ให้
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
ให้
เกณฑ์การตัดสินใจ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
๑๒–๑๕
ดี
๘–๑๑
พอใช้
ต่ำกว่า ๘
ปรับปรุง

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

๒๖๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ความสำคัญของธนาคาร
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง การเงินและการธนาคาร
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๓.๒ เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และความ
จำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
ตัวชี้วัด ป.๕/๑ อธิบายบทบาทหน้าที่เบื้องต้นของธนาคาร
๒. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน โดยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น ประกอบอาชีพ ผลิต
สินค้าและบริการต่าง ๆ ในแต่ละชุมชนนั้น ต้องมีความสัมพันธ์กันระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค ธนาคารและรัฐบาล
ธนาคารเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่รับฝากเงินและให้กู้ยืมเงิน ซึ่งการกู้ยืมเงินมีทั้งผลดีและผลเสีย
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายความสำคัญของธนาคารได้
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- จำแนกประเภทของธนาคารได้
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- เห็นความสำคัญของสถาบันการเงิน
- ตระหนักในความสำคัญของการวางแผนทางการเงิน เพื่อป้องกันการเกิดหนี้ในอนาคต
๔. สาระการเรียนรู้
- บทบาทหน้าที่ของธนาคาร
- ประเภทของธนาคาร
- ความสำคัญของธนาคาร
- การฝากเงิน ถอนเงิน และดอกเบี้ยต่าง ๆ
- ความหมายของธนาคาร
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การเงินและการธนาคาร
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. ซื่อสัตย์ สุจริต
๒. มีวินัย
๓. ใฝ่เรียนรู้
๔. อยู่อย่างพอเพียง
๕. มุ่งมั่นในการทำงาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

๒๖๙

๒๗๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ความสำคัญของธนาคาร …
รายวิชาสังคมศึกษา จำนวน ๑ ชั่วโมง

ลำดับที่

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

๑.

๒.

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

ขั้นนำ

๑. อธิบายความสำคัญ
ของธนาคารได้
๒. จำแนกประเภท
ของธนาคารได้

ขั้นสอน

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
๕ นาที ๑. ครูทบทวนความรู้เดิมจาก
คาบที่แล้ว เรื่อง ความหมาย
ของธนาคารและครูตั้งประเด็น
คำถาม ดังนี้
ครู : นักเรียนจำความหมาย
ของธนาคารได้หรือไม่

สื่อการ
เรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนทบทวนความรูเ้ ดิมจาก PowerPoint แบบสังเกต
คาบที่แล้ว เรื่อง ความหมายของ บัตรภาพ
พฤติกรรม
ธนาคาร
การเรียนรู้

นักเรียน : จำได้ค่ะ ความหมาย
ของธนาคาร คือ ธุรกรรมทาง
การเงิน เช่น การฝากเงิน ถอนเงิน
๒๐ นาที ๑. ครูให้นักเรียนดูวีดทิ ัศน์
๑. นักเรียนชมวีดทิ ัศน์ เรื่อง
PowerPoint - แบบสังเกต
เรื่อง ความสำคัญของธนาคาร ความสำคัญของธนาคาร
วีดทิ ัศน์เรื่อง พฤติกรรม
(https://www.youtube.co
ความสำคัญ การเรียนรู้
m/watch?v=ZjnT6UoDGdE
ของธนาคาร - แบบสังเกต
&ab_channel=DLTV5Chan
พฤติกรรม
nel)
การทำงาน
กลุ่ม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การเงินและการธนาคาร
ลำดับที่

๓.

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

ขั้นปฏิบัติ

๒๗๑
เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
๒. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม
อภิปราย เรื่อง ความสำคัญของ
ธนาคาร ครูสุ่มให้นักเรียน
ช่วยกันตอบคำถาม
๓. ครูอภิปรายร่วมกับนักเรียน
เรื่อง ความสำคัญของธนาคาร
เพิ่มเติม

๑๕ นาที ๑. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
ทำใบงานที่ ๑ เรื่อง วิเคราะห์
ธนาคาร

สื่อการเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน
๒. นักเรียนแบ่งกลุม่ อภิปราย
สมุดบันทึก
เรื่อง ความสำคัญของธนาคาร ครู
สุ่มให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถาม
๓. นักเรียนฟังครูอภิปรายร่วมกัน
เรื่อง ความสำคัญของธนาคาร
เพิ่มเติมและจดบันทึกลงสมุด
๑. นักเรียนแต่ละกลุม่ ทำใบงาน
ที่ ๑ เรื่อง วิเคราะห์ธนาคาร

การประเมิน
การเรียนรู้
- แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้
- แบบสังเกต
พฤติกรรม
การทำงาน
กลุ่ม
- แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้
- แบบสังเกต
พฤติกรรม
การทำงาน
กลุ่ม

๒๗๒

ลำดับที่
๔.

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้
๓. เห็นความสำคัญ
ของสถาบันการเงิน

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้
ขั้นสรุป

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๑๐ นาที ๑. ครูสุ่มตัวแทนนำเสนอหน้า ๑. นักเรียนตัวแทนนำเสนอหน้า
ชั้นเรียนนำเสนอหน้าห้องเรียน ชั้นเรียน
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป ๒. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
ความสำคัญของธนาคาร
ความสำคัญของธนาคาร

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้
แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การเงินและการธนาคาร

๒๗๓

๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑. PowerPoint เรื่อง ความสำคัญของธนาคาร
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการวัดและ
วิธีการ
เครื่องมือ
ประเมินผล
ทักษะ (P)
- การถามตอบ
- แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้
- ทำใบงานที่ ๑ เรื่อง
- แบบสังเกตพฤติกรรม
วิเคราะห์ธนาคาร
การเรียนรู้
- ตรวจใบงานที่ ๑ เรื่อง
วิเคราะห์ธนาคาร

เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

ความรู้ (K)

- ตรวจใบงานที่ ๑ เรื่อง
วิเคราะห์ธนาคาร

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

- ประเมินความซื่อสัตย์ สุจริต - แบบประเมินคุณลักษณะ
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
อันพึงประสงค์
อยู่อย่างพอเพียง
และมุ่งมั่นในการทำงาน

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

สมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน

- ประเมินความสามารถใน
การสื่อสาร ความสามารถใน
การคิด ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวติ และความ
สามารถในการแก้ปัญหา

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

- แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

๒๗๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………..….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ความสำเร็จ หรือปัญหาและอุปสรรค
……………………………………………………………….......................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
ข้อจำกัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ…………………………………ผูส้ อน
(………………………………….)
วันที…่ …….เดือน………………….พ.ศ.………….

๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………ผู้ตรวจ
(……………………………………..)
วันที่……….เดือน………………….พ.ศ.………….

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การเงินและการธนาคาร

๒๗๕

ใบงานที่ ๑ เรือ่ ง วิเคราะห์ธนาคาร
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การเงินและการธนาคาร
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ความสำคัญของธนาคาร
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คำชี้แจง : ให้นักเรียนยกตัวอย่างธนาคารที่นักเรียนรู้จักมา ๑ แห่ง และบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึก พร้อม
กับติดภาพสัญลักษณ์ของธนาคารที่กรอบด้านล่าง
แบบบันทึกธนาคารที่นักเรียนพบเจอ
๑. ชื่อธนาคาร………….……………………………………………………………………………………………………………………
๒. บทบาทหน้าที่ที่สำคัญของธนาคาร……………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๓. นักเรียนเคยใช้บริการธนาคารนี้หรือไม่…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ชื่อ-นามสกุล……………………………………………………………………………..ชั้น……………………………..เลขที่………………

๒๗๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
เฉลยใบงานที่ ๑ เรื่อง วิเคราะห์ธนาคาร
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การเงินและการธนาคาร
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ความสำคัญของธนาคาร
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คำชี้แจง : ให้นักเรียนยกตัวอย่างธนาคารที่นักเรียนรู้จักมา ๑ แห่ง และบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึก พร้อม
กับติดภาพสัญลักษณ์ของธนาคารที่กรอบด้านล่าง

แบบบันทึกธนาคารที่นักเรียนพบเจอ
๑. ชื่อธนาคาร………….……………………………………………………………………………………………………………………
๒. บทบาทหน้าที่ที่สำคัญของธนาคาร……………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๓. นักเรียนเคยใช้บริการธนาคารนี้หรือไม่…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การเงินและการธนาคาร

๒๗๗

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กำหนด

ความรับผิดชอบ

ขยันหมั่นเพียร

ตรงต่อเวลา

ชื่อ–สกุล

การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น

เลขที่

การร่วม
กิจกรรม

รายการ

๓

๓

๓

๓

๓

คะแนน
รวม
๑๕

๒๗๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

เกณฑ์การประเมิน
๑. การร่วมกิจกรรม

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ระดับคุณภาพ
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
มีความกระตือรือร้นใน มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
การร่วมกิจกรรมใน
สม่ำเสมอ
บางครั้ง

๒. การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อนื่

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบใน
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมายใน
งานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
สม่ำเสมอ
บางครั้ง

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความขยันหมั่นเพียร
มีความขยันหมั่นเพียร
ไม่มีความขยันหมั่นเพียร
พยายามทำงานให้สำเร็จ พยายามทำงานให้สำเร็จ พยายามทำงานให้สำเร็จ
อย่างสม่ำเสมอ
เป็นบางครั้ง

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จเรียบร้อย
ก่อนเวลา

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ส่งผลงานเสร็จตรงเวลา

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
๑๓-๑๕
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๑-๘
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ ๙ คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ปรับปรุง (๑)
ไม่มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม

ไม่รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น

ส่งผลงานช้ากว่าเวลา
กำหนด

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การเงินและการธนาคาร

๒๗๙

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ระดับการ
รายการ
พฤติกรรมการแสดงออก
ปฏิบัติ
ประเมิน
๓ ๒ ๑
๑. มีวินัย

๒. ใฝ่เรียนรู้

๓. มุ่งมั่นใน
การทำงาน
๔. มีจิต
สาธารณะ

๑. ปฏิ บั ติตามข้ อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบี ยบ ข้อ บั งคับ ของครอบครัวและ
โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
มีความรับผิดชอบ
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสำเร็จ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทำงาน
๘. อาสาทำงาน ช่วยคิด ช่วยทำ และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน
ชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

๒๘๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงใน
ช่องที่ตรงกับระดับคะแนน

ที่

ชื่อ–นามสกุล

ความ
การแสดง การรับฟัง ความตั้งใจ
ร่วมมือทำ
ความ
ความ
ในการ
กิจกรรม
คิดเห็น
คิดเห็น
ทำงาน
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

การแก้ไข/ รวม
ปรับปรุง ๑๕
ผลงานกลุ่ม คะแนน
๓ ๒ ๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑o
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ
ให้
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ให้
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
ให้
เกณฑ์การตัดสินใจ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
๑๒–๑๕
ดี
๘–๑๑
พอใช้
ต่ำกว่า ๘
ปรับปรุง

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การเงินและการธนาคาร

๒๘๑

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ประเภทของธนาคาร
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การเงินและการธนาคาร เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๓.๒ เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และความ
จำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
ตัวชี้วัด ป.๕/๑ อธิบายบทบาทหน้าที่เบื้องต้นของธนาคาร
๒. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน โดยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น ประกอบอาชีพ ผลิต
สินค้าและบริการต่าง ๆ ในแต่ละชุมชนนั้น ต้องมีความสัมพันธ์กันระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค ธนาคารและรัฐบาล
ธนาคาร เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่รับฝากเงินและให้กู้ยืมเงิน ซึ่งการกู้ยืมเงินมีทั้งผลดีและผลเสีย
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายประเภทของของธนาคารได้
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- จำแนกประเภทของธนาคารได้
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- เห็นความสำคัญของสถาบันการเงิน
- ตระหนักในความสำคัญของการวางแผนทางการเงิน เพื่อป้องกันการเกิดหนี้ในอนาคต
๔. สาระการเรียนรู้
- บทบาทหน้าที่ของธนาคาร
- ประเภทของธนาคาร
- ความสำคัญของธนาคาร
- การฝากเงิน ถอนเงิน และดอกเบี้ยต่าง ๆ
- ความหมายของธนาคาร
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

๒๘๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. ซื่อสัตย์ สุจริต
๒. มีวินัย
๓. ใฝ่เรียนรู้
๔. อยู่อย่างพอเพียง
๕. มุ่งมั่นในการทำงาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การเงินและการธนาคาร

๒๘๓
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ประเภทของธนาคาร …
รายวิชาสังคมศึกษา จำนวน ๑ ชั่วโมง

ลำดับที่

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

๑.

๒.

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู้

ขั้นนำ

๑. อธิบายประเภท
ของธนาคารได้
๒. ตระหนักในความ
สำคัญของการวาง
แผนทางการเงินเพื่อ
ป้องกันการเกิดหนี้ใน
อนาคต

ขั้นสอน

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
๕ นาที ๑. ครูทบทวนความรู้เดิมจากคาบ
ที่แล้ว เรื่อง ความสำคัญของ
ธนาคาร (ให้นักเรียนลุกขึ้นตอบที
ละคนว่าธนาคารหมายถึงอะไร
เราไปธนาคารไปทำอะไรบ้าง)
๒๐ นาที ๑. ครูสอบถามความแตกต่างของ
ธนาคารแต่ละแห่งว่ามีความ
แตกต่างกันอย่างไร แต่ละแห่งมี
วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งแตกต่าง
กันอย่างไรแล้วครูร่วมกับนักเรียน
อภิปรายเรื่อง ประเภทของ
ธนาคาร
๒. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มให้
นักเรียนศึกษาความรู้ เรื่อง
ประเภทของธนาคาร

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนทบทวนความรูเ้ ดิมจาก PowerPoint แบบสังเกต
คาบที่แล้ว เรื่อง ความสำคัญของ
พฤติกรรม
ธนาคาร
การเรียนรู้

๑. นักเรียนเรียนรูจ้ ะการอภิปราย PowerPoint แบบสังเกต
เรื่อง ประเภทของธนาคาร
พฤติกรรม
การเรียนรู้

๒. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มให้นกั เรียน
ศึกษาความรู้ เรื่อง ประเภทของ
ธนาคาร

๒๘๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการ
จัด
การเรียนรู้

๓.

๓. จำแนกประเภท
ของธนาคารได้

ขั้นปฏิบัติ

๑๕ นาที ๑. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
๑. นักเรียนแต่ละกลุม่ ทำใบงาน
ทำใบงานที่ ๒ เรื่อง ประเภทของ ที่ ๒ เรื่อง ประเภทของธนาคาร
ธนาคาร

๔.

๔. เห็นความสำคัญ
ของสถาบันการเงิน

ขั้นสรุป

๑๐ นาที ๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
เรื่อง ประเภทของธนาคาร แบ่งเป็น
๓ ประเภท
๑. ธนาคารกลาง
๒. ธนาคารที่มวี ัตถุประสงค์
เฉพาะ
๓. ธนาคารพาณิชย์

ลำดับที่

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
๓. ครูถามนักเรียนว่า
ครู : ธนาคารพาณิชย์ทำหน้าที่
ใดบ้างแล้วมีธนาคารอะไรบ้างที่
นักเรียนรู้จกั

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

ใบงานที่ ๒
เรื่อง
ประเภทของ
ธนาคาร

แบบสังเกต
พฤติกรรม
การทำงาน
กลุ่ม

กิจกรรมนักเรียน
๓. นักเรียนตอบคำถาม
นักเรียน : ทำหน้าที่ฝากเงิน

๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป เรื่อง
ประเภทของธนาคาร แบ่งเป็น
๓ ประเภท
๑. ธนาคารกลาง
๒. ธนาคารที่มวี ัตถุประสงค์
เฉพาะ
๓. ธนาคารพาณิชย์

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การเงินและการธนาคาร
๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑. PowerPoint เรื่อง ประเภทของธนาคาร
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการวัดและ
วิธีการ
ประเมินผล
ทักษะ (P)
- การถามตอบ

๒๘๕

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

- ทำใบงานที่ ๒ เรื่อง
ประเภทของธนาคาร

- แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้
- แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้

ความรู้ (K)

- ตรวจใบงานที่ ๒ เรื่อง
ประเภทของธนาคาร

- ตรวจใบงานที่ ๒ เรื่อง
ประเภทของธนาคาร

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

- ประเมินความซื่อสัตย์ สุจริต - แบบประเมินคุณลักษณะ
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
อันพึงประสงค์
อยู่อย่างพอเพียง
และมุ่งมั่นในการทำงาน

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

สมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน

- ประเมินความสามารถใน
การสื่อสาร ความสามารถใน
การคิด ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวติ และความ
สามารถในการแก้ปัญหา

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

- แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้

๒๘๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ความสำเร็จ หรือปัญหาและอุปสรรค
……………………………………………………………….......................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ข้อจำกัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
ลงชื่อ…………………………………ผูส้ อน
(………………………………….)
วันที…่ …….เดือน…………….พ.ศ.………….

๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………ผู้ตรวจ
(……………………………………)
วันที…่ …….เดือน………………….พ.ศ.………….

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การเงินและการธนาคาร

๒๘๗

ใบงานที่ ๒ เรือ่ ง ประเภทของธนาคาร
หน่วยการเรียนรู้ที ๒ เรื่อง การเงินและการธนาคาร
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ประเภทของธนาคาร
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คำชี้แจง : ให้นักเรียนแยกประเภทหมวดหมู่ของธนาคารต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย (สามารถเพิ่มเติมจากใน
กรอบได้)

ธนาคารพาณิชย์

ธนาคารที่มีวัตถุประสงค์

ชื่อ-นามสกุล……………………………………………………………………………..ชั้น……………………………..เลขที่………………

๒๘๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
เฉลยใบงานที่ ๒ เรื่อง ประเภทของธนาคาร
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การเงินและการธนาคาร
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ประเภทของธนาคาร
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คำชี้แจง : ให้นักเรียนแยกประเภทหมวดหมู่ของธนาคารต่าง ๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย (สามารถเพิ่มเติมจากใน
กรอบได้)

ธนาคารพาณิชย์
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงศรี
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารเกียรตินาคิน
ธนาคารซิตี้แบงก์
ธนาคารซีไอเอ็มบี
ธนาคารทหารไทย
ทิสโก้

ธนาคารที่มีวัตถุประสงค์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารออมสิน
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์
ประกันภัย
สหกรณ์
โรงรับจำนำ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การเงินและการธนาคาร

๒๘๙

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กำหนด

ความรับผิดชอบ

ขยันหมั่นเพียร

ตรงต่อเวลา

ชื่อ–สกุล

การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น

เลขที่

การร่วม
กิจกรรม

รายการ

๓

๓

๓

๓

๓

คะแนน
รวม
๑๕

๒๙๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

เกณฑ์การประเมิน
๑. การร่วมกิจกรรม

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ระดับคุณภาพ
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
ปรับปรุง (๑)
มีความกระตือรือร้นใน มีความกระตือรือร้นใน ไม่มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
การร่วมกิจกรรมในบางครั้ง การร่วมกิจกรรม
สม่ำเสมอ

๒. การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อนื่

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบใน
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมายใน
งานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
สม่ำเสมอ
บางครั้ง

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความขยันหมั่นเพียร
มีความขยันหมั่นเพียร
ไม่มีความขยันหมั่นเพียร
พยายามทำงานให้สำเร็จ พยายามทำงานให้สำเร็จ พยายามทำงานให้สำเร็จ
อย่างสม่ำเสมอ
เป็นบางครั้ง

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จเรียบร้อย
ก่อนเวลา

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ส่งผลงานเสร็จตรงเวลา

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
๑๓-๑๕
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๑-๘
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ ๙ คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ไม่รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น

ส่งผลงานช้ากว่าเวลา
กำหนด

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การเงินและการธนาคาร

๒๙๑

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ระดับการ
รายการ
พฤติกรรมการแสดงออก
ปฏิบัติ
ประเมิน
๓ ๒ ๑
๑. มีวินัย

๒. ใฝ่เรียนรู้

๓. มุ่งมั่นใน
การทำงาน
๔. มีจิต
สาธารณะ

๑. ปฏิ บั ติตามข้ อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบี ยบ ข้อ บั งคับ ของครอบครัวและ
โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
มีความรับผิดชอบ
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสำเร็จ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทำงาน
๘. อาสาทำงาน ช่วยคิด ช่วยทำ และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน
ชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

๒๙๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงใน
ช่องที่ตรงกับระดับคะแนน

ที่

ชื่อ–นามสกุล

ความ
การแสดง การรับฟัง ความตั้งใจ
ร่วมมือทำ
ความ
ความ
ในการ
กิจกรรม
คิดเห็น
คิดเห็น
ทำงาน
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

การแก้ไข/ รวม
ปรับปรุง ๑๕
ผลงานกลุ่ม คะแนน
๓ ๒ ๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑o
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ
ให้
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ให้
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
ให้
เกณฑ์การตัดสินใจ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
๑๒–๑๕
ดี
๘–๑๑
พอใช้
ต่ำกว่า ๘
ปรับปรุง

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การเงินและการธนาคาร

๒๙๓

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง บทบาทหน้าที่ของธนาคาร
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง การเงินและการธนาคาร
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๓.๒ เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และความ
จำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
ตัวชี้วัด ป.๕/๑ อธิบายบทบาทหน้าที่เบื้องต้นของธนาคาร
๒. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน โดยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น ประกอบอาชีพ ผลิต
สินค้าและบริการต่าง ๆ ในแต่ละชุมชนนั้น ต้องมีความสัมพันธ์กันระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค ธนาคารและรัฐบาล
ธนาคารเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่รับฝากเงินและให้กู้ยืมเงิน ซึ่งการกู้ยืมเงินมีทั้งผลดีและผลเสีย
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายบทบาทหน้าทีข่ องของธนาคารได้
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- จำแนกประเภทของธนาคารได้
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- เห็นความสำคัญของสถาบันการเงิน
- ตระหนักในความสำคัญของการวางแผนทางการเงิน เพื่อป้องกันการเกิดหนี้ในอนาคต
๔. สาระการเรียนรู้
- บทบาทหน้าที่ของธนาคาร
- ประเภทของธนาคาร
- ความสำคัญของธนาคาร
- การฝากเงิน ถอนเงิน และดอกเบี้ยต่าง ๆ
- ความหมายของธนาคาร
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

๒๙๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. ซื่อสัตย์ สุจริต
๒. มีวินัย
๓. ใฝ่เรียนรู้
๔. อยู่อย่างพอเพียง
๕. มุ่งมั่นในการทำงาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การเงินและการธนาคาร

๒๙๕
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง บทบาทหน้าที่ของธนาคาร
รายวิชาสังคมศึกษา จำนวน ๑ ชั่วโมง

ลำดับที่

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

๑.

๒.

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู้
ขั้นนำ

๑. อธิบายบทบาท
หน้าที่ของของ
ธนาคารได้

ขั้นสอน

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
๕ นาที ๑. ครูทบทวนความรู้เดิมจากคาบ
ที่แล้ว เรื่อง ประเภทของธนาคาร
ครู : ประเภทของธนาคารมีกี่
ประเภท อะไรบ้าง

๒๐
นาที

๑. ครูให้นักเรียนดูวดี ทิ ัศน์และตั้ง
คำถามตั้งคำถาม
ครู : นักเรียนไปธนาคารเพือ่ อะไร
ครู : นักเรียนคิดว่าธนาคารมี
บทบาทหน้าที่อย่างไร
๒. ศึกษาความรู้ เรื่อง บทบาท
หน้าที่ของธนาคารจากครู

สื่อการเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน
๑. ครูทบทวนความรู้เดิมจากคาบ PowerPoint
ที่แล้ว เรื่อง ประเภทของธนาคาร
นักเรียน : มี ๓ ประเภท
๑. ธนาคารกลาง ๒. ธนาคารที่มี
วัตถุประสงค์พิเศษ ๓. ธนาคาร
พาณิชย์
๑. ครูตั้งคำถามตามวีดทิ ัศน์ที่ดู
PowerPoint วีดทิ ัศน์
(https://www.youtu
นักเรียน : เพื่อฝากเงินและถอนเงิน be.com/watch?v=x
นักเรียน : รับฝากเงิน ถอนเงิน
Dd_jt9crxI&ab_chan
และกู้ยืมเงิน
nel=netnattha5801
๒. ศึกษาความรู้ เรื่อง บทบาท
13110019)
หน้าที่ของธนาคารและจดบันทึก

การ
ประเมิน
การเรียนรู้
แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้

แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้

๒๙๖
ลำดับที่

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

๓.

๓. จำแนกประเภท
ของธนาคารได้

๔.

๓. เห็นความสำคัญ
ของสถาบันการเงิน
๔. ตระหนักใน
ความสำคัญของ
การวางแผนทาง
การเงิน เพื่อป้องกัน
การเกิดหนี้ใน
อนาคต

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การ
ประเมิน
การเรียนรู้

กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ขั้นปฏิบัติ ๑๕ นาที ๑. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ทำใบ ๑. นักเรียนแต่ละกลุม่ ทำใบงาน ใบงานที่ ๓ เรือ่ ง
แบบสังเกต
งานที่ ๓ เรื่อง บทบาทและหน้าที่ ที่ ๓ เรื่อง บทบาทและหน้าที่ของ บทบาทและหน้าที่ของ พฤติกรรม
ของธนาคาร
ธนาคาร
ธนาคาร
การทำงาน
กลุ่ม

ขั้นสรุป

๑๐ นาที ๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
บทเรียน เรื่อง บทบาทหน้าที่ของ
ธนาคาร
๒. ครูยกตัวอย่างสถานการณ์ เช่น
ถ้านักเรียนต้องการไปฝากเงิน
นักเรียนจะไปธนาคารอะไร และ
ถ้านักเรียนจะไปกู้เงินเพื่อการ
สร้างบ้านนักเรียนจะไปธนาคาร
อะไร เป็นต้น

๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
บทเรียน เรื่อง บทบาทหน้าที่ของ
ธนาคาร
๒. นักเรียนตอบคำถามตาม
สถานการณ์ทคี่ รูตั้งขึ้น

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การเงินและการธนาคาร

๒๙๗

๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑. PowerPoint เรื่อง บทบาทหน้าที่ของธนาคาร
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิน้ งานหรือภาระงาน
ประเด็นการวัดและ
วิธีการ
เครื่องมือ
ประเมินผล
ทักษะ (P)
- การถามตอบ
- แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้
- ทำใบงานที่ ๓ เรื่อง บทบาท - แบบสังเกตพฤติกรรม
และหน้าที่ของธนาคาร
การเรียนรู้
- ตรวจใบงานที่ ๓ เรื่อง
บทบาทและหน้าที่ของ
ธนาคาร

เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

ความรู้ (K)

- ตรวจใบงานที่ ๓ เรื่อง
บทบาทและหน้าที่ของ
ธนาคาร

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

- ประเมินความซื่อสัตย์ สุจริต - แบบประเมินคุณลักษณะ
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
อันพึงประสงค์
อยู่อย่างพอเพียง
และมุ่งมั่นในการทำงาน

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

สมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน

- ประเมินความสามารถใน
การสื่อสาร ความสามารถใน
การคิด ความสามารถในการ
ใช้ทักษะชีวติ และความ
สามารถในการแก้ปัญหา

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

- แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

๒๙๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..…..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ความสำเร็จ หรือปัญหาและอุปสรรค
……………………………………………………………….......................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
ข้อจำกัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
ลงชื่อ…………………………………ผูส้ อน
(………………………..……….)
วันที…่ …….เดือน………………..พ.ศ.………….

๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………ผู้ตรวจ
(……………………………………..)
วันที…่ …….เดือน……………….….พ.ศ.………….

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การเงินและการธนาคาร

๒๙๙

ใบงานที่ ๓ เรือ่ ง บทบาทและหน้าที่ของธนาคาร
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การเงินและการธนาคาร
แผนการจัดการเรียนรู้ ๔ เรือ่ ง บทบาทหน้าที่ของธนาคาร
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คำชี้แจง : ให้นักเรียนกรอกเอกสารการใช้บริการ (ฝากเงิน, ถอนเงิน, โอนเงิน) ของธนาคารให้ถูกต้อง

ชื่อ-นามสกุล……………………………………………………………………………..ชั้น……………………………..เลขที่………………

๓๐๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

เฉลยใบงานที่ ๓ เรื่อง บทบาทและหน้าที่ของธนาคาร
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การเงินและการธนาคาร
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง บทบาทหน้าที่ของธนาคาร
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คำชี้แจง : ให้นักเรียนกรอกเอกสารการใช้บริการ (ฝากเงิน, ถอนเงิน, โอนเงิน) ของธนาคารให้ถูกต้อง
**(แล้วแต่วิจารณญาณของครูผู้สอน)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การเงินและการธนาคาร

๓๐๑

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กำหนด

ความรับผิดชอบ

ขยันหมั่นเพียร

ตรงต่อเวลา

ชื่อ–สกุล

การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น

เลขที่

การร่วม
กิจกรรม

รายการ

๓

๓

๓

๓

๓

คะแนน
รวม
๑๕

๓๐๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

เกณฑ์การประเมิน
๑. การร่วมกิจกรรม

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ระดับคุณภาพ
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
มีความกระตือรือร้นใน มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
การร่วมกิจกรรมใน
สม่ำเสมอ
บางครั้ง

๒. การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อนื่

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบใน
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมายใน
งานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
สม่ำเสมอ
บางครั้ง

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความขยันหมั่นเพียร
มีความขยันหมั่นเพียร
ไม่มีความขยันหมั่นเพียร
พยายามทำงานให้สำเร็จ พยายามทำงานให้สำเร็จ พยายามทำงานให้สำเร็จ
อย่างสม่ำเสมอ
เป็นบางครั้ง

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จเรียบร้อย
ก่อนเวลา

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ส่งผลงานเสร็จตรงเวลา

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
๑๓-๑๕
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๑-๘
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ ๙ คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ปรับปรุง (๑)
ไม่มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม

ไม่รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น

ส่งผลงานช้ากว่าเวลา
กำหนด

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การเงินและการธนาคาร

๓๐๓

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ระดับการ
รายการ
พฤติกรรมการแสดงออก
ปฏิบัติ
ประเมิน
๓ ๒ ๑
๑. มีวินัย

๒. ใฝ่เรียนรู้

๓. มุ่งมั่นใน
การทำงาน
๔. มีจิต
สาธารณะ

๑. ปฏิ บั ติตามข้ อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบี ยบ ข้อ บั งคับ ของครอบครัวและ
โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
มีความรับผิดชอบ
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสำเร็จ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทำงาน
๘. อาสาทำงาน ช่วยคิด ช่วยทำ และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน
ชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

๓๐๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงใน
ช่องที่ตรงกับระดับคะแนน

ที่

ชื่อ–นามสกุล

ความ
การแสดง การรับฟัง ความตั้งใจ
ร่วมมือทำ
ความ
ความ
ในการ
กิจกรรม
คิดเห็น
คิดเห็น
ทำงาน
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

การแก้ไข/ รวม
ปรับปรุง ๑๕
ผลงานกลุ่ม คะแนน
๓ ๒ ๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑o
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ
ให้
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ให้
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
ให้
เกณฑ์การตัดสินใจ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
๑๒–๑๕
ดี
๘–๑๑
พอใช้
ต่ำกว่า ๘
ปรับปรุง

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การเงินและการธนาคาร

๓๐๕

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง การฝากเงิน ถอนเงิน และดอกเบี้ยต่าง ๆ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การเงินและการธนาคาร เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๓.๒ เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และความ
จำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
ตัวชี้วัด ป.๕/๑ อธิบายบทบาทหน้าที่เบื้องต้นของธนาคาร
๒. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน โดยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น ประกอบอาชีพ ผลิต
สินค้าและบริการต่าง ๆ ในแต่ละชุมชนนั้น ต้องมีความสัมพันธ์กันระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค ธนาคารและรัฐบาล
ธนาคารเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่รับฝากเงินและให้กู้ยืมเงิน ซึ่งการกู้ยืมเงินมีทั้งผลดีและผลเสีย
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายการฝากเงิน ถอนเงินและดอกเบี้ยต่าง ๆ ของของธนาคารได้
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- จำแนกประเภทของการฝากเงิน ถอนเงินและดอกเบี้ยต่าง ๆ ของของธนาคารได้
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- เห็นความสำคัญของสถาบันการเงิน
- ตระหนักในความสำคัญของการวางแผนทางการเงิน เพื่อป้องกันการเกิดหนี้ในอนาคต
๔. สาระการเรียนรู้
- บทบาทหน้าที่ของธนาคาร
- ประเภทของธนาคาร
- ความสำคัญของธนาคาร
- การฝากเงิน ถอนเงิน และดอกเบี้ยต่าง ๆ
- ความหมายของธนาคาร
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

๓๐๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. ซื่อสัตย์ สุจริต
๒. มีวินัย
๓. ใฝ่เรียนรู้
๔. อยู่อย่างพอเพียง
๕. มุ่งมั่นในการทำงาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การเงินและการธนาคาร

๓๐๗

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง …การฝากเงิน ถอนเงิน และดอกเบี้ยต่างๆ
รายวิชาสังคมศึกษา จำนวน ๑ ชั่วโมง
ลำดับที่

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

๑.

๒.

๑. อธิบายการฝาก
เงิน ถอนเงินและ
ดอกเบี้ยต่าง ๆ ของ
ของธนาคารได้
๒. จำแนกประเภท
ของการฝากเงิน ถอน
เงินและดอกเบีย้ ต่าง ๆ
ของธนาคารได้

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้

ขั้นนำ

๕ นาที

ขั้นสอน

๒๐ นาที

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
๑. ครูทบทวนความรู้เดิมจากคาบ
ที่แล้ว เรื่อง บทบาทและหน้าที่
ของธนาคาร
๑. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกัน
อภิปรายความหมายของคำเหล่านี้
- การฝากเงิน
- การถอนเงิน
- ดอกเบี้ยเงินกู้
- ดอกเบี้ยเงินฝาก
๒. ครูให้นักเรียนศึกษาความรู้จาก
ใบความรู้ เรื่อง การฝากเงิน ถอน
เงิน และดอกเบี้ยต่าง ๆ
๓. ครูซักถามเพิ่มเติมจากที่เรียน
เพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนทบทวนความรูเ้ ดิม
จากคาบที่แล้ว เรื่อง บทบาทและ
หน้าที่ของธนาคาร
๑. นักเรียนแบ่งกลุม่ ดังนี้
- การฝากเงิน
- การถอนเงิน
- ดอกเบี้ยเงินกู้
- ดอกเบี้ยเงินฝาก
๒. นักเรียนศึกษาความรูจ้ ากใบ
ความรู้ เรื่อง การฝากเงิน ถอน
เงิน และดอกเบี้ยต่าง ๆ
๓. นักเรียนตอบคำถามจากที่ครู
ซักถาม ดังนี้

การ
สื่อการเรียนรู้ ประเมิน
การเรียนรู้

PowerPoint

แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้
- PowerPoint - แบบสังเกต
- ใบความรู้
พฤติกรรม
ที่ ๑ เรื่อง
การเรียนรู้
การฝากเงิน - แบบสังเกต
ถอนเงิน และ พฤติกรรม
ดอกเบี้ยต่าง ๆ การทำงาน
กลุ่ม

๓๐๘
ลำดับที่

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ครู : นักเรียนรูห้ รือไม่ การฝากเงิน นักเรียน : การฝากเงินและถอน
ถอนเงิน และดอกเบี้ย มีวิธีทำ
เงินจะมีใบเขียนฝากและถอนจาก
อย่างไร
ธนาคาร ส่วนดอกเบี้ยคือที่เราได้
จากการฝากเงิน
๔. ครูอธิบายเพิ่มเติมจากสิ่งที่
๔. นักเรียนศึกษาเพิม่ เติม เรื่อง
นักเรียนได้ศกึ ษา เรื่อง การฝาก การฝากเงิน ถอนเงิน และ
เงิน ถอนเงิน และดอกเบี้ยต่าง ๆ ดอกเบี้ยต่าง ๆ และครูอภิปราย
และครูอภิปรายถึงแบบ
ถึงแบบอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมว่า
อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมว่า ใน
ในปัจจุบันเรามีการฝากเงิน ถอน
ปัจจุบันเรามีการฝากเงิน ถอนเงิน เงิน ในระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
ในระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ซึ่งทำ ซึ่งทำได้ผ่านสมาร์ทโฟน หรือ
ได้ผ่านสมาร์ทโฟน หรือ
โทรศัพท์มือถือผ่านแอปพลิเคชัน
โทรศัพท์มือถือผ่านแอปพลิเคชัน ของธนาคาร
ของธนาคาร

สื่อการเรียนรู้

การ
ประเมิน
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การเงินและการธนาคาร
ลำดับที่

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

๓.

๔.

๓. เห็นความสำคัญของ
สถาบันการเงิน
๔. ตระหนักในความ
สำคัญของการวางแผน
ทางการเงิน เพือ่ ป้องกัน
การเกิดหนี้ในอนาคต

๓๐๙

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้

ขั้นปฏิบัติ

๑๕ นาที

ขั้นสรุป

๑๐ นาที

แนวการจัดการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การ
ประเมิน
การเรียนรู้

กิจกรรมครู
๑. ครูให้นักเรียนทำแผนผัง
ความคิดลงในกระดาษ A๔ ที่ครู
แจกให้โดยจัดทำกันเป็นคู่

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนทำแผนผังความคิดลง ใบงานที่ ๔
แบบสังเกต
ในกระดาษ A๔ ที่ครูแจกให้โดย แผนผังความคิด พฤติกรรม
จัดทำกันเป็นคู่
การเรียนรู้

๑. ครูให้นักเรียนนำเสนองานโดย
ครูจับฉลากเป็นเลขที่ภายในห้อง
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
บทเรียน การฝากเงิน ถอนเงิน
และดอกเบี้ยต่าง ๆ

๑. นักเรียนนำเสนองานโดยครู
จับฉลากเป็นเลขที่ภายในห้อง
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
บทเรียน การฝากเงิน ถอนเงิน
และดอกเบี้ยต่าง ๆ

แบบ
ประเมินผล
การ
นำเสนอ
ผลงาน
นักเรียน

๓๑๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑. PowerPoint เรื่อง การฝากเงิน ถอนเงิน และดอกเบี้ยต่าง ๆ
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิน้ งานหรือภาระงาน
ประเด็นการวัดและ
วิธีการ
เครื่องมือ
ประเมินผล
ทักษะ (P)
- การถามตอบ
- แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้
- ทำแผนผังความคิดลงใน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
กระดาษ A๔
การเรียนรู้

เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

ความรู้ (K)

- ตรวจแผนผังความคิดลงใน
กระดาษ A๔

- ตรวจแผนผังความคิดลง
ในกระดาษ A๔

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

- ประเมินความซื่อสัตย์ สุจริต - แบบประเมินคุณลักษณะ
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
อันพึงประสงค์
อยู่อย่างพอเพียง
และมุ่งมั่นในการทำงาน

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

สมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน

- ประเมินความสามารถใน
การสื่อสาร ความสามารถใน
การคิด ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวติ และความ
สามารถในการแก้ปัญหา

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

- แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การเงินและการธนาคาร

๓๑๑

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ความสำเร็จ หรือปัญหาและอุปสรรค
………………………………………………………………………………………………………………………………................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ข้อจำกัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
ลงชื่อ…………………………………ผูส้ อน
(…………………………………….)
วันที…่ …….เดือน…………….….พ.ศ.………….
๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………ผู้ตรวจ
(……………………………………..)
วันที…่ …….เดือน………………….พ.ศ.………….

๓๑๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
ใบความรู้ที่ ๑ เรื่อง การฝากเงิน ถอนเงิน และดอกเบี้ยต่าง ๆ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การเงินและการธนาคาร
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง การฝากเงิน ถอนเงิน และดอกเบี้ยต่างๆ
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

การฝากเงิน
คือการนำเงินที่เก็บสะสมไว้ไปฝากไว้กับธนาคาร ทำให้เงินไม่สูญหายและได้รับดอกเบี้ย
เงินฝากเป็นผลตอบแทน การนำเงินไปฝากไว้กับธนาคารนั้นนักเรียนจะต้องเปิดบัญชีเงินฝากไว้กับ
ธนาคาร โดยธนาคารจะออกสมุดเงินฝากซึ่งแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการฝากเงินและเงินคงเหลือ
ให้กับผู้ฝาก กล่าวโดยทั่วไปเราอาจแบ่งการรับฝากเงินของธนาคารพาณิชย์ เป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ดังนี้
(๑) เงินฝากกระแสรายวัน (current account หรือ checking account) หรือ เงินฝาก
เผื่อเรียก (demand deposit) เงินฝากประเภทนี้ธนาคารต้องจ่ายคืนเมื่อผู้ฝากทวงถาม การฝาก
แบบนี้ผู้ฝากจะต้องนำเงินจำนวนหนึ่งมาฝากกับธนาคาร และทางธนาคารจะมอบสมุดเช็คให้ผู้
ฝากเพื่อลงนามในเช็คสั่งจ่ายเงินได้ตามวงเงินที่ฝากไว้ นักธุรกิจส่วนใหญ่นิยมฝากกระแสรายวัน
เพราะสะดวกในการสั่งจ่ายเงินในการประกอบธุรกิจโดยไม่ต้องเสียเวลานับเงิน และไม่จำเป็นต้อง
พกพาเงินจำนวนมากติดตัวไป ส่วนธนาคารก็สามารถนำเงินที่ลูกค้าฝากไว้นั้นไปให้กู้ยืมต่อไปได้
ตามปกติการฝากเงินกระแสรายวันในประเทศไทยผู้ฝากจะไม่ได้รับดอกเบี้ย
(๒) เงินฝากออมทรัพย์ (savings deposit) คือ เงินฝากที่ผู้ฝากจะเบิกถอนเมื่อใดก็ได้
โดยนำเอกสารคู่ฝากไปเบิกทีธ่ นาคาร หรือถอนจากเครื่องเอทีเอ็ม
(๓) เงินฝากประจำ (time deposit) เป็นเงินประเภทกำหนดระยะเวลาในการเบิก-ถอน
และจะถอนคืนได้ต่อเมื่อครบกำหนดหรือต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าก่อน โดยทั่วไปการ
ฝากเงินประเภทนี้ ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การเงินและการธนาคาร

๓๑๓

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กำหนด

ความรับผิดชอบ

ขยันหมั่นเพียร

ตรงต่อเวลา

ชื่อ–สกุล

การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น

เลขที่

การร่วม
กิจกรรม

รายการ

๓

๓

๓

๓

๓

คะแนน
รวม
๑๕

๓๑๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

เกณฑ์การประเมิน
๑. การร่วมกิจกรรม

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ระดับคุณภาพ
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
มีความกระตือรือร้นใน มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
การร่วมกิจกรรมใน
สม่ำเสมอ
บางครั้ง

๒. การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อนื่

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบใน
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมายใน
งานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
สม่ำเสมอ
บางครั้ง

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความขยันหมั่นเพียร
มีความขยันหมั่นเพียร
ไม่มีความขยันหมั่นเพียร
พยายามทำงานให้สำเร็จ พยายามทำงานให้สำเร็จ พยายามทำงานให้สำเร็จ
อย่างสม่ำเสมอ
เป็นบางครั้ง

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จเรียบร้อย
ก่อนเวลา

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ส่งผลงานเสร็จตรงเวลา

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
๑๓-๑๕
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๑-๘
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ ๙ คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ปรับปรุง (๑)
ไม่มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม

ไม่รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น

ส่งผลงานช้ากว่าเวลา
กำหนด

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การเงินและการธนาคาร

๓๑๕

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ระดับการ
รายการ
พฤติกรรมการแสดงออก
ปฏิบัติ
ประเมิน
๓ ๒ ๑
๑. มีวินัย

๒. ใฝ่เรียนรู้

๓. มุ่งมั่นใน
การทำงาน
๔. มีจิต
สาธารณะ

๑. ปฏิ บั ติตามข้ อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบี ยบ ข้อ บั งคับ ของครอบครัวและ
โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
มีความรับผิดชอบ
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสำเร็จ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทำงาน
๘. อาสาทำงาน ช่วยคิด ช่วยทำ และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน
ชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

๓๑๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงใน
ช่องที่ตรงกับระดับคะแนน

ที่

ชื่อ–นามสกุล

ความ
การแสดง การรับฟัง ความตั้งใจ
ร่วมมือทำ
ความ
ความ
ในการ
กิจกรรม
คิดเห็น
คิดเห็น
ทำงาน
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

การแก้ไข/ รวม
ปรับปรุง ๑๕
ผลงานกลุ่ม คะแนน
๓ ๒ ๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑o
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ
ให้
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ให้
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
ให้
เกณฑ์การตัดสินใจ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
๑๒–๑๕
ดี
๘–๑๑
พอใช้
ต่ำกว่า ๘
ปรับปรุง

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การเงินและการธนาคาร

๓๑๗

แบบประเมินผลการนำเสนอผลงานนักเรียน
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงใน
ช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ลำดับที่
๑
๒
๓
๔
๕

รายการประเมิน

๓

๒

๑

ความถูกต้องของเนื้อหา
ความคิดสร้างสรรค์
วิธีการนำเสนอผลงาน
การนำไปใช้ประโยชน์
การตรงต่อเวลา
รวม
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน ให้
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่ ให้
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน
ให้
เกณฑ์การตัดสินใจ
ช่วงคะแนน
๑๒–๑๕
๘–๑๑
ต่ำกว่า ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

๓๑๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง ความหมายของการกู้ยมื เงิน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง การเงินและการธนาคาร
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๓.๒ เข้ า ใจระบบ และสถาบั น ทางเศรษฐกิ จ ต่ า ง ๆ ความสั ม พั น ธ์ ท างเศรษฐกิ จ และ
ความจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
ตัวชี้วัด ป.๕/๒ จำแนกผลดีและผลเสียของการกู้ยืม
๒. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน โดยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น ประกอบอาชีพ ผลิต
สินค้าและบริการต่าง ๆ ในแต่ละชุมชนนั้น ต้องมีความสัมพันธ์กันระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค ธนาคารและรัฐบาล
ธนาคารเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่รับฝากเงินและให้กู้ยืมเงิน ซึ่งการกู้ยืมเงินมีทั้งผลดีและผลเสีย
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายความหมายการกู้ยืมเงินได้
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- จำแนกประเภทของการกู้ยืมเงินได้
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- วิเคราะห์ถึงผลที่จะตามมาจากการกู้ยืมเงินได้
๔. สาระการเรียนรู้
- การกู้ยืมเงิน
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. ซื่อสัตย์ สุจริต
๒. มีวินัย
๓. ใฝ่เรียนรู้
๔. อยู่อย่างพอเพียง
๕. มุ่งมั่นในการทำงาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การเงินและการธนาคาร

๓๑๙

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง ความหมายของการกู้ยืมเงิน …
รายวิชาสังคมศึกษา จำนวน ๑ ชั่วโมง
ลำดับที่

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

๑.

๒.

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

ขั้นนำ

๑. อธิบายความหมาย
การกู้ยืมเงินได้

ขั้นสอน

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
๕ นาที ๑. ครูให้นักเรียนชมภาพการขาย
สินค้าเงินผ่อน แล้วให้นักเรียน
แสดงความคิดเห็นว่าส่งผลดี
หรือไม่อย่างไร
๒๐ นาที ๑. ครูตั้งประเด็นคำถาม ร่วมกัน
อภิปราย เหตุใดจึงมีการกู้ยืมเงินมี
ผลดีอย่างไร
ครู : การกู้ยืมเงินมีผลดีและผลเสีย
อย่างไรบ้าง ในความคิดของ
นักเรียน
๒. ครูให้ความรู้แก่นักเรียน
เกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน จากนั้น
ยกตัวอย่างข่าว หรือเหตุการณ์ที่
เกิดจากการกู้ยืมเงินนอกระบบและ

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนชมภาพการขายสินค้า
เงินผ่อน แล้วให้นักเรียนแสดง
ความคิดเห็นว่าส่งผลดีหรือไม่
อย่างไร
๑. นักเรียนตอบประเด็นคำถาม
นักเรียน : มีทั้งผลดีและผลเสีย
๒. นักเรียน เรียนรู้เพิ่มเติมจาก
ครูและจดบันทึกลงในสมุดและ
เปลี่ยนความรู้ภายในห้องเรียน

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

PowerPoint แบบสังเกต
ภาพการขาย พฤติกรรม
สินค้าเงินผ่อน การเรียนรู้
PowerPoint

แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้

๓๒๐
ลำดับที่

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

๓.

๒. จำแนกประเภท
ของการกู้ยืมเงินได้

ขั้นปฏิบัติ

๔.

๓. วิเคราะห์ถึงผลที่
จะตามมาจากการ
กู้ยืมเงินได้

ขั้นสรุป

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
ลองให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน สุ่ม
นักเรียน ๓-๕ คน แบ่งปัน
ประสบการณ์ หรือความคิดเห็น
เกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน
๑๕ นาที ๑. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมโดย
หาข่าว เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินลง
กระดาษ A๔ โดยจับกลุ่มเป็นคู่
ภายในห้อง
๑๐ นาที ๑. ครูให้นักเรียนนำเสนอกิจกรรม
ที่นักเรียนทำภายในห้อง โดย
การหยิบบัตรสีเพราะครูจะนำ
บัตรสีติดไว้ใต้โต๊ะ นักเรียนจะไม่รู้
ตนเองและครูร่วมสรุปกับ
นักเรียน

สื่อการเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน

การประเมิน
การเรียนรู้
แบบสังเกต
พฤติกรรม
การทำงาน
กลุ่ม

๑. นักเรียนทำกิจกรรมโดยหาข่าว ข่าว
เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินลงกระดาษ A
๔ โดยจับกลุ่มเป็นคู่ภายในห้อง

แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้

๑. นักเรียนนำเสนอ กิจกรรมที่
นักเรียนทำภายในห้อง โดย
การหยิบบัตรสีเพราะครูจะนำบัตร
สีติดไว้ใต้โต๊ะ นักเรียนจะไม่รู้
ตนเองและครูร่วมสรุปกับนักเรียน

แบบประเมิน
ผลการ
นำเสนอ
ผลงาน
นักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การเงินและการธนาคาร

๓๒๑

๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑. PowerPoint เรื่อง ความหมายของการกู้ยืมเงิน
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการวัดและ
วิธีการ
เครื่องมือ
เกณฑ์การประเมิน
ประเมินผล
ทักษะ (P)
- การถามตอบ
- แบบสังเกตพฤติกรรม
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
การเรียนรู้
ร้อยละ ๖๐
- ข่าว เรื่อง ความหมายของ - แบบประเมินผล
การกู้ยืมเงิน
การนำเสนอผลงานนักเรียน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
การทำงานกลุ่ม
ความรู้ (K)

- ตรวจข่าว เรือ่ งความหมาย
ของการกู้ยืมเงิน

- ตรวจข่าว เรื่องความหมาย ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ของการกู้ยืมเงิน
ร้อยละ ๖๐

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

- ประเมินความซื่อสัตย์ สุจริต - แบบประเมินคุณลักษณะ
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
อันพึงประสงค์
อยู่อย่างพอเพียง
และมุ่งมั่นในการทำงาน

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

สมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน

- ประเมินความสามารถใน
การสื่อสาร ความสามารถใน
การคิด ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวติ และความ
สามารถในการแก้ปัญหา

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

- แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้

๓๒๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ความสำเร็จ หรือปัญหาและอุปสรรค
……………………………………………………………….......................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………….....………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ข้อจำกัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….
ลงชื่อ…………………………………ผูส้ อน
(………………………………….)
วันที…่ …….เดือน………………..พ.ศ.………….

๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………ผู้ตรวจ
(…………………………………..)
วันที่……….เดือน………………….พ.ศ.………….

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การเงินและการธนาคาร

๓๒๓

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กำหนด

ความรับผิดชอบ

ขยันหมั่นเพียร

ตรงต่อเวลา

ชื่อ–สกุล

การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น

เลขที่

การร่วม
กิจกรรม

รายการ

๓

๓

๓

๓

๓

คะแนน
รวม
๑๕

๓๒๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

เกณฑ์การประเมิน
๑. การร่วมกิจกรรม

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ระดับคุณภาพ
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
มีความกระตือรือร้นใน มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
การร่วมกิจกรรมใน
สม่ำเสมอ
บางครั้ง

๒. การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อนื่

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบใน
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมายใน
งานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
สม่ำเสมอ
บางครั้ง

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความขยันหมั่นเพียร
มีความขยันหมั่นเพียร
ไม่มีความขยันหมั่นเพียร
พยายามทำงานให้สำเร็จ พยายามทำงานให้สำเร็จ พยายามทำงานให้สำเร็จ
อย่างสม่ำเสมอ
เป็นบางครั้ง

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จเรียบร้อย
ก่อนเวลา

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ส่งผลงานเสร็จตรงเวลา

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
๑๓-๑๕
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๑-๘
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ ๙ คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ปรับปรุง (๑)
ไม่มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม

ไม่รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น

ส่งผลงานช้ากว่าเวลา
กำหนด

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การเงินและการธนาคาร

๓๒๕

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ระดับการ
รายการ
พฤติกรรมการแสดงออก
ปฏิบัติ
ประเมิน
๓ ๒ ๑
๑. มีวินัย

๒. ใฝ่เรียนรู้

๓. มุ่งมั่นใน
การทำงาน
๔. มีจิต
สาธารณะ

๑. ปฏิ บั ติตามข้ อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบี ยบ ข้อ บั งคับ ของครอบครัวและ
โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
มีความรับผิดชอบ
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสำเร็จ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทำงาน
๘. อาสาทำงาน ช่วยคิด ช่วยทำ และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน
ชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

๓๒๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงใน
ช่องที่ตรงกับระดับคะแนน

ที่

ชื่อ–นามสกุล

ความ
การแสดง การรับฟัง ความตั้งใจ
ร่วมมือทำ
ความ
ความ
ในการ
กิจกรรม
คิดเห็น
คิดเห็น
ทำงาน
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

การแก้ไข/ รวม
ปรับปรุง ๑๕
ผลงานกลุ่ม คะแนน
๓ ๒ ๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑o
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ
ให้
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ให้
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
ให้
เกณฑ์การตัดสินใจ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
๑๒–๑๕
ดี
๘–๑๑
พอใช้
ต่ำกว่า ๘
ปรับปรุง

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การเงินและการธนาคาร

๓๒๗

แบบประเมินผลการนำเสนอผลงานนักเรียน
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงใน
ช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ลำดับที่

รายการประเมิน
๓

๑
๒
๓
๔
๕

๒

๑

ความถูกต้องของเนื้อหา
ความคิดสร้างสรรค์
วิธีการนำเสนอผลงาน
การนำไปใช้ประโยชน์
การตรงต่อเวลา
รวม
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน ให้
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่ ให้
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน
ให้
เกณฑ์การตัดสินใจ
ช่วงคะแนน
๑๒–๑๕
๘–๑๑
ต่ำกว่า ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

๓๒๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ลักษณะของการกู้ยืมเงิน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง การเงินและการธนาคาร
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๓.๒ เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และความ
จำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
ตัวชี้วัด ป.๕/๒ จำแนกผลดีและผลเสียของการกู้ยืม
๒. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน โดยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น ประกอบอาชีพ ผลิต
สินค้าและบริการต่าง ๆ ในแต่ละชุมชนนั้น ต้องมีความสัมพันธ์กันระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค ธนาคารและรัฐบาล
ธนาคารเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่รับฝากเงินและให้กู้ยืมเงิน ซึ่งการกู้ยืมเงินมีทั้งผลดีและผลเสีย
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายลักษณะการกู้ยืมเงินได้
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- จำแนกลักษณะของการกู้ยืมเงินได้
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- วิเคราะห์ถึงผลที่จะตามมาจากการกู้ยืมเงินได้
๔. สาระการเรียนรู้
- การกู้ยืมเงิน
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. ซื่อสัตย์ สุจริต
๒. มีวินัย
๓. ใฝ่เรียนรู้
๔. อยู่อย่างพอเพียง
๕. มุ่งมั่นในการทำงาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การเงินและการธนาคาร

๓๒๙
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ลักษณะของการกู้ยืมเงิน …
รายวิชาสังคมศึกษา จำนวน ๑ ชั่วโมง

ลำดับที่

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

๑.

๒.

๑. อธิบายลักษณะ
การกู้ยืมเงินได้

แนวการจัดการเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้

ขั้นนำ

๕ นาที

ขั้นสอน

๒๐ นาที ๑. บอกถึงลักษณะของการกู้ยืม
เงิน
- การกู้ยืมเงินในระบบ
- การกู้ยืมเงินนอกระบบ
๒. ครูถามนักเรียนว่า
ครู : การกู้ยืมเงินในระบบกับ
การกู้ยืมเงินนอกระบบต่างกัน
อย่างไร

กิจกรรมครู
๑. ครูทบทวนความรู้เดิมจากคาบ
ที่แล้ว เรื่อง ความหมายของการ
กู้ยืมเงิน

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนทบทวนความรู้เดิม PowerPoint แบบสังเกต
จากคาบที่แล้ว เรื่อง
พฤติกรรม
ความหมายของการกู้ยืมเงิน
การเรียนรู้
๑. นักเรียนศึกษาจากที่ครูสอน PowerPoint แบบสังเกต
และจดบันทึกลงในสมุด
พฤติกรรม
การเรียนรู้

นักเรียน : การกู้ในระบบเป็น
การกู้ที่ถูกกฎหมาย

๓๓๐
ลำดับที่
๓.

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้
๒. จำแนกลักษณะ
ของการกู้ยืมเงินได้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้
ขั้นปฏิบัติ

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
๑๕ นาที ๑. ครูให้นักเรียนเข้ากลุ่ม แล้วรับ
สถานการณ์จำลองจากครู ดังนี้

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนทำกิจกรรมโดย ครู
แจกเหตุการณ์ที่ครูกำหนดให้
สถานการณ์จำลองจากครู ดังนี้
- ทวงหนี้โหด! ขว้างขวด เผา
- ทวงหนี้โหด! ขว้างขวด เผา
บ้าน เผยใช้หนีเ้ ท่าไหร่ก็ไม่หมด
บ้าน เผยใช้หนี้เท่าไหร่ก็ไม่หมด
- เจ้าหนี้โหดแค่เงิน ๕๐๐ คืน
- เจ้าหนี้โหดแค่เงิน ๕๐๐
ช้า ใช้มีดฟันเลือดอาบ
คืนช้า ใช้มีดฟันเลือดอาบ
- ลูกหนี้เงินกู้โร่พึ่งตำรวจ! สุด
- ลูกหนี้เงินกู้โร่พึ่งตำรวจ!
ทนดอกเบี้ยร้อยละ ๑๐๐
สุดทนดอกเบี้ยร้อยละ ๑๐๐
- ศาลพัทยาอนุมัติหมายจับ
- ศาลพัทยาอนุมัติ
แก๊งเงินกู้โหด ทำร้ายลูกหนี้สาหัส หมายจับแก๊งเงินกู้โหด ทำร้าย
ลูกหนี้สาหัส

สื่อการเรียนรู้
ใบงานที่ ๔
เรื่อง ลักษณะ
ของการกู้ยืม
เงิน

การประเมิน
การเรียนรู้
แบบสังเกต
พฤติกรรม
การทำงาน
กลุ่ม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การเงินและการธนาคาร
ลำดับที่

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

๓. วิเคราะห์ถึงผลที่
จะตามมาจาก
การกู้ยืม เงิ น ได้

๔.

ขั้นสรุป

๓๓๑
เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
๒. นั ก เรี ย นแต่ ล ะกลุ่ ม ร่ ว มกั น
แสดงความคิ ด เห็ น และระดม
ความคิ ด ในการแก้ ปั ญ หาจาก
สถานการณ์ที่ครูกำหนดให้

กิจกรรมนักเรียน
๒. นั กเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกั น
แสดงความคิดเห็น และระดม
ความคิ ด ในการแก้ ปั ญ หาจาก
สถานการณ์ที่ครูกำหนดให้

๑๐ นาที ๑. ครูเลือกให้ตัวแทนนักเรียนแต่
ละกลุ่มออกมานำเสนอความ
คิดเห็นของกลุ่มตนเอง
๒. ครูและนักเรียนสรุปถึงประเภท
และลักษณะการกู้ยืมเงินใน
รูปแบบต่าง ๆ
๓. ครู : มีความจำเป็นจะต้องใช้
เงิน นักเรียนจะมีวธิ กี ารอย่างไร

๑. นักเรียนตัวแทนนักเรียนแต่
ละกลุ่มออกมานำเสนอความ
คิดเห็นของกลุ่มตนเอง
๒. ครูและนักเรียนสรุปถึง
ประเภท และลักษณะการกูย้ ืม
เงินในรูปแบบต่าง ๆ
๓. นักเรียน : เก็บเงิน ให้พอกับ
ที่จะต้องซื้อถ้าต้องการเป็น
จำนวนมากเพื่อการลงทุน ต้อง
ไปกู้ธนาคารและดูดอกเบี้ย

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

แบบ
ประเมินผล
การนำเสนอ
ผลงาน
นักเรียน

๓๓๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑. PowerPoint เรื่อง ลักษณะของการกู้ยืมเงิน…
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการวัดและ
วิธีการ
เครื่องมือ
เกณฑ์การประเมิน
ประเมินผล
ทักษะ (P)
- การถามตอบ
- แบบสังเกตพฤติกรรม
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
การเรียนรู้
ร้อยละ ๖๐
- ใบงานที่ ๔ เรื่อง ลักษณะ - แบบประเมินผล
ของการกู้ยืมเงิน
การนำเสนอผลงานนักเรียน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
การทำงานกลุ่ม
ความรู้ (K)

- ตรวจใบงานที่ ๔ เรื่อง
ลักษณะของการกู้ยืมเงิน

- ตรวจใบงานที่ ๔ เรื่อง
ลักษณะของการกู้ยืมเงิน

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

- ประเมินความซื่อสัตย์ สุจริต - แบบประเมินคุณลักษณะ
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
อันพึงประสงค์
อยู่อย่างพอเพียง
และมุ่งมั่นในการทำงาน

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

สมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน

- ประเมินความสามารถใน
การสื่อสาร ความสามารถใน
การคิด ความสามารถในการ
ใช้ทักษะชีวติ และความ
สามารถในการแก้ปัญหา

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

- แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การเงินและการธนาคาร

๓๓๓

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ความสำเร็จ หรือปัญหาและอุปสรรค
…………………………………..…………………………….....................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………....………………………………………………….
ข้อจำกัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.
ลงชื่อ…………………………………ผูส้ อน
(………………………………….)
วันที…่ …….เดือน………………..พ.ศ.………….

๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………ผู้ตรวจ
(……………………………………..)
วันที…่ …….เดือน…………...…….พ.ศ.………….

๓๓๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
ใบงานที่ ๔ เรือ่ ง ลักษณะของการกู้ยืมเงิน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การเงินและการธนาคาร
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ลักษณะของการกู้ยืมเงิน
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คำชี้แจง : ครูให้นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์ที่ครูกำหนดให้โดยจับกลุ่มในการทำงาน
เจ้ า หนี้ : ทวงหนี้ โหด! ขว้ า งขวด เผาบ้ า น เผยใช้ ห นี้
เท่าไหร่ก็ไม่หมด
เจ้าหนี้ : ได้ทำร้ายเพราะ คืน เงิน ๕๐๐ คืนช้า ใช้มีดฟัน
เลือดอาบ
ลูกหนี้ : ลูกหนี้เงินกู้ไปแจ้งความตำรวจ! สุดทนดอกเบี้ย
ร้อยละ ๑๐๐
ศาล : ศาลพั ท ยาอนุ มั ติห มายจับ แก๊งเงิน กู้โหด ทำร้าย
ลูกหนี้สาหัส
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นักเรียนคิดว่าการกระทำของบุคคลเหล่านั้น
เป็นอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………….……………………………………………………………………………………………………
………
นักเรียนมีวธิ กี ารแก้ปญ
ั หาอย่างไรในเหตุการณทีเ่ กิดขึน้

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

ชื่อ-นามสกุล……………………………………………………………………………..ชั้น……………………………..เลขที่………………

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การเงินและการธนาคาร

๓๓๕

เฉลยใบงานที่ ๔ เรื่อง ลักษณะของการกู้ยืมเงิน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การเงินและการธนาคาร
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ลักษณะของการกู้ยืมเงิน
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คำชี้แจง : ครูให้นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์ที่ครูกำหนดให้โดยจับกลุ่มในการทำงาน (ดุลยพินิจครูผู้สอน)
เจ้ า หนี้ : ทวงหนี้ โหด! ขว้ า งขวด เผาบ้ า น เผยใช้ ห นี้
เท่าไหร่ก็ไม่หมด
เจ้าหนี้ : ได้ทำร้ายเพราะ คืน เงิน ๕๐๐ คืนช้า ใช้มีดฟัน
เลือดอาบ
ลูกหนี้ : ลูกหนี้เงินกู้ไปแจ้งความตำรวจ! สุดทนดอกเบี้ย
ร้อยละ ๑๐๐
ศาล : ศาลพั ท ยาอนุ มั ติห มายจับ แก๊งเงิน กู้โหด ทำร้าย
ลูกหนี้สาหัส

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นักเรียนคิดว่าการกระทำของบุคคลเหล่านั้น
เป็นอย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

นักเรียนมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรในเหตุการณที่เกิดขึ้น
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

๓๓๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

แบบประเมินผลการนำเสนอผลงานนักเรียน
แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กำหนด

ความรับผิดชอบ

ขยันหมั่นเพียร

ตรงต่อเวลา

ชื่อ–สกุล

การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น

เลขที่

การร่วม
กิจกรรม

รายการ

๓

๓

๓

๓

๓

คะแนน
รวม
๑๕

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การเงินและการธนาคาร

๓๓๗

เกณฑ์การประเมิน
๑. การร่วมกิจกรรม

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ระดับคุณภาพ
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
มีความกระตือรือร้นใน มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
การร่วมกิจกรรมใน
สม่ำเสมอ
บางครั้ง

๒. การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อนื่

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบใน
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมายใน
งานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
สม่ำเสมอ
บางครั้ง

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความขยันหมั่นเพียร
มีความขยันหมั่นเพียร
ไม่มีความขยันหมั่นเพียร
พยายามทำงานให้สำเร็จ พยายามทำงานให้สำเร็จ พยายามทำงานให้สำเร็จ
อย่างสม่ำเสมอ
เป็นบางครั้ง

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จเรียบร้อย
ก่อนเวลา

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ส่งผลงานเสร็จตรงเวลา

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
๑๓-๑๕ คะแนน หมายถึง
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๑-๘
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ ๙ คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ปรับปรุง (๑)
ไม่มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม

ไม่รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น

ส่งผลงานช้ากว่าเวลา
กำหนด

๓๓๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ระดับการ
รายการ
พฤติกรรมการแสดงออก
ปฏิบัติ
ประเมิน
๓ ๒ ๑
๑. มีวินัย

๒. ใฝ่เรียนรู้

๓. มุ่งมั่นใน
การทำงาน
๔. มีจิต
สาธารณะ

๑. ปฏิ บั ติตามข้ อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบี ยบ ข้อ บั งคับ ของครอบครัวและ
โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
มีความรับผิดชอบ
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสำเร็จ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทำงาน
๘. อาสาทำงาน ช่วยคิด ช่วยทำ และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน
ชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การเงินและการธนาคาร

๓๓๙

แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงใน
ช่องที่ตรงกับระดับคะแนน

ที่

ชื่อ–นามสกุล

ความ
การแสดง การรับฟัง ความตั้งใจ
ร่วมมือทำ
ความ
ความ
ในการ
กิจกรรม
คิดเห็น
คิดเห็น
ทำงาน
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

การแก้ไข/ รวม
ปรับปรุง ๑๕
ผลงานกลุ่ม คะแนน
๓ ๒ ๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑o
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ
ให้
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ให้
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
ให้
เกณฑ์การตัดสินใจ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
๑๒–๑๕
ดี
๘–๑๑
พอใช้
ต่ำกว่า ๘
ปรับปรุง

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

๓๔๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

แบบประเมินผลการนำเสนอผลงานนักเรียน
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงใน
ช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ลำดับที่

รายการประเมิน
๓

๑
๒
๓
๔
๕

๒

๑

ความถูกต้องของเนื้อหา
ความคิดสร้างสรรค์
วิธีการนำเสนอผลงาน
การนำไปใช้ประโยชน์
การตรงต่อเวลา
รวม
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน ให้
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่ ให้
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน
ให้
เกณฑ์การตัดสินใจ
ช่วงคะแนน
๑๒–๑๕
๘–๑๑
ต่ำกว่า ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การเงินและการธนาคาร

๓๔๑

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง ผลที่เกิดจากการกู้ยืม
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง การเงินและการธนาคาร
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๓.๒ เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และความ
จำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
ตัวชี้วัด ป.๕/๒ จำแนกผลดีและผลเสียของการกู้ยืม
๒. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน โดยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น ประกอบอาชีพ ผลิต
สินค้าและบริการต่าง ๆ ในแต่ละชุมชนนั้น ต้องมีความสัมพันธ์กันระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค ธนาคารและรัฐบาล
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายผลที่เกิดจากการกู้ยืมเงินได้
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- สามารถบอกผลที่เกิดจากการกู้ยืมเงินได้
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- วิเคราะห์ถึงผลที่จะตามมาจากการกู้ยืมเงินได้
๔. สาระการเรียนรู้
- ผลที่เกิดจากการกู้ยืมเงิน
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. ซื่อสัตย์ สุจริต
๒. มีวินัย
๓. ใฝ่เรียนรู้
๔. อยู่อย่างพอเพียง
๕. มุ่งมั่นในการทำงาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

๓๔๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง ผลทีเ่ กิดจากการกู้ยืม …
รายวิชาสังคมศึกษา จำนวน ๑ ชั่วโมง

ลำดับที่

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

๑.

๒.

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้
ขั้นนำ

๑. อธิบายผลที่เกิด
จากการกู้ยืมเงินได้
๒. สามารถบอกผล
ที่เกิดจากการกู้ยืม
เงินได้

ขั้นสอน

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

การ
สื่อการเรียนรู้ ประเมิน
การเรียนรู้

กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๕ นาที ๑. ครูทบทวนความรู้เดิมจากคาบที่ ๑. นักเรียนทบทวนความรูเ้ ดิม
PowerPoint
แล้ว เรื่อง ลักษณะของการกู้ยืมเงิน จากคาบที่แล้ว เรื่อง ลักษณะของ
การกู้ยืมเงิน
๒. ครูสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับ
๒. นักเรียนเล่าประสบการณ์
ประสบการณ์การยืมเงินเพื่อนหรือ การยืมเงินเพื่อน
เคยเห็นเพื่อนยืมเงินกัน หรือเคยฟัง
เรื่องการกู้ยืมเงินของผู้ใหญ่ หรือ
การกู้ยืมเงินของนักธุรกิจ
๒๐ นาที ๑. ครูและนักเรียนร่วมกันแสดง
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันแสดง PowerPoint
ความคิดเห็น เกี่ยวกับความแตกต่าง ความคิดเห็น เกี่ยวกับความ
ของการกู้ยืมทั้งในและนอกระบบ แตกต่างของการกู้ยืมทั้งในและ
นอกระบบ
๒. ครูอธิบายเพิ่มเติม เรื่อง ผลที่เกิด ๒. นักเรียนฟังคำอธิบายเพิ่มเติม
จากการกู้ยืม เช่น มีเงินใช้จ่ายมากขึ้น และจดบันทึกลงในสมุด

แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้

แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การเงินและการธนาคาร
ลำดับที่

ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด
จุดประสงค์
การเรียนรู้
การเรียนรู้

๓.

๔.

๓. วิเคราะห์ถึงผล
ที่จะตามมาจาก
การกู้ยืมเงินได้

๓๔๓
เวลา
ที่ใช้

ขั้นปฏิบัติ

๑๕ นาที

ขั้นสรุป

๑๐ นาที

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
๓. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม (กลุ่ม
เดิม) ร่วมกันแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับผลดี และผลเสียที่เกิดขึ้น
จากการกู้ยืมเงิน
๑. ครูให้นักเรียนร่วมกันแสดงความ
คิดเห็นว่า เพราะเหตุใดจึงต้องมีการ
กู้ยืมเงินนอกระบบ ทั้ง ๆ ที่ธนาคาร
ก็มีหน้าที่ให้กู้ยมื เงินแก่ประชาชน
โดยทั่วไป โดยทำเป็นแผนผัง
ความคิดลงในกระดาษ A๔
๑. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมา
นำเสนอผลงาน
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
บทเรียน เรื่อง ผลที่เกิดจากการกู้ยืม

สื่อการเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน
๓. นักเรียนแต่ละกลุม่ (กลุ่มเดิม)
ร่วมกันแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ
ผลดี และผลเสียที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืม
เงิน
๑. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น แผนผัง
ว่า เพราะเหตุใดจึงต้องมีการกู้ยืมเงิน ความคิด
นอกระบบ ทั้ง ๆ ที่ธนาคารก็มีหน้าที่
ให้กู้ยืมเงินแก่ประชาชนโดยทั่วไป
โดยทำเป็นแผนผังความคิด
ลงในกระดาษ A๔
๑. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมา
นำเสนอผลงาน
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
บทเรียน เรื่อง ผลที่เกิดจากการกู้ยืม

การประเมิน
การเรียนรู้

แบบสังเกต
พฤติกรรม
การทำงานกลุ่ม

แบบประเมินผล
การนำเสนอ
ผลงานนักเรียน

๓๔๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑. PowerPoint เรื่อง ผลที่เกิดจากการกู้ยืม
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการวัดและ
วิธีการ
ประเมินผล
ทักษะ (P)
- การถามตอบ

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

- แผนผังความคิด เรื่อง ผลที่
เกิดจากการกู้ยืม

- แบบสังเกตพฤติกรรม
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
การเรียนรู้
ร้อยละ ๖๐
- แบบประเมินผล
การนำเสนอผลงานนักเรียน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
การทำงานกลุ่ม

ความรู้ (K)

- ตรวจแผนผังความคิด เรื่อง
ผลที่เกิดจากการกู้ยืม

- ตรวจแผนผังความคิด
เรื่อง ผลที่เกิดจากการกู้ยืม

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

- ประเมินความซื่อสัตย์ สุจริต - แบบประเมินคุณลักษณะ
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
อันพึงประสงค์
อยู่อย่างพอเพียง
และมุ่งมั่นในการทำงาน

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

สมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน

- ประเมินความสามารถใน
การสื่อสาร ความสามารถใน
การคิด ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวติ และความ
สามารถในการแก้ปัญหา

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

- แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การเงินและการธนาคาร

๓๔๕

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
…………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ความสำเร็จ หรือปัญหาและอุปสรรค
……………………………………………………………….......................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
ข้อจำกัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ…………………………………ผูส้ อน
(……………………………….…)
วันที…่ …….เดือน……………..….พ.ศ.………….

๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………ผู้ตรวจ
(…………………………………..)
วันที่……….เดือน………………….พ.ศ.………….

๓๔๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กำหนด

ความรับผิดชอบ

ขยันหมั่นเพียร

ตรงต่อเวลา

ชื่อ–สกุล

การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น

เลขที่

การร่วม
กิจกรรม

รายการ

๓

๓

๓

๓

๓

คะแนน
รวม
๑๕

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การเงินและการธนาคาร

๓๔๗

เกณฑ์การประเมิน
๑. การร่วมกิจกรรม

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ระดับคุณภาพ
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
มีความกระตือรือร้นใน มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
การร่วมกิจกรรมใน
สม่ำเสมอ
บางครั้ง

๒. การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อนื่

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบใน
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมายใน
งานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
สม่ำเสมอ
บางครั้ง

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความขยันหมั่นเพียร
มีความขยันหมั่นเพียร
ไม่มีความขยันหมั่นเพียร
พยายามทำงานให้สำเร็จ พยายามทำงานให้สำเร็จ พยายามทำงานให้สำเร็จ
อย่างสม่ำเสมอ
เป็นบางครั้ง

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จเรียบร้อย
ก่อนเวลา

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ส่งผลงานเสร็จตรงเวลา

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
๑๓-๑๕
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๑-๘
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ ๙ คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ปรับปรุง (๑)
ไม่มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม

ไม่รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น

ส่งผลงานช้ากว่าเวลา
กำหนด

๓๔๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ระดับการ
รายการ
พฤติกรรมการแสดงออก
ปฏิบัติ
ประเมิน
๓ ๒ ๑
๑. มีวินัย

๒. ใฝ่เรียนรู้

๓. มุ่งมั่นใน
การทำงาน
๔. มีจิต
สาธารณะ

๑. ปฏิ บั ติตามข้ อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบี ยบ ข้อ บั งคับ ของครอบครัวและ
โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
มีความรับผิดชอบ
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสำเร็จ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทำงาน
๘. อาสาทำงาน ช่วยคิด ช่วยทำ และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน
ชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การเงินและการธนาคาร

๓๔๙

แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงใน
ช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
ที่

ชื่อ–นามสกุล

ความ
การแสดง การรับฟัง ความตั้งใจ การแก้ไข/ รวม
ร่วมมือทำ
ความ
ความ
ในการ
ปรับปรุง
๑๕
กิจกรรม
คิดเห็น
คิดเห็น
ทำงาน ผลงานกลุ่ม คะแนน
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ
ให้
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ให้
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
ให้
เกณฑ์การตัดสินใจ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
๑๒–๑๕
ดี
๘–๑๑
พอใช้
ต่ำกว่า ๘
ปรับปรุง

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

๓๕๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

แบบประเมินผลการนำเสนอผลงานนักเรียน
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ลำดับที่

รายการประเมิน
๓

๑
๒
๓
๔
๕

๒

๑

ความถูกต้องของเนื้อหา
ความคิดสร้างสรรค์
วิธีการนำเสนอผลงาน
การนำไปใช้ประโยชน์
การตรงต่อเวลา
รวม
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน ให้
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่ ให้
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน
ให้
เกณฑ์การตัดสินใจ
ช่วงคะแนน
๑๒–๑๕
๘–๑๑
ต่ำกว่า ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การเงินและการธนาคาร

๓๕๑

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง เงินและสกุลเงินในประเทศไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง การเงินและการธนาคาร
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๓.๒ เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และความ
จำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
ตัวชี้วัด ป.๕/๒ จำแนกผลดีและผลเสียของการกู้ยืม
๒. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน โดยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น ประกอบอาชีพ ผลิต
สินค้าและบริการต่าง ๆ ในแต่ละชุมชนนั้น ต้องมีความสัมพันธ์กันระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค ธนาคารและรัฐบาล
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายเงินและสกุลเงินในประเทศไทยได้
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- สามารถจำแนกเงินและสกุลเงินในประเทศไทยได้
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างเงินและสกุลเงินได้
๔. สาระการเรียนรู้
- เงินและสกุลเงินในประเทศไทย
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. ซื่อสัตย์ สุจริต
๒. มีวินัย
๓. ใฝ่เรียนรู้
๔. อยู่อย่างพอเพียง
๕. มุ่งมั่นในการทำงาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

๓๕๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง เงินและสกุลเงินในประเทศไทย…
รายวิชาสังคมศึกษา จำนวน ๑ ชั่วโมง

ลำดับที่

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

๑.

๒.

๑. อธิบายเงินและ
สกุลเงินในประเทศ
ไทยได้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้

ขั้นนำ

๕ นาที

ขั้นสอน

๒๐ นาที

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
๑. ครูทบทวนความรู้เดิมจาก
คาบที่แล้ว เรือ่ ง ผลที่เกิดจาก
การกู้ยืม
๒. ครูสอบถาม
ครู : นักเรียนว่าเงินในประเทศ
ไทย เราใช้เงินสกุลอะไร
๑. ครูบอกถึงเราสามารถแลก
เงินใดได้บ้าง
๒. ครูถามนักเรียนว่า
ครู : ใครรู้จักสกุลเงินใดบ้าง
นอกจากเงินที่มีการใช้จ่ายใน
ประเทศไทย

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนทบทวนความรูเ้ ดิม
จากคาบที่แล้ว เรื่อง ผลที่เกิด
จากการกู้ยืม
๒. นักเรียนตอบ
นักเรียน : ใช้เงินสกุลบาท
๑. นักเรียนจดบันทึกการแลก
เงิน
๒. นักเรียนตอบคำถาม
นักเรียน : เงินประเทศลาว เงิน
ในประเทศเมียนมาร์

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

PowerPoint

แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้

PowerPoint

แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การเงินและการธนาคาร

ลำดับที่

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

๓๕๓

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
๓. ครูจึงอธิบายเพิ่มเติมประเทศ
ไทยมีเงิน ๒ ประเภท
- เหรียญกษาปณ์หรือเงินเหรียญ
- เงินธนบัตรหรือเงินกระดาษ
(ครูให้นักเรียนดูว่าเหรียญและ
ธนบัตรของไทยมีกี่ประเภท
อะไรบ้าง) และถามตอบกันถึง
การแลกเปลี่ยนเงินแต่ละชนิด

กิจกรรมนักเรียน
๓. นักเรียนฟังคำอธิบายเพิม่ เติม
และจดบันทึกเพิ่มเติม
- เหรียญกษาปณ์หรือเงินเหรียญ
- เงินธนบัตรหรือเงินกระดาษ
นักเรียนตอบว่าเงินแต่ละชนิด
สามารถแลกเปลี่ยนกันได้ตามค่า
ของเงิน เช่น ธนบัตร ๑๐๐ บาท
สามารถนำไปแลกเป็นธนบัตร
๒๐ บาทได้ ๕ ใบ
๔. ครูให้ดูภาพธนบัตร (เงินไทย) ๔. ครูให้ดูภาพธนบัตร (เงินไทย)
เหรียญในปัจจุบัน (๒ รัชกาล) เหรียญในปัจจุบัน (๒ รัชกาล)
ร.๙ และ ร.๑๐
ร.๙ และ ร.๑๐
- ความแตกต่าง
- ความแตกต่าง
- องค์ประกอบต่าง ๆ
- องค์ประกอบต่าง ๆ

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

๓๕๔

ลำดับที่

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้

๓.

๒. สามารถจำแนกเงิ น ช่วงปฏิบัติงาน
และสกุ ล เงิน ในประเทศ
ไทยได้

๑๕ นาที

๔.

๓ . วิ เค ร า ะ ห์ ค ว า ม
แตกต่างระหว่างเงินและ
สกุลเงินได้

๑๐ นาที

ขั้นสรุป

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
๑. ครูให้นักเรียนภายในกลุ่ม
ทำกิจกรรม จากการดูภาพ
ธนบัตรไทยว่ามีความ
แตกต่างอย่างไรในแต่ละ
ธนบัตร โดยครูแจกธนบัตร
จำลองขึ้นมาแต่ละกลุ่มและ
ติดใน ใบงานที่ ๑ เรื่อง เงิน
และสกุลเงินในประเทศ
ไทย…
๑. ครูให้นักเรียนนำเสนอ
งานเป็นกลุ่มโดยส่งตัวแทน
มาหน้าชั้นเรียน
๒. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปบทเรียน เรื่อง เงินและ
สกุลเงินในประเทศไทย

สื่อการเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนภายในกลุม่ ทำ ใบงานที่ ๕ เรือ่ ง
กิจกรรม จากการดูภาพ เงินและสกุลเงิน
ธนบัตรไทยว่ามีความ
ในประเทศไทย
แตกต่างอย่างไรในแต่ละ
ธนบัตร โดยครูแจก
ธนบัตรจำลองขึ้นมาแต่ละ
กลุ่มและติดลงใน ใบงานที่
๑ เรื่อง เงินและสกุลเงิน
ในประเทศไทย…
๑. นักเรียนนำเสนองาน
เป็นกลุ่มโดยส่งตัวแทนมา
หน้าชั้นเรียน
๒. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปบทเรียน เรื่อง เงิน
และสกุลเงินในประเทศ
ไทย

การประเมิน
การเรียนรู้
แบบสังเกต
พฤติกรรม
การทำงาน
กลุ่ม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การเงินและการธนาคาร

๓๕๕

๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑. PowerPoint เรื่อง เงินและสกุลเงินในประเทศไทย…
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิน้ งานหรือภาระงาน
ประเด็นการวัดและ
วิธีการ
เครื่องมือ
เกณฑ์การประเมิน
ประเมินผล
ทักษะ (P)
- การถามตอบ
- แบบสังเกตพฤติกรรม
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
การเรียนรู้
ร้อยละ ๖๐
- ใบงานที่ ๕ เรื่อง เงินและ
- แบบประเมินผล
สกุลเงินในประเทศไทย…
การนำเสนอผลงานนักเรียน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
การทำงานกลุ่ม
ความรู้ (K)

- ตรวจใบงานที่ ๕ เรือ่ งเงิน - ตรวจใบงานที่ ๕ เรื่อง
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
และสกุลเงินในประเทศไทย… เงินและสกุลเงินในประเทศ ร้อยละ ๖๐
ไทย…

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

- ประเมินความซื่อสัตย์ สุจริต - แบบประเมินคุณลักษณะ
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
อันพึงประสงค์
อยู่อย่างพอเพียง
และมุ่งมั่นในการทำงาน

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

สมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน

- ประเมินความสามารถใน
การสื่อสาร ความสามารถใน
การคิด ความสามารถในการ
ใช้ทักษะชีวติ และความ
สามารถในการแก้ปัญหา

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

- แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้

๓๕๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ความสำเร็จ หรือปัญหาและอุปสรรค
………………………………………………………………………………………………………………………………................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ข้อจำกัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ…………………………………ผูส้ อน
(………………………………….)
วันที…่ …….เดือน…………..…….พ.ศ.………….

๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………ผู้ตรวจ
(……………………………………..)
วันที…่ …….เดือน………………….พ.ศ.………….

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การเงินและการธนาคาร

๓๕๗

ใบงานที่ ๕ เรือ่ ง เงินและสกุลเงินในประเทศไทย…
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การเงินและการธนาคาร
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง เงินและสกุลเงินในประเทศไทย…
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คำชี้แจง : ให้นักเรียนวิเคราะห์ธนบัตรที่ครูแจกให้ว่ามีความแตกต่างและเหมือนกันอย่างไร

๑. ธนบัตรที่ได้คือ ………………………………………………………………………………………………………………………………
๒. ธนบัตรนั้นบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ใดบ้าง………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

๑. ธนบัตรที่ได้คือ ………………………………………………………………………………………………………………………………
๒. ธนบัตรนั้นบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ใดบ้าง………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ทั้ง ๒ ธนบัตรนี้มีความแตกต่างกันอย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
ชื่อ-นามสกุล……………………………………………………………………………..ชั้น……………………………..เลขที่………………

๓๕๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
เฉลยใบงานที่ ๕ เรื่อง เงินและสกุลเงินในประเทศไทย…
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การเงินและการธนาคาร
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง เงินและสกุลเงิน.ในประเทศไทย…
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คำชี้แจง : ให้นักเรียนวิเคราะห์ธนบัตรทีค่ รูแจกให้ว่ามีความแตกต่างและเหมือนกันอย่างไร (ดุลยพินิจครูผู้สอน)

๑. ธนบัตรที่ได้คือ ………………………………………………………………………………………………………………………………
๒. ธนบัตรนั้นบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ใดบ้าง………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

๑. ธนบัตรที่ได้คือ ………………………………………………………………………………………………………………………………
๒. ธนบัตรนั้นบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ใดบ้าง………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ทั้ง ๒ ธนบัตรนี้มีความแตกต่างกันอย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การเงินและการธนาคาร

๓๕๙

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กำหนด

ความรับผิดชอบ

ขยันหมั่นเพียร

ตรงต่อเวลา

ชื่อ–สกุล

การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น

เลขที่

การร่วม
กิจกรรม

รายการ

๓

๓

๓

๓

๓

คะแนน
รวม
๑๕

๓๖๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

เกณฑ์การประเมิน
๑. การร่วมกิจกรรม

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ระดับคุณภาพ
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
มีความกระตือรือร้นใน มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
การร่วมกิจกรรมใน
สม่ำเสมอ
บางครั้ง

๒. การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อนื่

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบใน
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมายใน
งานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
สม่ำเสมอ
บางครั้ง

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความขยันหมั่นเพียร
มีความขยันหมั่นเพียร
ไม่มีความขยันหมั่นเพียร
พยายามทำงานให้สำเร็จ พยายามทำงานให้สำเร็จ พยายามทำงานให้สำเร็จ
อย่างสม่ำเสมอ
เป็นบางครั้ง

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จเรียบร้อย
ก่อนเวลา

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ส่งผลงานเสร็จตรงเวลา

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
๑๓-๑๕
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๑-๘
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ ๙ คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ปรับปรุง (๑)
ไม่มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม

ไม่รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น

ส่งผลงานช้ากว่าเวลา
กำหนด

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การเงินและการธนาคาร

๓๖๑

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ระดับการ
รายการ
พฤติกรรมการแสดงออก
ปฏิบัติ
ประเมิน
๓ ๒ ๑
๑. มีวินัย

๒. ใฝ่เรียนรู้

๓. มุ่งมั่นใน
การทำงาน
๔. มีจิต
สาธารณะ

๑. ปฏิ บั ติตามข้ อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบี ยบ ข้อ บั งคับ ของครอบครัวและ
โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
มีความรับผิดชอบ
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสำเร็จ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทำงาน
๘. อาสาทำงาน ช่วยคิด ช่วยทำ และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน
ชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

๓๖๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงใน
ช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
ที่

ชื่อ–นามสกุล

ความ
การแสดง การรับฟัง ความตั้งใจ
ร่วมมือทำ
ความ
ความ
ในการ
กิจกรรม
คิดเห็น
คิดเห็น
ทำงาน
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

การแก้ไข/ รวม
ปรับปรุง ๑๕
ผลงานกลุ่ม คะแนน
๓ ๒ ๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การตัดสินใจ
ช่วงคะแนน
๑๒–๑๕
๘–๑๑
ต่ำกว่า ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ให้
ให้
ให้

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การเงินและการธนาคาร

๓๖๓

แบบประเมินผลการนำเสนอผลงานนักเรียน
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ลำดับที่

รายการประเมิน
๓

๑
๒
๓
๔
๕

๒

๑

ความถูกต้องของเนื้อหา
ความคิดสร้างสรรค์
วิธีการนำเสนอผลงาน
การนำไปใช้ประโยชน์
การตรงต่อเวลา
รวม
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน ให้
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่ ให้
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน
ให้
เกณฑ์การตัดสินใจ
ช่วงคะแนน
๑๒–๑๕
๘–๑๑
ต่ำกว่า ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

๓๖๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง สกุลเงินในประเทศเพื่อนบ้าน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง การเงินและการธนาคาร
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๓.๒ เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และความ
จำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
ตัวชี้วัด ป.๕/๒ จำแนกผลดีและผลเสียของการกู้ยืม
๒. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน โดยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น ประกอบอาชีพ ผลิต
สินค้าและบริการต่าง ๆ ในแต่ละชุมชนนั้น ต้องมีความสัมพันธ์กันระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค ธนาคารและรัฐบาล
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายลักษณะสกุลเงินในประเทศเพื่อนบ้านได้
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- สามารถจำแนกสกุลเงินในประเทศเพื่อนบ้านได้
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- วิเคราะห์สกุลเงินในประเทศเพื่อนบ้านได้
๔. สาระการเรียนรู้
- สกุลเงินในประเทศเพื่อนบ้าน
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. ซื่อสัตย์ สุจริต
๒. มีวินัย
๓. ใฝ่เรียนรู้
๔. อยู่อย่างพอเพียง
๕. มุ่งมั่นในการทำงาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การเงินและการธนาคาร

๓๖๕

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง สกุลเงินในประเทศเพื่อนบ้าน
รายวิชาสังคมศึกษา จำนวน ๑ ชั่วโมง
ลำดับที่

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

๑.

๒.

๑. อธิบายลักษณะสกุล
เงินในประเทศเพื่อนบ้าน
ได้
๒. สามารถจำแนกสกุล
เงินในประเทศเพื่อนบ้าน
ได้

แนวการจัดการเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด

เวลา

การเรียนรู้

ที่ใช้

ขั้นนำ

๕ นาที

ขั้นสอน

๒๐ นาที ๑. ครูถามนักเรียน
ครู : นักเรียนรูจ้ ักสกุลเงินของ
ประเทศอะไรบ้าง
๒. ครูอธิบายลักษณะของสกุล
เงินของประเทศเพื่อนบ้าน
พร้อมให้นักเรียนดูภาพเงินของ
แต่ละประเทศ

กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

การ
สื่อการเรียนรู้ ประเมิน
การเรียนรู้

๑. ครูทบทวนความรู้เดิมจาก
๑. นักเรียนทบทวนความรูเ้ ดิม PowerPoint แบบสังเกต
คาบที่แล้ว เงินและสกุลเงินใน จากคาบที่แล้ว เงินและสกุลเงิน
พฤติกรรม
ประเทศไทย โดยนำภาพธนบัตร ในประเทศไทย
การเรียนรู้
และเหรียญของสกุลเงินประเทศ
ไทยให้นักเรียนทบทวน
๑. นักเรียนตอบคำถามครู
PowerPoint - แบบ
นักเรียน : ลาว พม่า
สังเกต
มาเลเซีย กัมพูชา
พฤติกรรม
๒. นักเรียนฟังครูอธิบายและจด
การเรียนรู้
บันทึกเพิ่มเติม
- แบบสังเกต
พฤติกรรม
การทำงาน
กลุ่ม

๓๖๖

ลำดับที่

๓.

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

๓. วิเคราะห์สกุลเงินใน
ประเทศเพื่อนบ้านได้

ขั้นตอนการ
จัดการเรียนรู้

ขั้นปฏิบัติ

แนวการจัดการเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้

กิจกรรมครู

๓. ครูให้นักเรียนศึกษาความรู้
อัตราการแลกเปลี่ยนจากสื่อ
PowerPoint โดยครูมีรูปภาพ
และอัตราเงินมาให้ดู
๔. ครูให้นักเรียนมีการเล่นเกม
จับคู่บนกระดาษหลังจากที่ได้
ศึกษาแล้ว
๑๕ นาที ๑. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ ๖
เรื่อง สกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยน
ประเทศเพื่อนบ้าน
๒. ให้นักเรียนเปรียบเทียบอัตรา
การแลกเปลี่ยนเงินของประเทศ
เพื่อนบ้านกับสกุลเงินประเทศไทย
ว่ามีความแตกต่างกันเท่าไร

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู้ การประเมิน
การเรียนรู้

๓. นักเรียนศึกษาความรูอ้ ตั รา เกมจับคู่
การแลกเปลี่ยนจากสื่อ Power
Point โดยครูมีรูปภาพและ
อัตราเงินมาให้ดู
๔. นักเรียนมีการเล่นเกมจับคู่
บนกระดาษหลังจากที่ได้ศึกษา
แล้ว
๑. นักเรียนทำใบงานที่ ๖ เรือ่ ง
สกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยน
ประเทศเพื่อนบ้าน
๒. นักเรียนเปรียบเทียบอัตราการ
แลกเปลี่ยนเงินของประเทศไทย
กับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ถ้ามี
เงิน ๑๐๐ บาท เราจะไปแลกเงิน
ของประเทศลาวได้กี่กีบ เป็นต้น

แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้

แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การเงินและการธนาคาร
ขอบเขตเนื้อหา/
ลำดับที่

จุดประสงค์
การเรียนรู้

๔.

๔. อธิบายลักษณะสกุล
เงินในประเทศเพื่อนบ้าน
ได้
๕. สามารถจำแนกสกุล
เงินในประเทศเพื่อนบ้าน
ได้

๓๖๗

ขั้นตอนการจัด

เวลา

การเรียนรู้

ที่ใช้

ขั้นสรุป

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู

๑๐ นาที ๑. ครูนักเรียนแต่ละกลุ่มเสนอ
ผลงานของตนเองประมาณ
๓-๔ คน
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
บทเรียน เรื่อง สกุลเงินใน
ประเทศเพื่อนบ้าน สรุปงานเป็น
แผนผังความคิดระหว่างครูและ
นักเรียนพร้อมกัน

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนแต่ละกลุม่ เสนอ
ผลงานของตนเองประมาณ
๓-๔ คน
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
บทเรียนเรื่อง สกุลเงินใน
ประเทศเพื่อนบ้าน

การ
สื่อการเรียนรู้ ประเมิน
การเรียนรู้
แบบ
ประเมิน
ผลการ
นำเสนอ
ผลงาน
นักเรียน

๓๖๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑. PowerPoint เรื่อง …สกุลเงินในประเทศเพื่อนบ้าน
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการวัดและ
วิธีการ
เครื่องมือ
เกณฑ์การประเมิน
ประเมินผล
ทักษะ (P)
- การถามตอบ
- แบบสังเกตพฤติกรรม
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
การเรียนรู้
ร้อยละ ๖๐
- ใบงานที่ ๖ เรื่อง สกุลเงิน - แบบประเมินผล
และอัตราแลกเปลี่ยนประเทศ การนำเสนอผลงานนักเรียน
เพื่อนบ้าน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
การทำงานกลุ่ม
ความรู้ (K)

- ตรวจใบงานที่ ๖ เรื่อง สกุล - ตรวจใบงานที่ ๖ เรื่อง
เงินและอัตราแลกเปลี่ยน
สกุลเงินและอัตรา
ประเทศเพื่อนบ้าน
แลกเปลี่ยนประเทศเพื่อน
บ้าน

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

- ประเมินความซื่อสัตย์ สุจริต - แบบประเมินคุณลักษณะ
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
อันพึงประสงค์
อยู่อย่างพอเพียง
และมุ่งมั่นในการทำงาน

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

สมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน

- ประเมินความสามารถใน
การสื่อสาร ความสามารถใน
การคิด ความสามารถในการ
ใช้ทักษะชีวิต และความ
สามารถในการแก้ปัญหา

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

- แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การเงินและการธนาคาร

๓๖๙

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ความสำเร็จ หรือปัญหาและอุปสรรค
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อจำกัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………ผู้สอน
(…………………………………)
วันที…่ …….เดือน………………..พ.ศ.………….

๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………ผู้ตรวจ
(……………………………………..)
วันที…่ …….เดือน…………..…….พ.ศ.………….

๓๗๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
ใบงานที่ ๖ เรือ่ ง สกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยนประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การเงินและการธนาคาร
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง สกุลเงินในประเทศเพื่อนบ้าน
รายวิชาสังคมศึกษา รหัส ๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕

คำชี้แจง : ให้นักเรียนเติมข้อมูลในตารางให้ถูกต้อง พร้อมกับนำภาพเงินของแต่ละประเทศมาติดลงในตาราง
ให้ถูกต้อง
ประเทศ

สกุลเงิน

ลักษณะของเงิน

๑. บรูไน
๒. ประเทศกัมพูชา
๓. อินโดนีเซีย
๔. ลาว
๕. มาเลเซีย
๖. พม่า
๗. ฟิลิปปินส์
๘. ไทย
๙. สิงคโปร์
๑๐. เวียดนาม
ชื่อ-นามสกุล……………………………………………………………………………..ชั้น……………………………..เลขที่………………

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การเงินและการธนาคาร

๓๗๑

เฉลยใบงานที่ ๖ เรื่อง สกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยนประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การเงินและการธนาคาร
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง สกุลเงินในประเทศเพื่อนบ้าน
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คำชี้แจง : ให้นักเรียนเติมข้อมูลในตารางให้ถูกต้อง พร้อมกับนำภาพเงินของแต่ละประเทศมาติดลงในตาราง
ให้ถูกต้อง
ประเทศ
๑. บรูไน

สกุลเงิน
ดอลลาร์บรูไน

๒. ประเทศกัมพูชา

เรียล

๓. อินโดนีเซีย

รูเปียห์

๔. ลาว

กีบ

๕. มาเลเซีย

ริงกิต

๖. พม่า

จ๊าด

๗. ฟิลิปปินส์

เปโซ

๘. ไทย

บาท

๙. สิงคโปร์
๑๐. เวียดนาม

ดอลลาร์สิงคโปร์
ด่ง

ลักษณะของเงิน

๓๗๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กำหนด

ความรับผิดชอบ

ขยันหมั่นเพียร

ตรงต่อเวลา

ชื่อ–สกุล

การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น

เลขที่

การร่วม
กิจกรรม

รายการ

๓

๓

๓

๓

๓

คะแนน
รวม
๑๕

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การเงินและการธนาคาร

๓๗๓

เกณฑ์การประเมิน
๑. การร่วมกิจกรรม

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ระดับคุณภาพ
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
มีความกระตือรือร้นใน มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
การร่วมกิจกรรมใน
สม่ำเสมอ
บางครั้ง

๒. การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อนื่

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบใน
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมายใน
งานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
สม่ำเสมอ
บางครั้ง

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความขยันหมั่นเพียร
มีความขยันหมั่นเพียร
ไม่มีความขยันหมั่นเพียร
พยายามทำงานให้สำเร็จ พยายามทำงานให้สำเร็จ พยายามทำงานให้สำเร็จ
อย่างสม่ำเสมอ
เป็นบางครั้ง

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จเรียบร้อย
ก่อนเวลา

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ส่งผลงานเสร็จตรงเวลา

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
๑๓-๑๕
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๑-๘
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ ๙ คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ปรับปรุง (๑)
ไม่มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม

ไม่รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น

ส่งผลงานช้ากว่าเวลา
กำหนด

๓๗๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ระดับการ
รายการ
พฤติกรรมการแสดงออก
ปฏิบัติ
ประเมิน
๓ ๒ ๑
๑. มีวินัย

๒. ใฝ่เรียนรู้

๓. มุ่งมั่นใน
การทำงาน
๔. มีจิต
สาธารณะ

๑. ปฏิ บั ติ ตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบี ยบ ข้ อบั งคั บ ของครอบครัวและ
โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
มีความรับผิดชอบ
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสำเร็จ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทำงาน
๘. อาสาทำงาน ช่วยคิด ช่วยทำ และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน
ชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การเงินและการธนาคาร

๓๗๕

แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงใน
ช่องที่ตรงกับระดับคะแนน

ที่

ชื่อ–นามสกุล

ความ
การแสดง การรับฟัง ความตั้งใจ การแก้ไข/ รวม
ร่วมมือทำ
ความ
ความ
ในการ
ปรับปรุง
๑๕
กิจกรรม
คิดเห็น
คิดเห็น
ทำงาน ผลงานกลุ่ม คะแนน
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑o
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การตัดสินใจ
ช่วงคะแนน
๑๒–๑๕
๘–๑๑
ต่ำกว่า ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ให้
ให้
ให้

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

๓๗๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

แบบประเมินผลการนำเสนอผลงานนักเรียน
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงใน
ช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ลำดับที่

รายการประเมิน
๓

๑
๒
๓
๔
๕

๒

๑

ความถูกต้องของเนื้อหา
ความคิดสร้างสรรค์
วิธีการนำเสนอผลงาน
การนำไปใช้ประโยชน์
การตรงต่อเวลา
รวม
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน ให้
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่ ให้
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน
ให้
เกณฑ์การตัดสินใจ
ช่วงคะแนน
๑๒–๑๕
๘–๑๑
ต่ำกว่า ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การเงินและการธนาคาร

๓๗๗

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ : __________________ สกุล : _________________วัน____ เดือน____________พ.ศ. _____
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การเงินและการธนาคาร
๑. ประเมินการเรียนรู้ของตนเอง
กาเครื่องหมาย ✓ ในช่องระดับความสามารถของแต่ละกิจกรรมที่นักเรียนคิดว่าทำได้ตามระดับการประเมินเหล่านี้
ระดับความสามารถ : ดีมาก ค่อนข้างดี ดี พอใช้ ปรับปรุง
ที่

รายการ
ดีมาก

ระดับความสามารถ
ค่อนข้างดี
ดี
พอใช้

ปรับปรุง

๑ ยกตัวอย่างธนาคารที่นักเรียนรู้จักมา ๑ แห่ง
๒ แยกประเภทหมวดหมู่ของธนาคารต่าง ๆ ที่มีอยู่
ในประเทศไทย
๓ วิเคราะห์สถานการณ์ลักษณะของการกู้ยืมเงิน
๔ วิเคราะห์ธนบัตรเงินและสกุลเงินในประเทศไทย
เติมข้อมูลสกุลเงินประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน
๕
ในตารางให้ถูกต้อง
2. สิ่งที่ฉันยังไม่เข้าใจ/ยังทำได้ไม่ดี คือ……

(สามารถเขียนได้มากกว่า ๑ อย่าง)

……………………………………………...........................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
……………………………………………...........................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
3. สิ่ งที่ฉันตั้งใจจะทำให้ ดขี นึ้ ในกำรเรียนหน่ วยต่ อไป

(สามารถเขียนได้มากกว่า ๑ อย่าง)

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

๓๗๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวิต

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวิต

๓๗๙

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ๓ เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวิต
รหัสวิชา ส๑๕๑๐๑
รายวิชาสังคมศึกษา กลุม่ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
๑. มาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชี้วัด
สาระ๒ : หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐาน ส ๒.๑ เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธำรงรักษา
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมโลกอย่างสันติสุข
ตัวชี้วัด
ป.๕/๓ เห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตในสังคมไทย
ป.๕/๔ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน
๒. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตในสังคมไทย การอนุรักษ์เผยแพร่
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงเป็นหน้าที่ของทุกคนในชุมชน
๓. สาระการเรียนรู้
ความรู้
๑. วัฒนธรรมท้องถิ่น
๒. วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
ทักษะ/กระบวนการ
๑. ปฏิบัติตนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
๒. เปรียบเทียบความแตกต่างของภูมิปัญญาแต่ละท้องถิน่
๓. จำแนกและบอกที่มาของภูมิปัญญาท้องถิ่น
เจตคติ
๑. ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของวัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวิตในสังคมไทย
๒. เกิดความภาคภูมิใจวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

๓๘๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. ซื่อสัตย์ สุจริต
๒. มีวินัย
๓. ใฝ่เรียนรู้
๔. มุ่งมั่นในการทำงาน
๕. รักความเป็นไทย
๖. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงาน/ภาระงาน
๑. ใบงานที่ ๑ เรือ่ ง วัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคม
๒. ใบงานที่ ๒ เรือ่ ง ความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่มผี ลต่อการดำเนินชีวิต
๓. ใบงานที่ ๓ เรือ่ ง คุณค่าของวัฒนธรรมกับการดำเนินชีวิต
๔. ใบงานที่ ๔ เรือ่ ง ความแตกต่างของวัฒนธรรมที่มผี ลต่อการดำเนินชีวิตของคนไทยในปัจจุบัน
๕. ใบงานที่ ๕ เรือ่ ง การสืบสานวัฒนธรรม
๖. ใบงานที่ ๖ เรือ่ ง ความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗. ใบงานที่ ๗ เรือ่ ง การสืบต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน
๘. ป้ายรณรงค์ เรื่อง การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวิต

๓๘๑

เกณฑ์การประเมินผลชิน้ งานหรือภาระงาน
ประเด็นการ
ประเมิน
๑. การบรรยาย
จุดประสงค์

๒. ความครอบ
คลุมของเนื้อหา

๓. ความสวยงาม
การตกแต่งชิ้นงาน

๔. ความถูกต้อง

๕. ความตรงต่อ
เวลา

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
บรรยายเกีย่ วกับจุด บรรยายเกี่ยวกับจุด บรรยายเกี่ยวกับจุด
ประสงค์ในการสร้าง ประสงค์ในการสร้าง ประสงค์ในการ
สรรค์ผลงานได้ถูกต้อง สรรค์ผลงานได้
สร้างสรรค์ผลงานได้
ชัดเจน
ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ ถูกต้องเป็นบางส่วน
การนำเสนอเป็นไป การนำเสนอเป็นไป การนำเสนอเป็นไป
ตามลำดับขั้นตอน
ตามลำดับขั้นตอน ตามลำดับขั้นตอน
ความถูกต้องของ
ความถูกต้องของ
ความถูกต้องของ
เนื้อหา ๑๐๐ %
เนื้อหา ๘๐ %
เนื้อหา ๗๐ %
ใช้เครื่องหมาย
ใช้เครื่องหมาย
ใช้เครื่องหมาย
รูปภาพ สมการ
รูปภาพ สมการ
รูปภาพ สมการ
สัญลักษณ์แทนกฎ
สัญลักษณ์แทนกฎ สัญลักษณ์แทน
ทฤษฎี หลักการ
ทฤษฎี หลักการ
กฎ ทฤษฎี
นิยามต่าง ๆ ได้
นิยามต่าง ๆ ได้
หลักการ นิยาม
ถูกต้องและครบถ้วน ถูกต้องและครบถ้วน ต่าง ๆ ได้ถูกต้อง
ใช้สีที่ช่วยจดจำ
ใช้สีที่ช่วยจดจำ
ใช้สีที่ช่วยจดจำ
เพลินตา สีเดียว
เพลินตา สีเดียว
เพลินตา สีเดียว
ตลอด แต่ละสีไม่ซ้ำ ตลอด แต่ละสีซ้ำกัน ตลอด แต่ละสี
กัน
เดียวกัน
ส่งงานครบถ้วนตรง ส่งงานครบถ้วนตรง ส่งงานครบถ้วน
ตามเวลาที่กำหนด ตามเวลาที่กำหนด ตรงตามเวลาที่
๑-๒ วัน
กำหนด ๓-๔ วัน

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน ๑๖-๒๐
คะแนน ๑๓-๑๕
คะแนน ๑๐-๑๑
คะแนน ๐-๙

หมายถึง ดีมาก
หมายถึง ดี
หมายถึง พอใช้
หมายถึง ปรับปรุง

ตรงกับเกณฑ์การตัดสิน ตั้งแต่ระดับ ๑๐ คะแนน ขึ้นไปผ่าน

๑ (ปรับปรุง)
บรรยายเกีย่ วกับจุด
ประสงค์ในการสร้าง
สรรค์ผลงานได้ถูกต้อง
เพียงส่วนน้อย
การนำเสนอเป็นไป
ตามลำดับขั้นตอน
ความถูกต้องของ
เนื้อหา ๕๐ %
ใช้เครื่องหมาย
รูปภาพ สมการ
สัญลักษณ์แทนกฎ
ทฤษฎี หลักการ
นิยามต่าง ๆ ได้
ถูกต้อง
ไม่ใช้สีที่ช่วยจดจำ
เพลินตา สีเดียว
ตลอด
ส่งงานครบถ้วนตรง
แต่ช้ากว่ากำหนด
๕ วันขึ้นไป

๓๘๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง วัฒนธรรมที่มีต่อสังคมไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวติ
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๓.๒ ส ๒.๑ เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธำรง
รักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมโลกอย่างสันติสุข
ตัวชี้วัด ป.๕/๓ เห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตในสังคมไทย
๒. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตในสังคมไทย การอนุรักษ์เผยแพร่
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงเป็นหน้าที่ของทุกคนในชุมชนที่ต้องรักษาไว้
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายวัฒนธรรมที่มีต่อสังคมไทยได้
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- สามารถบอกวัฒนธรรมที่มีต่อสังคมไทยได้
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- วิเคราะห์วัฒนธรรมที่มีต่อสังคมไทยได้
๔. สาระการเรียนรู้
- วัฒนธรรมไทย
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. ซื่อสัตย์ สุจริต
๒. มีวินัย
๓. ใฝ่เรียนรู้
๔. มุ่งมั่นในการทำงาน
๕. รักความเป็นไทย
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวิต

๓๘๓

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง วัฒนธรรมที่มีต่อสังคมไทย
รายวิชาสังคมศึกษา จำนวน ๑ ชั่วโมง
ลำดับที่

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

๑.

๒.

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู้
ขั้นนำ

๑. อธิบายวัฒนธรรม
ที่มีต่อสังคมไทยได้

ขั้นสอน

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
๕ นาที ๑. ครูให้นักเรียนดูสื่อวีดทิ ัศน์
เรื่อง วัฒนธรรมไทย และร่วมกัน
อภิปราย
๒๐ นาที ๑. ครูแบ่งกลุม่ ให้นักเรียนศึกษา
ค้นคว้าจากหนังสือเรียนวิชาสังคม
ศึกษาเรื่อง วัฒนธรรมที่มีผลต่อ
การดำเนินชีวิตของคนในสังคม
- คติธรรม
- วัตถุธรรม
- สหธรรม
- เนติธรรม

การ
สื่อการเรียนรู้ ประเมิน
การเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนดูสอื่ วีดทิ ัศน์ เรื่อง
วีดทิ ัศน์ เรื่อง
วัฒนธรรมไทย และร่วมกัน
วัฒนธรรมไทย
อภิปราย
๑. นักเรียนแบ่งกลุม่ ให้นักเรียน PowerPoint
ศึกษาค้นคว้าจากหนังสือเรียนวิชา
สังคมศึกษาเรือ่ ง วัฒนธรรมที่มีผล
ต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคม
- คติธรรม
- วัตถุธรรม
- สหธรรม
- เนติธรรม

แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้
- แบบ
สังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้
- แบบ
สังเกต
พฤติกรรม
การทำงาน
กลุ่ม

๓๘๔
ลำดับที่

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู้

๓.

๒. สามารถบอก
วัฒนธรรมที่มีต่อ
สังคมไทยได้

ขั้นปฏิบัติ

๔.

๓. วิเคราะห์
วัฒนธรรมที่มีต่อ
สังคมไทยได้

ขั้นสรุป

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
๒. ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย
กรณีศกึ ษาเรือ่ งวัฒนธรรมไทย
โดยครูอธิบายเพิ่มเติม เพื่อให้
นักเรียนเข้าใจมากขึน้
๑๕ นาที ๑. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ ๑
เรื่อง วัฒนธรรมที่มีต่อสังคมไทย

กิจกรรมนักเรียน
๒. นักเรียนเข้ากลุม่ เพื่อ อภิปราย
และครูอธิบายเพิ่มเติมเรื่อง
วัฒนธรรมไทย

๑๐ นาที ๑. ครูสุ่มตัวแทนกลุ่มออกมา
นำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
บทเรียน เรื่องวัฒนธรรม แบ่ง
ออกเป็น ๔ ประเภท คติธรรม
วัตถุธรรม เนติธรรม สหธรรม
มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนใน
สังคมอย่างไร

๑. นักเรียนตัวแทนกลุม่ ออกมา
นำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
๒. นักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน
เรื่องวัฒนธรรม แบ่งออกเป็น ๔
ประเภท คติธรรม วัตถุธรรม เนติ
ธรรม สหธรรม มีผลต่อการดำเนิน
ชีวิตของคนในสังคมอย่างไร

๑. นักเรียนทำใบงานที่ ๑ เรือ่ ง
วัฒนธรรมที่มีต่อสังคมไทย

การ
สื่อการเรียนรู้ ประเมิน
การเรียนรู้

ใบงานที่ ๑
เรื่อง
วัฒนธรรมที่มี
ต่อสังคมไทย

แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้
แบบ
ประเมิน
ผลการนำ
เสนอ
ผลงาน
นักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวิต

๓๘๕

๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑. PowerPoint เรื่อง วัฒนธรรมที่มีต่อสังคมไทย
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการวัดและ
วิธีการ
เครื่องมือ
เกณฑ์การประเมิน
ประเมินผล
ทักษะ (P)
- การถามตอบ
- แบบสังเกตพฤติกรรมการ ผ่านเกณฑ์ประเมิน
- ใบงานที่ ๑ เรื่อง วัฒนธรรมที่ เรียนรู้
ร้อยละ ๖๐
มีต่อสังคมไทย
- แบบประเมินผลการนำเสนอ
ผลงานนักเรียน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
การทำงานกลุ่ม
ความรู้ (K)

- ตรวจใบงานที่ ๑ เรื่อง
วัฒนธรรมที่มีต่อสังคมไทย

- ตรวจใบงานที่ ๑ เรื่อง
วัฒนธรรมที่มีต่อสังคมไทย

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

- ประเมินความซื่อสัตย์ สุจริต
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
อยู่อย่างพอเพียง
และมุ่งมั่นในการทำงาน

- แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

สมรรถนะสำคัญของ - ประเมินความสามารถใน
- แบบสังเกตพฤติกรรมการ ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ผู้เรียน
การสื่อสาร ความสามารถใน
เรียนรู้
ระดับคุณภาพพอใช้
การคิด ความสามารถในการใช้
ขึ้นไป
ทักษะชีวิต และความสามารถใน
การแก้ปัญหา

๓๘๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
……………………………………………………………………………………………………….……………………………………..…………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ความสำเร็จ หรือปัญหาและอุปสรรค
……………………………………………………………….......................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…….……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….…………..
ข้อจำกัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
……..………..……………………………………………………………………………………………………………………….…….…………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….
ลงชื่อ…………………………………ผูส้ อน
(……………………………………)
วันที…่ …….เดือน……………..….พ.ศ.………….

๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………ผู้ตรวจ
(……………………………………..)
วันที…่ …….เดือน…………….…….พ.ศ.………….

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวิต

๓๘๗

ใบงานที่ ๑ เรือ่ ง วัฒนธรรมที่มีต่อสังคมไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวติ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง วัฒนธรรมที่มีต่อสังคมไทย
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คำชี้แจง : นักเรียนสังเกตภาพและตอบคำถามให้ถูกต้อง
๑. การปฏิบัติในภาพเป็นวัฒนธรรมประเภทใด
…………………………………………………………………
……………………………………..................................

๑.

๒. การปฏิบัติในภาพส่งผลต่อการดำเนินชีวิตใน
สังคมอย่างไรบ้าง
…………………………………………………………………
……………………………………..................................

๑. การปฏิบัติในภาพเป็นวัฒนธรรมประเภทใด
…………………………………………………………………
……………………………………..................................

๒.

ที่มาของภาพ :
https://horoscope.mthai.com/hot-horoscopeother/2975.html

๒. การปฏิบัติในภาพส่งผลต่อการดำเนินชีวิตใน
สังคมอย่างไรบ้าง
…………………………………………………………………
……………………………………..................................
................

๓๘๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

๓.
๑. การปฏิบัติในภาพเป็นวัฒนธรรมประเภทใด
……………………………………………………………………
………………………………….......................................

ที่มาของภาพ :
https://hilight.kapook.com/view/183478

๒. การปฏิบัติในภาพส่งผลต่อการดำเนินชีวิตใน
สังคมอย่างไรบ้าง
……………………………………………………………………
………………………………….......................................

๑. การปฏิบัติในภาพเป็นวัฒนธรรมประเภทใด
……………………………………………………………………
………………………………….......................................

๔.

ที่มาของภาพ :
https://sites.google.com/site/bb28952/home/
prapheni-lxy-krathng

๒. การปฏิบัติในภาพส่งผลต่อการดำเนินชีวิตใน
สังคมอย่างไรบ้าง
……………………………………………………………………
………………………………….......................................

ชื่อ-นามสกุล……………………………………………………………………………..ชั้น……………………………..เลขที่………………

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวิต

๓๘๙

เฉลยใบงานที่ ๑ เรื่อง วัฒนธรรมที่มีต่อสังคมไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวติ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง วัฒนธรรมที่มีต่อสังคมไทย
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คำชี้แจง : นักเรียนสังเกตภาพและตอบคำถามให้ถูกต้อง

๑. การปฏิบัติในภาพเป็นวัฒนธรรมประเภทใด
๑.

…………………. วัตถุธรรม………………….

๒. การปฏิบัติในภาพส่งผลต่อการดำเนินชีวิตใน
สังคมอย่างไรบ้าง
…….……ทำให้เกิดความสะดวกสบาย………….

๒.

๑. การปฏิบัติในภาพเป็นวัฒนธรรมประเภทใด
…………………. คติธรรม………………….

ที่มาของภาพ :
https://horoscope.mthai.com/hot-horoscopeother/2975.html

๒. การปฏิบัติในภาพส่งผลต่อการดำเนินชีวิตใน
สังคมอย่างไรบ้าง
…………...เป็นการพัฒนาจิตใจให้ดีงามก่อให้เกิด
ความสุขในชีวิต………….

๓๙๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

๑. การปฏิบัติในภาพเป็นวัฒนธรรมประเภทใด
…………………. เนติธรรม………………….

๓.

ที่มาของภาพ :
https://hilight.kapook.com/view/183478

๔.

๒. การปฏิบัติในภาพส่งผลต่อการดำเนินชีวิตใน
สังคมอย่างไรบ้าง
…….……เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย………….

๑. การปฏิบัติในภาพเป็นวัฒนธรรมประเภทใด
…………………. สหธรรม………………….

ที่มาของภาพ :
https://sites.google.com/site/bb28952/home/
prapheni-lxy-krathng

๒. การปฏิบัติในภาพส่งผลต่อการดำเนินชีวิตใน
สังคมอย่างไรบ้าง
…….…เป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมที่
ดีงามของไทย……….

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวิต

๓๙๑

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กำหนด

ความรับผิดชอบ

ขยันหมั่นเพียร

ตรงต่อเวลา

ชื่อ–สกุล

การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น

เลขที่

การร่วม
กิจกรรม

รายการ

๓

๓

๓

๓

๓

คะแนน
รวม
๑๕

๓๙๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ระดับคุณภาพ
พอใช้ (๒)
ปรับปรุง (๑)
มีความกระตือรือร้นในการ ไม่มีความกระตือรือร้นใน
ร่วมกิจกรรมในบางครั้ง
การร่วมกิจกรรม

เกณฑ์การประเมิน
๑. การร่วมกิจกรรม

ดี (๓)
มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
สม่ำเสมอ

๒. การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อนื่

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงานที่ ไม่มีความรับผิดชอบในงาน
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ได้รับมอบหมายในบางครั้ง ที่ได้รับมอบหมาย
สม่ำเสมอ

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความขยันหมั่นเพียร มีความขยันหมั่นเพียร
พยายามทำงานให้สำเร็จ พยายามทำงานให้สำเร็จ
อย่างสม่ำเสมอ
เป็นบางครั้ง

ไม่มคี วามขยันหมั่นเพียร
พยายามทำงานให้สำเร็จ

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จเรียบ
ร้อยก่อนเวลา

ส่งผลงานช้ากว่าเวลา
กำหนด

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ส่งผลงานเสร็จตรงเวลา

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
๑๓-๑๕
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๑-๘
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ ๙ คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ไม่รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวิต

๓๙๓

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
รายการ
ประเมิน

พฤติกรรมการแสดงออก

๑. มีวินัย

๑. ปฏิ บั ติตามข้ อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบี ยบ ข้อ บั งคับ ของครอบครัวและ
โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
มีความรับผิดชอบ
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสำเร็จ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทำงาน
๘. อาสาทำงาน ช่วยคิด ช่วยทำ และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน
ชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน

๒. ใฝ่เรียนรู้

๓. มุ่งมั่นใน
การทำงาน
๔. มีจิต
สาธารณะ

ระดับการ
ปฏิบัติ
๓ ๒ ๑

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

๓๙๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
ที่

ชื่อ–นามสกุล

ความ
การแสดง การรับฟัง ความตั้งใจ
ร่วมมือทำ
ความ
ความ
ในการ
กิจกรรม
คิดเห็น
คิดเห็น
ทำงาน
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

การแก้ไข/ รวม
ปรับปรุง ๑๕
ผลงานกลุ่ม คะแนน
๓ ๒ ๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑o
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การตัดสินใจ
ช่วงคะแนน
๑๒-๑๕
๘-๑๑
ต่ำกว่า ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ให้
ให้
ให้

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวิต

๓๙๕

แบบประเมินผลการนำเสนอผลงานนักเรียน
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ลำดับที่

รายการประเมิน
๓

๑
๒
๓
๔
๕

๒

๑

ความถูกต้องของเนื้อหา
ความคิดสร้างสรรค์
วิธีการนำเสนอผลงาน
การนำไปใช้ประโยชน์
การตรงต่อเวลา
รวม
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน ให้
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่ ให้
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน
ให้
เกณฑ์การตัดสินใจ
ช่วงคะแนน
๑๒–๑๕
๘–๑๑
ต่ำกว่า ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

๓๙๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวิต
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๓.๒ ส ๒.๑ เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธำรง
รักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมโลกอย่างสันติสุข
ตัวชี้วัด ป.๕/๓ เห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตในสังคมไทย
๒. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตในสังคมไทย การอนุรักษ์เผยแพร่
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงเป็นหน้าที่ของทุกคนในชุมชน
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตได้
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- สามารถบอกความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตได้
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- วิเคราะห์ความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตได้
๔. สาระการเรียนรู้
- ความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. ซื่อสัตย์ สุจริต
๒. มีวินัย
๓. ใฝ่เรียนรู้
๔. มุ่งมั่นในการทำงาน
๕. รักความเป็นไทย
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวิต

๓๙๗

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต
รายวิชาสังคมศึกษา จำนวน ๑ ชั่วโมง
ลำดับที่

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู้

๑.

ขั้นนำ

๒.

ขั้นสอน

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
๕ นาที ๑. ครูทบทวนความรู้เรื่องวัฒนธรรม
ที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนใน
สังคม มี ๔ ประเภท ( คติธรรม
วัตถุธรรม เนติธรรม สหธรรม)

สื่อการเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนทบทวนความรูเ้ รื่อง
PowerPoint
วัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนิน
ชีวิตของคนในสังคม มี ๔ ประเภท
(คติธรรม วัตถุธรรม เนติธรรม
สหธรรม)
๒๐ นาที ๑. ครูอธิบายวัฒนธรรมในด้านต่าง ๆ ๑. นักเรียนฟังคำอธิบายจากครู
PowerPoint
ที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนใน
สังคมแต่ละท้องถิ่นว่ามีความ
แตกต่างกันอย่างไร ตามความเชื่อ
สังคมและสภาพภูมิศาสตร์ โดยครู
ยกตัวอย่างประกอบ

การประเมิน
การเรียนรู้
แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้

- แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้
- แบบสังเกต
พฤติกรรม
การทำงาน
กลุ่ม

๓๙๘
ลำดับที่

๓.

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู้

ขั้นปฏิบัติ

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
๒. ครูให้นักเรียนดูรูปภาพด้าน
วัตถุ.......บ้านเรือนที่อยู่อาศัย
(พร้อมอธิบายให้เห็นถึงความ
แตกต่าง)
๑๕ นาที ๑. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ระดม
ความคิดและร่วมกันอภิปราย แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ ที่มีผลต่อ
การดำเนินชีวิตของในสังคมแต่ละ
ท้องถิ่นและชุมชนด้านต่าง ๆ (คติ
ธรรม วัตถุธรรม เนติธรรม
สหธรรม) ใบงานที่ ๒ เรื่อง ความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมที่มผี ลต่อ
การดำเนินชีวิต

กิจกรรมนักเรียน
๒. นักเรียนดูรปู ภาพด้านวัตถุ.......
บ้านเรือนที่อยู่อาศัย (พร้อม
อธิบายให้เห็นถึงความแตกต่าง)
๑. นักเรียนแบ่งกลุม่ ระดม
ความคิดและร่วมกันอภิปราย
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ
ที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของใน
สังคมแต่ละท้องถิ่นและชุมชน
ด้านต่าง ๆ (คติธรรม วัตถุธรรม
เนติธรรม สหธรรม) ใบงานที่ ๒
เรื่อง ความแตกต่างทางวัฒนธรรม
ที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

ใบงานที่ ๒ แบบสังเกต
เรื่อง ความ พฤติกรรม
แตกต่างทาง การทำงานกลุ่ม
วัฒนธรรมที่มี
ผลต่อการ
ดำเนินชีวิต

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวิต

ลำดับที่
๔.

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู้
ขั้นสรุป

เวลา
ที่ใช้

๓๙๙
แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
๑๐ นาที ๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
วัฒนธรรมด้านต่าง ๆ ที่มีผลต่อการ
ดำเนินชีวิตของคนในสังคมแต่ละ
ท้องถิ่นและชุมชน ว่ามีความแตก
ต่างกันอย่างไร ทั้งนี้เพื่อให้อยู่ร่วม
กันอย่างมีความสุข

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนร่วมกันสรุป วัฒนธรรม
ด้านต่าง ๆ ที่มีผลต่อการดำเนิน
ชีวิตของคนในสังคมแต่ละท้องถิ่น
และชุมชน ว่ามีความแตกต่างกัน
อย่างไร ทั้งนี้เพื่อให้อยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้
แบบประเมินผล
การนำเสนอ
ผลงานของ
นักเรียน

๔๐๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑. PowerPoint เรื่อง ความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการวัดและ
วิธีการ
เครื่องมือ
เกณฑ์การประเมิน
ประเมินผล
ทักษะ (P)
- การถามตอบ
- แบบสังเกตพฤติกรรม
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
การเรียนรู้
ร้อยละ ๖๐
- ใบงานที่ ๒ เรื่อง ความ
- แบบประเมินผล
แตกต่างทางวัฒนธรรมที่มีผล การนำเสนอผลงานนักเรียน
ต่อการดำเนินชีวิต
- แบบสังเกตพฤติกรรม
การทำงานกลุ่ม
ความรู้ (K)

- ตรวจใบงานที่ ๒ เรื่อง ความ - ตรวจใบงานที่ ๒ เรื่อง
แตกต่างทางวัฒนธรรมที่มีผล ความแตกต่างทางวัฒนธรรม
ต่อการดำเนินชีวิต
ทีม่ ีผลต่อการดำเนินชีวิต

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

- ประเมินความซื่อสัตย์ สุจริต - แบบประเมินคุณลักษณะ
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
อันพึงประสงค์
อยู่อย่างพอเพียง
และมุ่งมั่นในการทำงาน

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

สมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน

- ประเมินความสามารถใน
การสื่อสาร ความสามารถใน
การคิด ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต และความ
สามารถในการแก้ปัญหา

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

- แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวิต

๔๐๑

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ความสำเร็จ หรือปัญหาและอุปสรรค
……………………………………………………………….......................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...……..………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ข้อจำกัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….
ลงชื่อ…………………………………ผูส้ อน
(…………………………………)
วันที…่ …….เดือน………………..พ.ศ.………….

๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………ผู้ตรวจ
(……………………………………..)
วันที่……….เดือน……………...….พ.ศ.………….

๔๐๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
ใบงานที่ ๒ เรือ่ ง ความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่มผี ลต่อการดำเนินชีวิต
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวติ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คำชี้แจง : ให้นักเรียนวาดภาพและบ่งบอกถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………..…………………………………………………………..…………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………………….…………………….…………………
ชื่อ-นามสกุล……………………………………………………………………………..ชั้น……………………………..เลขที่………………

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวิต

๔๐๓

เฉลยใบงานที่ ๒ เรื่อง ความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวติ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คำชี้แจง : ให้นักเรียนวาดภาพและบ่งบอกถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม (ดุลยพินิจครูผู้สอน)

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

๔๐๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กำหนด

ความรับผิดชอบ

ขยันหมั่นเพียร

ตรงต่อเวลา

ชื่อ–สกุล

การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น

เลขที่

การร่วม
กิจกรรม

รายการ

๓

๓

๓

๓

๓

คะแนน
รวม
๑๕

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวิต
เกณฑ์การประเมิน
๑. การร่วมกิจกรรม

๔๐๕

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ระดับคุณภาพ
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
ปรับปรุง (๑)
มีความกระตือรือร้นในการ มีความกระตือรือร้นในการ ไม่มีความกระตือรือร้น
ร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ ร่วมกิจกรรมในบางครั้ง
ในการร่วมกิจกรรม

๒. การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อนื่

รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รับฟังความคิดเห็นของ
อย่างสม่ำเสมอ
ผูอ้ ื่นเป็นบางครั้ง

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงานที่
ได้รับมอบหมายอย่าง
สม่ำเสมอ

มีความรับผิดชอบในงานที่ ไม่มีความรับผิดชอบใน
ได้รับมอบหมายในบางครั้ง งานทีไ่ ด้รับมอบหมาย

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความขยันหมั่นเพียร
พยายามทำงานให้สำเร็จ
อย่างสม่ำเสมอ

มีความขยันหมั่นเพียร
พยายามทำงานให้สำเร็จ
เป็นบางครั้ง

ไม่มคี วามขยันหมั่นเพียร
พยายามทำงานให้สำเร็จ

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จเรียบร้อย
ก่อนเวลา

ส่งผลงานเสร็จตรงเวลา

ส่งผลงานช้ากว่าเวลา
กำหนด

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
๑๓-๑๕
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๑-๘
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ ๙ คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ไม่รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น

๔๐๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ระดับการ
รายการ
พฤติกรรมการแสดงออก
ปฏิบัติ
ประเมิน
๓ ๒ ๑
๑. มีวินัย

๒. ใฝ่เรียนรู้

๓. มุ่งมั่นใน
การทำงาน
๔. มีจิต
สาธารณะ

๑. ปฏิ บั ติตามข้ อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบี ยบ ข้อ บั งคับ ของครอบครัวและ
โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
มีความรับผิดชอบ
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสำเร็จ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทำงาน
๘. อาสาทำงาน ช่วยคิด ช่วยทำ และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน
ชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวิต

๔๐๗

แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน

ที่

ชื่อ–นามสกุล

ความ
การแสดง การรับฟัง ความตั้งใจ
ร่วมมือทำ
ความ
ความ
ในการ
กิจกรรม
คิดเห็น
คิดเห็น
ทำงาน
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

การแก้ไข/ รวม
ปรับปรุง ๑๕
ผลงานกลุ่ม คะแนน
๓ ๒ ๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑o
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การตัดสินใจ
ช่วงคะแนน
๑๒–๑๕
๘–๑๑
ต่ำกว่า ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ให้
ให้
ให้

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

๔๐๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

แบบประเมินผลการนำเสนอผลงานนักเรียน
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ลำดับที่

รายการประเมิน
๓

๑
๒
๓
๔
๕

๒

๑

ความถูกต้องของเนื้อหา
ความคิดสร้างสรรค์
วิธีการนำเสนอผลงาน
การนำไปใช้ประโยชน์
การตรงต่อเวลา
รวม
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน ให้
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่ ให้
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน
ให้
เกณฑ์การตัดสินใจ
ช่วงคะแนน
๑๒–๑๕
๘–๑๑
ต่ำกว่า ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวิต

๔๐๙

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง คุณค่าของวัฒนธรรมกับการดำเนินชีวิต
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวิต
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๓.๒ ส ๒.๑ เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธำรง
รักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมโลกอย่างสันติสุข
ตัวชี้วัด ป.๕/๓ เห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตในสังคมไทย
๒. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตในสังคมไทย การอนุรักษ์เผยแพร่
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงเป็นหน้าที่ของทุกคนในชุมชน
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายคุณค่าของวัฒนธรรมกับการดำเนินชีวิตได้
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- สามารถบอกคุณค่าของวัฒนธรรมกับการดำเนินชีวิตได้
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- วิเคราะห์คุณค่าของวัฒนธรรมกับการดำเนินชีวิตได้
๔. สาระการเรียนรู้
- คุณค่าของวัฒนธรรมกับการดำเนินชีวิต
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. ซื่อสัตย์ สุจริต
๒. มีวินัย
๓. ใฝ่เรียนรู้
๔. มุ่งมั่นในการทำงาน
๕. รักความเป็นไทย
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

๔๑๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง คุณค่าของวัฒนธรรมกับการดำเนินชีวิต
รายวิชาสังคมศึกษา จำนวน ๑ ชั่วโมง

ลำดับที่

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

๑.

๒.

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้
ขั้นนำ

๑. อธิบายคุณค่า
ของวัฒนธรรมกับ
การดำเนินชีวิตได้
๒. สามารถบอก
คุณค่าของวัฒนธรรม
กับการดำเนินชีวิตได้

ขั้นสอน

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
๕ นาที ๑. ครูให้นักเรียนดูสื่อวีดทิ ัศน์
เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยจากนัน้
อภิปรายร่วมกัน
๒๐ นาที ๑. ครูตั้งคำถามนักเรียนใน
ประเด็นดังนี้
ครู : กิจวัตรประจำวันของ
นักเรียน สะท้อนวัฒนธรรมใดบ้าง
ครู : วัฒนธรรมมีคุณค่ากับ
การดำเนินชีวิตอย่างไร
๒. ครูอธิบายเกี่ยวกับการใช้
หลักธรรมในการดำเนินตามวิถี
ชีวิตประชาธิปไตย

สื่อการเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนดูสอื่ วีดทิ ัศน์ เกี่ยวกับ PowerPoint
วัฒนธรรมไทยจากนั้นอภิปราย
ร่วมกัน
๑. นักเรียนตอบคำถามจาก
PowerPoint
ประเด็นของครู
นักเรียน : การเป็นอยู่และการใช้
ชีวิตประจำวัน
นักเรียน : สามารถดำเนินวิถีชีวิตได้
อย่างเรียบง่าย
๒. นักเรียนฟังครูอธิบายเพิม่ เติม
และจดบันทึก

การประเมิน
การเรียนรู้
แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้
- แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้
- แบบสังเกต
พฤติกรรม
การทำงาน
กลุ่ม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวิต
ลำดับที่

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

๔๑๑
เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
- ปัญญาธรรม
- คารวธรรม
- สามัคคีธรรม
ทำให้การดำเนินชีวิตในสังคมมี
ความสงบสุข เป็นระเบียบ
เรียบร้อย สะท้อนให้เห็นถึง
คุณค่าของวัฒนธรรมที่ถือ
ปฏิบัติกันสืบทอดกันมา
๓. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มและ ๓. นักเรียนแบ่งกลุม่ การทำงาน
ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการใช้ ตามหัวข้อที่ครูชี้แจง
หลักธรรม คารวธรรม สามัคคี
ธรรม ปัญญาธรรม ในการ
ดำเนินชีวิตทำให้เกิดคุณค่าทีไ่ ด้
จากวัฒนธรรมอย่างไร

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

๔๑๒

ลำดับที่

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

๓.

๔.

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้
ขั้นปฏิบัติ

๓. วิเคราะห์คุณค่า
ของวัฒนธรรมกับ
การดำเนินชีวิตได้

ขั้นสรุป

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๑๕ นาที ๑. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ ๓ ๑. นักเรียนทำใบงานที่ ๓ เรือ่ ง ใบงานที่ ๓
เรื่อง คุณค่าที่ได้จากวัฒนธรรม คุณค่าที่ได้จากวัฒนธรรมกับการ เรื่อง คุณค่าที่
กับการดำเนินชีวิต
ดำเนินชีวิต
ได้จาก
วัฒนธรรมกับ
การดำเนิน
ชีวิต
๑๐ นาที ๑. ตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอ
ผลงานหน้าชั้น
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
บทเรียน คุณค่าของวัฒนธรรม
กับการดำเนินชีวิต

๑. ตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอ
ผลงานหน้าชั้น
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
บทเรียน คุณค่าของวัฒนธรรมกับ
การดำเนินชีวิต

การประเมิน
การเรียนรู้
แบบสังเกต
พฤติกรรม
การทำงาน
กลุ่ม

แบบประเมิน
ผลการนำ
เสนอผลงาน
ของนักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวิต

๔๑๓

๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑. PowerPoint เรื่อง คุณค่าของวัฒนธรรมกับการดำเนินชีวิต
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิน้ งานหรือภาระงาน
ประเด็นการวัดและ
วิธีการ
เครื่องมือ
ประเมินผล
ทักษะ (P)
- การถามตอบ
- แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้
- ใบงานที่ ๓ เรื่อง คุณค่าที่ได้ - แบบประเมินผล
จากวัฒนธรรมกับการดำเนิน การนำเสนอผลงาน
ชีวิต
นักเรียน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
การทำงานกลุ่ม

เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

ความรู้ (K)

- ตรวจใบงานที่ ๓ เรื่อง
คุณค่าที่ได้จากวัฒนธรรม
กับการดำเนินชีวิต

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

- ประเมินความซื่อสัตย์ สุจริต - แบบประเมินคุณลักษณะ ผ่านเกณฑ์ประเมิน
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
อันพึงประสงค์
ระดับคุณภาพพอใช้
มุ่งมั่นในการทำงาน
ขึ้นไป
และรักความเป็นไทย

สมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน

- ประเมินความสามารถใน
การสื่อสาร ความสามารถใน
การคิด ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวติ และความ
สามารถในการแก้ปัญหา

- ตรวจใบงานที่ ๓ เรื่อง
คุณค่าที่ได้จากวัฒนธรรม
กับการดำเนินชีวิต

- แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

๔๑๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
………………..…………………………………………………………………………………..…………………………………….…..………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ความสำเร็จ หรือปัญหาและอุปสรรค
…………………………………………………………………………………………………………………..…………................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………..
ข้อจำกัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
…………….…...…………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….
ลงชื่อ…………………………………ผูส้ อน
(…………………………………)
วันที…่ …….เดือน…………….….พ.ศ.………….

๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………ผู้ตรวจ
(……………………………………..)
วันที…่ …….เดือน……………..….พ.ศ.………….

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวิต

๔๑๕

ใบงานที่ ๓ เรื่อง คุณค่าของวัฒนธรรมกับการดำเนินชีวิต
แหล่งที่มา:https://www.google.com/search?q
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวติ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง คุณค่าของวัฒนธรรมกับการดำเนินชีวิต
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คำชี้แจง : นักเรียนวิเคราะห์คุณค่าของวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคมไทย ลงในแผนผังความคิด

ปัญญาธรรม

คุณค่าของวัฒนธรรม
กับการดำเนินชีวิต

สามัคคีธรรม

คารวธรรม

ชื่อ-นามสกุล……………………………………………………………………………..ชั้น……………………………..เลขที่………………

๔๑๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
เฉลยใบงานที่ ๓ เรื่อง คุณค่าของวัฒนธรรมกับการดำเนินชีวิต
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวติ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง คุณค่าของวัฒนธรรมกับการดำเนินชีวิต
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คำชี้แจง : นักเรียนวิเคราะห์คุณค่าของวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคมไทย ลงในแผนความคิด
ทำให้รู้จักใช้เหตุผลใน
การดำเนินชีวิต

ปัญญาธรรม

คุณค่าของวัฒนธรรม
กับการดำเนินชีวิต

คารวธรรม

สามัคคีธรรม

ทำให้เกิดความสามัคคี
ในหมู่คณะ

ทำให้มีความกตัญญูกตเวที

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวิต

๔๑๗

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กำหนด

ความรับผิดชอบ

ขยันหมั่นเพียร

ตรงต่อเวลา

ชื่อ–สกุล

การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น

เลขที่

การร่วม
กิจกรรม

รายการ

๓

๓

๓

๓

๓

คะแนน
รวม
๑๕

๔๑๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

เกณฑ์การประเมิน
๑. การร่วมกิจกรรม

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ระดับคุณภาพ
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
มีความกระตือรือร้นใน
มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
การร่วมกิจกรรมใน
สม่ำเสมอ
บางครั้ง

๒. การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อนื่

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงานที่ มีความรับผิดชอบในงานที่ ไม่มีความรับผิดชอบใน
ได้รับมอบหมายอย่าง
ได้รับมอบหมายในบางครั้ง งานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
สม่ำเสมอ

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความขยันหมั่นเพียร
พยายามทำงานให้สำเร็จ
อย่างสม่ำเสมอ

มีความขยันหมั่นเพียร
พยายามทำงานให้สำเร็จ
เป็นบางครั้ง

ไม่มีความขยันหมั่น เพียร
พยายามทำงานให้สำเร็จ

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จเรียบร้อย
ก่อนเวลา

ส่งผลงานเสร็จตรงเวลา

ส่งผลงานช้ากว่าเวลา
กำหนด

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
๑๓-๑๕
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๑-๘
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ ๙ คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ปรับปรุง (๑)
ไม่มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม

ไม่รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวิต

๔๑๙

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
ระดับการ
รายการ
พฤติกรรมการแสดงออก
ปฏิบัติ
ประเมิน
๓ ๒ ๑
๑. มีวินัย

๒. ใฝ่เรียนรู้

๓. มุ่งมั่นใน
การทำงาน
๔. มีจิต
สาธารณะ

๑. ปฏิ บั ติ ตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบี ยบ ข้ อบั งคั บ ของครอบครัวและ
โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
มีความรับผิดชอบ
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ
๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสำเร็จ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทำงาน
๘. อาสาทำงาน ช่วยคิด ช่วยทำ และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน
ชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

๔๒๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
ที่

ชื่อ–นามสกุล

ความ
การแสดง การรับฟัง ความตั้งใจ
ร่วมมือทำ
ความ
ความ
ในการ
กิจกรรม
คิดเห็น
คิดเห็น
ทำงาน
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

การแก้ไข/ รวม
ปรับปรุง ๑๕
ผลงานกลุ่ม คะแนน
๓ ๒ ๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑o
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การตัดสินใจ
ช่วงคะแนน
๑๒–๑๕
๘–๑๑
ต่ำกว่า ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ให้
ให้
ให้

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวิต

๔๒๑

แบบประเมินผลการนำเสนอผลงานนักเรียน
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ลำดับที่

รายการประเมิน
๓

๑
๒
๓
๔
๕

๒

๑

ความถูกต้องของเนื้อหา
ความคิดสร้างสรรค์
วิธีการนำเสนอผลงาน
การนำไปใช้ประโยชน์
การตรงต่อเวลา
รวม
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน ให้
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่ ให้
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน
ให้
เกณฑ์การตัดสินใจ
ช่วงคะแนน
๑๒–๑๕
๘–๑๑
ต่ำกว่า ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

๔๒๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง วัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนไทยในปัจจุบัน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวิต
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๓.๒ ส ๒.๑ เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธำรง
รักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมโลกอย่างสันติสุข
ตัวชี้วัด ป.๕/๓ เห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตในสังคมไทย
๒. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตในสังคมไทย การอนุรักษ์เผยแพร่
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงเป็นหน้าที่ของทุกคนในชุมชน
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนไทยในปัจจุบันได้
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- สามารถบอกวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนไทยในปัจจุบันได้
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- วิเคราะห์วัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนไทยในปัจจุบันได้
๔. สาระการเรียนรู้
- วัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนไทยในปัจจุบนั
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. ซื่อสัตย์ สุจริต
๒. มีวินัย
๓. ใฝ่เรียนรู้
๔. มุ่งมั่นในการทำงาน
๕. รักความเป็นไทย
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวิต

๔๒๓

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง วัฒนธรรมที่มผี ลต่อการดำเนินชีวิตของคนไทยในปัจจุบัน
รายวิชาสังคมศึกษา จำนวน ๑ ชั่วโมง
ลำดับที่

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

๑.

๒.

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู้
ขั้นนำ

๑. อธิบายวัฒนธรรมที่
มีผลต่อการดำเนินชีวิต
ของคนไทยในปัจจุบัน
ได้
๒. สามารถบอก
วัฒนธรรมที่มีผลต่อ
การดำเนินชีวิตของคน
ไทยในปัจจุบันได้

ขั้นสอน

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การ
ประเมิน
การเรียนรู้

กิจกรรมครู
๕ นาที ๑. ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย ที่
นักเรียนรู้จกั มีอะไรบ้าง ครูเขียน
คำตอบของนักเรียนบนกระดานดำ

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนตอบคำถามเกีย่ วกับ
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย
วัฒนธรรมไทยที่นักเรียนรู้จักมี
อะไรบ้าง

PowerPoint

แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้

๒๐ นาที ๑. ครูให้นักเรียนเลือกวัฒนธรรม
ไทยที่นักเรียนชื่นชอบมากที่สุด ๑
เรื่อง แล้วสุ่มนักเรียนออกมานำเสนอ
ให้เพื่อนฟังหน้าชั้นเรียน
๒. ครูอธิบายให้นักเรียนเพิ่มเติม
เรื่อง วัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนิน
ชีวิตของคนไทยในปัจจุบัน

๑. นักเรียนเลือกวัฒนธรรมไทยที่ PowerPoint
นักเรียนชืน่ ชอบมากทีส่ ดุ ๑ เรื่อง
แล้วออกมานำเสนอให้เพื่อนฟัง
หน้าชั้นเรียน
๒. นักเรียนฟังครูอธิบายเพิม่ เติม
เรื่อง วัฒนธรรมที่มีผลต่อการ
ดำเนินชีวิตของคนไทยในปัจจุบัน

- แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้
- แบบสังเกต
พฤติกรรม
การทำงาน
กลุ่ม

๔๒๔
ลำดับที่
๓.

๔.

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
๓. วิเคราะห์
ขั้นปฏิบัติ ๑๕ นาที ๑. ครูให้นักเรียนเข้ากลุ่มศึกษา
วัฒนธรรมที่มีผลต่อ
ใบความรู้ เรื่อง วัฒนธรรมไทยที่มีผล
การดำเนินชีวิตของคน
ต่ อ การดำเนิ น ชี วิต ของคนในสั งคม
ไทยในปัจจุบัน ได้
ไทย และทำเป็นสมุดเล่มเล็กเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมที่นักเรียนค้นคว้ามา

ขั้นสรุป

๑๐ นาที ๑. ครูให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่ม
ออกมานำเสนอความคิ ด เห็ น ของ
กลุ่ ม เรื่อ ง วัฒ นธรรมไทยที่ มี ผ ลต่ อ
การดำเนินชีวิตของคนในสังคมไทย
๒ . ครู แ ละนั ก เรี ย นช่ ว ยกั น สรุ ป
บทเรียน เรื่อง วัฒ นธรรมที่มีผลต่อ
ก ารด ำเนิ น ชี วิ ต ข อ งค น ไท ย ใน
ปัจจุบันในด้านภาษาไทย ศาสนา
การประกอบอาชีพเกษตรกรรม

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนศึกษาใบความรู้
และทำกิจกรรมจากวัฒนธรรม
ที่นักเรียนเลือกโดยทำใบรูปแบบ
สมุดเล่มเล็ก

๑. นักเรียนตัวแทนกลุม่ ออกมา
นำเสนอผลงานของกลุ่มตนเอง

๒. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุป
บทเรียน เรื่อง วัฒนธรรมที่มีผล
ต่อการดำเนินชีวิตของคนไทยใน
ปัจจุบันในด้านภาษาไทย ศาสนา

สื่อการเรียนรู้
สมุดเล่มเล็กใบ
ความรูท้ ี่ ๑ เรือ่ ง
วัฒนธรรมไทยที่
มีผลต่อการ
ดำเนินชีวิตของ
คนในสังคมไทย

การ
ประเมิน
การเรียนรู้
แบบสังเกต
พฤติกรรม
การทำงาน
กลุ่ม

แบบ
ประเมินผล
การ
นำเสนอ
ผลงานของ
นักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวิต

ลำดับที่

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้

๔๒๕
แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
วิถกี ารดำเนินชีวิตและบุคลิกภาพ
ศิลปกรรมแขนงต่าง ๆ ที่มีส่วนสำคัญ
อย่างยิ่งในการสร้างแรงบันดาลใจ
ให้มีการสร้างสรรค์ศิลปกรรมแขนง
ต่า ง ๆ ที่มีลัก ษณะเฉพาะเป็น
เอกลักษณ์ของไทย

กิจกรรมนักเรียน
การประกอบอาชีพเกษตรกรรมวิถี
การดำเนินชีวิตและบุคลิกภาพ
ศิลปกรรมแขนงต่าง ๆ ที่มีส่วน
สำคัญอย่างยิ่งในการสร้างแรง
บันดาลใจ ให้มกี ารสร้างสรรค์
ศิลปกรรมแขนงต่าง ๆ ที่มี
ลักษณะเฉพาะเป็นเอกลักษณ์
ของไทย

สื่อการเรียนรู้

การ
ประเมิน
การเรียนรู้

๔๒๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑. PowerPoint เรื่อง วัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนไทยในปัจจุบัน
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการวัดและ
วิธีการ
เครื่องมือ
เกณฑ์การประเมิน
ประเมินผล
ทักษะ (P)
- การถามตอบ
- แบบสังเกตพฤติกรรม
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
การเรียนรู้
ร้อยละ ๖๐
- สมุดเล่มเล็ก
- แบบประเมิ น ผลการนำ
เสนอผลงานนักเรียน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
การทำงานกลุ่ม
ความรู้ (K)

- ตรวจสมุดเล่มเล็ก

- ตรวจสมุดเล่มเล็ก

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

- ประเมินความซื่อสัตย์ สุจริต - แบบประเมินคุณลักษณะ
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
อันพึงประสงค์
มุ่งมั่นในการทำงาน
และรักความเป็นไทย

สมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน

- ประเมินความสามารถใน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
การสื่อสาร ความสามารถใน
การเรียนรู้
การคิด ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต และความสามารถใน
การแก้ปัญหา

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวิต

๔๒๗

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ความสำเร็จ หรือปัญหาและอุปสรรค
…………………………………………………………………....................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ข้อจำกัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….
ลงชื่อ…………………………………ผูส้ อน
(……………………………………)
วันที…่ …….เดือน……………..….พ.ศ.………….

๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
ลงชื่อ…………………………………ผู้ตรวจ
(………………………………..…..)
วันที…่ …….เดือน………………….พ.ศ.………….

๔๒๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

ใบความรู้ที่ ๑ เรื่อง วัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนไทยในปัจจุบัน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวิต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง วัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนไทยในปัจจุบัน
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
วัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคมไทย มีดังนี้
๑. พระพุ ท ธศาสนา เป็นศาสนาที่ มีความสำคัญ อย่างยิ่งในการดำเนินชีวิตของประชาชนชาวไทย
เพราะประชาชนชาวไทยส่ วนใหญ่ นั บ ถื อ พระพุ ท ธศาสนา พระพุ ท ธศาสนาได้ ก ำหนดค่ านิ ย ม ความเชื่ อ
แนวความคิ ด และบรรทั ด ฐานทางสั ง คมของชนชาติ ไ ทย ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
พระพุทธศาสนาจะได้รับการยกย่องและปฏิบัติตาม ทำให้วิถี ชีวิตของคนไทยผูกพันกับพระพุทธศาสนาอย่าง
แน่นแฟ้น
๒. ภาษาไทย ภาษาไทยกลางเป็นภาษาประจำชาติที่คนไทยทั่วประเทศสามารถพูดเข้าใจและเขียน
อ่านได้ ภาษาไทยกลางจึงเป็นตัวเชื่อมโยงให้คนในชาติ ติดต่อสื่อสาร และสร้างความผูกพันต่อกันต่อกัน ทำให้
คนไทยสามารถทำความเข้าใจวัฒนธรรมหลักและวัฒนธรรมของภูมิภาคต่าง ๆ ได้ดี
๓. อาชีพเกษตรกรรม ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีความสมบูรณ์มากที่สุด ประเทศหนึ่ง
ของภูมิภาคมาช้านานแล้ว ประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชนบทและมีชีวิตความเป็นอยู่ผูกพันกับพื้นดินท้องทุ่ง
และไร่นา ประเพณีและวัฒนธรรมส่วนใหญ่จึงมีพื้นฐานมาจากการเกษตรและการมีชีวิตอยู่ในชนบท อันเป็น
รากฐานแหล่งภูมิปัญญาทุกด้านของวิถีชีวิต แม้ในปัจจุบันที่ประชากรบางส่วนจะอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในเมือง
และประกอบอาชีพ ทางด้านอุตสาหกรรมและการบริการ แต่ความผูกพันกับชนบทและอาชีพเกษตรกรรม
ซึ่งรวมไปถึงการประมงและการเลี้ยงสัตว์ยังฝังอยู่อย่างแน่นแฟ้น
๔. วิถีการดำเนิน ชีวิตและบุคลิกภาพ คนไทยมีบุค ลิกอ่อนน้อมถ่อมตนให้ความเคราพผู้ใหญ่ ที่ มี
คุณวุฒิและวัยวุฒิสูงกว่าตน เป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เมตตากรุณา และผูกพันกับครอบครัว นอกจากนี้ คนไทย
ยังให้ความสำคัญกับการคบเพื่อนและเอาใจเขามาใส่ใจเรา หรือเรียกว่า ความเกรงใจ บุคลิกภาพดังกล่าว
ได้รับการหล่อหลอมจากกระบวนการขัดเกลาทางสังคม ทั้งทางตรง เช่น ครอบครัว กลุ่มเพื่ อน โรงเรียน และ
ทางอ้อม เช่น สุภาษิตสอนใจ คำพังเพย ปริศนาคำทาย และการละเล่น
๕. ศิ ล ปกรรมแขนงต่ า ง ๆ วั ฒ นธรรมมี ส่ ว นสำคั ญ อย่ า งยิ่ ง ในการสร้ า งแรงบั น ดาลใจ ให้ มี
การสร้างสรรค์ศิลปกรรมแขนงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเฉพาะเป็นเอกลักษณ์ของไทย

แหล่งที่มา : สื่อ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวิต

๔๒๙

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กำหนด

ความรับผิดชอบ

ขยันหมั่นเพียร

ตรงต่อเวลา

ชื่อ–สกุล

การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น

เลขที่

การร่วม
กิจกรรม

รายการ

๓

๓

๓

๓

๓

คะแนน
รวม
๑๕

๔๓๐

เกณฑ์การประเมิน
๑. การร่วมกิจกรรม

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ระดับคุณภาพ
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
มีความกระตือรือร้นใน
มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
การร่วมกิจกรรมใน
สม่ำเสมอ
บางครั้ง

ปรับปรุง (๑)
ไม่มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม

๒. การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อนื่

รับฟังความคิดเห็นของผู้
อื่นอย่างสม่ำเสมอ

รับฟังความคิดเห็นของผู้ ไม่รับฟังความคิดเห็นของ
อื่นเป็นบางครั้ง
ผู้อ่นื

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง
สม่ำเสมอ

มีความรับผิดชอบในงาน ไม่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบใน
ที่ได้รับมอบหมายใน
งานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
บางครั้ง

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความขยันหมั่นเพียร
พยายามทำงานให้สำเร็จ
อย่างสม่ำเสมอ

มีความขยันหมั่นเพียร ไม่มีความขยันหมั่นเพียร
พยายามทำงานให้สำเร็จ พยายามทำงานให้สำเร็จ
เป็นบางครั้ง

๕. ตรงต่อเวลา

ส่ งผลงานเสร็จเรียบร้อ ย ส่งผลงานเสร็จตรงเวลา
ก่อนเวลา

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
๑๓-๑๕
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๑-๘
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ ๙ คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ส่ ง ผลงานช้ า กว่ า เวลา
กำหนด

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวิต

๔๓๑

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
ระดับการ
รายการ
พฤติกรรมการแสดงออก
ปฏิบัติ
ประเมิน
๓ ๒ ๑
๑. มีวินัย

๒. ใฝ่เรียนรู้

๓. มุ่งมั่นใน
การทำงาน
๔. มีจิต
สาธารณะ

๑. ปฏิ บั ติตามข้ อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบี ยบ ข้อ บั งคับ ของครอบครัวและ
โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
มีความรับผิดชอบ
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ
๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสำเร็จ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทำงาน
๘. อาสาทำงาน ช่วยคิด ช่วยทำ และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน
ชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

๔๓๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน

ที่

ชื่อ–นามสกุล

ความ
การแสดง การรับฟัง ความตั้งใจ
ร่วมมือทำ
ความ
ความ
ในการ
กิจกรรม
คิดเห็น
คิดเห็น
ทำงาน
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

การแก้ไข/ รวม
ปรับปรุง ๑๕
ผลงานกลุ่ม คะแนน
๓ ๒ ๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑o
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การตัดสินใจ
ช่วงคะแนน
๑๒–๑๕
๘–๑๑
ต่ำกว่า ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ให้
ให้
ให้

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวิต

๔๓๓

แบบประเมินผลการนำเสนอผลงานนักเรียน
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ลำดับที่

รายการประเมิน
๓

๑
๒
๓
๔
๕

๒

๑

ความถูกต้องของเนื้อหา
ความคิดสร้างสรรค์
วิธีการนำเสนอผลงาน
การนำไปใช้ประโยชน์
การตรงต่อเวลา
รวม
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน ให้
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่ ให้
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน
ให้
เกณฑ์การตัดสินใจ
ช่วงคะแนน
๑๒–๑๕
๘–๑๑
ต่ำกว่า ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

๔๓๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง ความแตกต่างของวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนไทยในปัจจุบัน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวติ
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๓.๒ ส ๒.๑ เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธำรง
รักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมโลกอย่างสันติสุข
ตัวชี้วัด ป.๕/๓ เห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตในสังคมไทย
๒. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตในสังคมไทย การอนุรักษ์เผยแพร่
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงเป็นหน้าที่ของทุกคนในชุมชนที่ต้องอนุรักษ์ไว้
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายความแตกต่างของวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนไทยในปัจจุบันได้
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- สามารถบอกความแตกต่างของวัฒนธรรมที่มผี ลต่อการดำเนินชีวิตของคนไทยในปัจจุบันได้
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- วิเคราะห์ความแตกต่างของวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนไทยในปัจจุบันได้
๔. สาระการเรียนรู้
- ความแตกต่างของวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนไทยในปัจจุบัน
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. ซื่อสัตย์ สุจริต
๒. มีวินัย
๓. ใฝ่เรียนรู้
๔. มุ่งมั่นในการทำงาน
๕. รักความเป็นไทย
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวิต

๔๓๕

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง ความแตกต่างของวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนไทยในปัจจุบนั
รายวิชาสังคมศึกษา จำนวน ๑ ชั่วโมง
ลำดับที่

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

๑.

๒.

๑. อธิบายความ
แตกต่างของ
วัฒนธรรมที่มีผลต่อ
การดำเนินชีวิตของ
คนไทยในปัจจุบันได้

แนวการจัดการเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้

ขั้นนำ

๕ นาที

ขั้นสอน

๒๐ นาที ๑. ครูตั้งประเด็นคำถามดังนี้
ครู : การที่นักเรียนร่วมประเพณีใน
ท้องถิ่น ซึ่งตรงกับวัฒนธรรมไทยที่
มีผลต่อการดำเนินชีวิตด้านใด
๒. ครูอธิบายเพิ่มเติมต่อจาก
คาบที่แล้วเรื่อง วัฒนธรรมไทย

กิจกรรมครู
๑. ครู ท บทวนความรู้ เดิ ม จาก
คาบที่แล้ว
๒. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียน ๒-๓
คน ออกมาแสดงความคิ ด เห็ น
เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยที่นักเรียน
ชื่นชอบ และผลของการนำไปใช้
ในชีวิตประจำวัน

สื่อการเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนทบทวนความรู้เดิม PowerPoint
จากคาบที่แล้ว
๒. นักเรียนออกมาแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย
ที่นักเรียนชื่นชอบ และผลของ
การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
๑. นักเรียนตอบคำถามดังนี้
นักเรียน : ด้านศาสนา ด้าน
การดำเนินชีวิต
๒. นักเรียนฟังคำอธิบาย
เพิ่มเติม

PowerPoint

การประเมิน
การเรียนรู้
แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
เรียนรู้

- แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้
- แบบสังเกต
พฤติกรรม
การทำงานกลุ่ม

๔๓๖
ลำดับที่

๓.

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้
๒. ความแตกต่าง
ของวัฒนธรรมที่มี
ผลต่อการดำเนิน
ชีวิตของคนไทยใน
ปัจจุบันได้
๓. วิเคราะห์ความ
แตกต่างของ
วัฒนธรรมที่มีผลต่อ
การดำเนินชีวิตของ
คนไทยในปัจจุบันได้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

ขั้นปฏิบัติ

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
ที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคน
ในสังคม ด้านภาษาไทย ศาสนา
การประกอบอาชีพเกษตรกรรม
วิถีการดำเนินชีวิตบุคลิกภาพ
และศิลปกรรม
๑๕ นาที ๑. ครู ให้ นั ก เรี ย นกลุ่ ม เดิ ม จาก
คาบที่แล้ว ร่วมสรุปองค์ความรู้
เรื่ อ ง วั ฒ นธรรมไทยที่ มี ผ ลต่ อ
การดำเนินชีวิตของคนในสังคม
ไทย แล้ ว ทำใบงานที่ ๔ เรื่ อ ง
ความแตกต่างของวัฒนธรรมที่มี
ผลต่ อ การดำเนิ น ชี วิ ต ของคน
ไทยในปัจจุบัน

กิจกรรมนักเรียน

๑. นักเรียนกลุ่มเดิมจากคาบที่
แล้ว ร่วมสรุปองค์ความรู้ เรื่อง
วั ฒ น ธ ร ร ม ไท ย ที่ มี ผ ล ต่ อ
การดำเนินชีวิตของคนในสังคม
ไทย แล้ ว ทำใบงานที่ ๔ เรื่ อ ง
ความแตกต่างของวัฒนธรรมที่
มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคน
ไทยในปัจจุบัน

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

ใบงานที่ ๔
แบบสังเกต
เรื่อง ความ
พฤติกรรม
แตกต่างของ การทำงานกลุ่ม
วัฒนธรรมทีม่ ี
ผลต่อการ
ดำเนินชีวิตของ
คนไทยใน
ปัจจุบัน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวิต

ลำดับที่
๔.

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้
ขั้นสรุป

เวลา
ที่ใช้

๔๓๗
แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๑๐ นาที ๑. ครูและนักเรียนร่วมกัน สรุป ๑. นั ก เรี ย นร่ว มกั น สรุ ป เรื่ อ ง
เรื่อง วัฒนธรรมที่มีผลต่อ
วัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนิน
การดำเนินชีวิตของคนไทย
ชีวิตของคนไทย

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้
แบบประเมินผล
การนำเสนอ
ผลงานของ
นักเรียน

๔๓๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑. PowerPoint เรื่อง ความแตกต่างของวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนไทยในปัจจุบัน
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการวัดและ
วิธีการ
เครื่องมือ
เกณฑ์การประเมิน
ประเมินผล
ทักษะ (P)
- การถามตอบ
- แบบสังเกตพฤติกรรม
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
การเรียนรู้
ร้อยละ ๖๐
- ใบงานที่ ๔ เรื่อง ความ
- แบบประเมินผล
แตกต่างของวัฒนธรรมที่มี การนำเสนอผลงานนักเรียน
ผลต่อการดำเนินชีวิตของ - แบบสังเกตพฤติกรรม
คนไทยในปัจจุบัน
การทำงานกลุ่ม
ความรู้ (K)

- ตรวจใบงานที่ ๔ เรื่อง
ความแตกต่างของวัฒนธรรม
ที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต
ของคนไทยในปัจจุบัน

- ตรวจใบงานที่ ๔ เรื่อง
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ความแตกต่างของวัฒนธรรม ร้อยละ ๖๐
ที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต
ของคนไทยในปัจจุบนั

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

- ประเมินความซื่อสัตย์
สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
มุ่งมั่นในการทำงาน
และรักความเป็นไทย

- แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

สมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน

- ประเมินความสามารถใน - แบบสังเกตพฤติกรรม
การสื่ อ สาร ความสามารถ การเรียนรู้
ในการคิด ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต และความ
สามารถในการแก้ปัญหา

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวิต

๔๓๙

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ความสำเร็จหรือปัญหาและอุปสรรค
………………………………………………………………………………………………………………………………................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ข้อจำกัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….
ลงชื่อ…………………………………ผูส้ อน
(………………………………….)
วันที…่ …….เดือน…………….….พ.ศ.………….

๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………ผู้ตรวจ
(……………………………………..)
วันที…่ …….เดือน………………....พ.ศ.………….

๔๔๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
ใบงานที่ ๔ เรือ่ ง ความแตกต่างของวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนไทยในปัจจุบัน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวติ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง เรื่อง ความแตกต่างของวัฒนธรรมที่มีผลต่อ
การดำเนินชีวิตของคนไทยในปัจจุบัน
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คำชี้แจง : ให้นักเรียนเขียนผังวัฒนธรรมไทยในสังคมไทย พร้อมทั้งระบายสี

วัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต
ของคนในสังคมไทย

ชื่อ-นามสกุล……………………………………………………………………………..ชั้น……………………………..เลขที่………………

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวิต

๔๔๑

เฉลยใบงานที่ ๔ เรื่อง ความแตกต่างของวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนไทยในปัจจุบัน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวติ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง ความแตกต่างของวัฒนธรรมที่มีผลต่อ
การดำเนินชีวติ ของคนไทยในปัจจุบนั
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คำชี้แจง : ให้นักเรียนเขียนผังวัฒนธรรมไทยในสังคมไทย พร้อมทั้งระบายสี

๑. พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาที่
มีความสำคัญอย่างยิ่งใน
การดำเนินชีวิตของประชาชนชาว
ไทย เพราะประชาชนชาวไทย
ส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา

๒. ภาษาไทย ภาษาไทย
กลางเป็นภาษาประจำชาติ
ที่คนไทยทั่วประเทศ
สามารถพูดเข้าใจและ
เขียนอ่านได้

วัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต
ของคนในสังคมไทย

๓. อาชีพเกษตรกรรม ประเทศ
ไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่
มีความสมบูรณ์มากที่สุด

๔. วิถีการดำเนินชีวิตและบุคลิกภาพ
คนไทยมีบุคลิกอ่อนน้อมถ่อมตน
ให้ความเคารพผู้ใหญ่

๕. ศิลปกรรมแขนงต่าง ๆ
มีลักษณะเฉพาะเป็น
เอกลักษณ์ของไทย

๔๔๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กำหนด

ความรับผิดชอบ

ขยันหมั่นเพียร

ตรงต่อเวลา

ชื่อ–สกุล

การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น

เลขที่

การร่วม
กิจกรรม

รายการ

๓

๓

๓

๓

๓

คะแนน
รวม
๑๕

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวิต

๔๔๓

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การประเมิน
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
ปรับปรุง (๑)
๑. การร่วมกิจกรรม มีความกระตือรือร้นในการ มีความกระตือรือร้นใน
ไม่มีความกระตือรือร้นใน
ร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ การร่วมกิจกรรมในบางครั้ง การร่วมกิจกรรม
๒. การรับฟังความ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของ ไม่รับฟังความคิดเห็นของ
คิดเห็นของผู้อนื่
อย่างสม่ำเสมอ
ผูอ้ ื่นเป็นบางครั้ง
ผู้อ่นื
๓. ความรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบในงานที่
ได้รับมอบหมายอย่าง
สม่ำเสมอ

มีความรับผิดชอบในงานที่ ไม่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบใน
ได้รับมอบหมายในบางครั้ง งานทีไ่ ด้รับมอบหมาย

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความขยันหมั่นเพียร
พยายามทำงานให้สำเร็จ
อย่างสม่ำเสมอ

มีความขยันหมั่นเพียร
พยายามทำงานให้สำเร็จ
เป็นบางครั้ง

ไม่ มี ค วามขยัน หมั่ น เพี ย ร
พยายามทำงานให้สำเร็จ

๕. ตรงต่อเวลา

ส่ ง ผลงานเสร็ จ เรี ย บร้ อ ย ส่งผลงานเสร็จตรงเวลา
ก่อนเวลา

ส่ ง ผ ลงาน ช้ า กว่ า เวล า
กำหนด

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
๑๓-๑๕
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๑-๘
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ ๙ คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๔๔๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ระดับการ
รายการ
พฤติกรรมการแสดงออก
ปฏิบัติ
ประเมิน
๓ ๒ ๑
๑. มีวินัย

๒. ใฝ่เรียนรู้

๓. มุ่งมั่นใน
การทำงาน
๔. มีจิต
สาธารณะ

๑. ปฏิ บั ติตามข้ อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบี ยบ ข้อ บั งคับ ของครอบครัวและ
โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
มีความรับผิดชอบ
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสำเร็จ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทำงาน
๘. อาสาทำงาน ช่วยคิด ช่วยทำ และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน
ชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../...............
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวิต

๔๔๕

แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
ที่

ชื่อ–นามสกุล

ความ
การแสดง การรับฟัง ความตั้งใจ
ร่วมมือทำ
ความ
ความ
ในการ
กิจกรรม
คิดเห็น
คิดเห็น
ทำงาน
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

การแก้ไข/ รวม
ปรับปรุง ๑๕
ผลงานกลุ่ม คะแนน
๓ ๒ ๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑o
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ
ให้
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ให้
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
ให้
เกณฑ์การตัดสินใจ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
๑๒–๑๕
ดี
๘–๑๑
พอใช้
ต่ำกว่า ๘
ปรับปรุง

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

๔๔๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

แบบประเมินผลการนำเสนอผลงานนักเรียน
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ลำดับที่

รายการประเมิน
๓

๑
๒
๓
๔
๕

๒

๑

ความถูกต้องของเนื้อหา
ความคิดสร้างสรรค์
วิธีการนำเสนอผลงาน
การนำไปใช้ประโยชน์
การตรงต่อเวลา
รวม
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน ให้
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่ ให้
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน
ให้
เกณฑ์การตัดสินใจ
ช่วงคะแนน
๑๒–๑๕
๘–๑๑
ต่ำกว่า ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวิต

๔๔๗

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง การสืบสานวัฒนธรรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวติ
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๓.๒ ส ๒.๑ เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธำรง
รักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมโลกอย่างสันติสุข
ตัวชี้วัด ป.๕/๓ เห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตในสังคมไทย
๒. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตในสังคมไทย การอนุรักษ์เผยแพร่
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงเป็นหน้าที่ของทุกคนในชุมชนที่ต้องอนุรักษ์ไว้
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายการสืบสานวัฒนธรรมได้
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- สามารถบอกการสืบสานวัฒนธรรมได้
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- สามารถสืบสานวัฒนธรรมในชีวิตประจำวันได้
๔. สาระการเรียนรู้
- การสืบสานวัฒนธรรม
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. ซื่อสัตย์ สุจริต
๒. มีวินัย
๓. ใฝ่เรียนรู้
๔. มุ่งมั่นในการทำงาน
๕. รักความเป็นไทย
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

๔๔๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง การสืบสานวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา จำนวน ๑ ชั่วโมง

ลำดับที่

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

๑.

๒.

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้
ขั้นนำ

๑. อธิบายการสืบ
สานวัฒนธรรมได้
๒. สามารถบอก
การสืบสาน
วัฒนธรรมได้

ขั้นสอน

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
๕ นาที ๑. ครูท บทวนความรู้เดิ ม จาก
คาบที่ แ ล้ ว เรื่ อ ง วั ฒ นธรรมที่ มี
ผลต่ อ การดำเนิ น ชี วิ ต ของคน
ไทยในปัจจุบัน
๒๐ นาที ๑. ครู ใ ห้ นั ก เรี ย นแสดงความ
คิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
ครู : วั ฒ นธรรมไทยที่ มี อ ยู่ ใ น
ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
อย่างไร
ครู : หากไม่ มี วั ฒ นธรรมไทย
นักเรียนคิดว่าสังคมไทยจะเป็น
อย่างไร

สื่อการเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนทบทวนความรู้เดิ ม PowerPoint
จากคาบที่เรื่องแล้ว วัฒนธรรมที่
มี ผ ลต่ อ การดำเนิ น ชี วิต ของคน
ไทยในปัจจุบัน
๑. นั ก เรีย นแสดงความคิ ด เห็ น PowerPoint
ในประเด็นต่าง ๆ
นักเรียน : อาจมีการรับวัฒนธรรม
จากตะวันตกเข้ามาผสมผสาน
กันบ้าง
นักเรียน : อาจจะไม่มีวัฒนธรรม
ประเพณีต่าง ๆ ให้คนรุ่นหลังได้
สืบทอดต่อไป

การประเมิน
การเรียนรู้
แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้
- แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้
- แบบสังเกต
พฤติกรรม
การทำงานกลุ่ม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวิต
ลำดับที่

๓.

๔.

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

๓. สามารถสืบสาน
วัฒนธรรมในชีวิต
ประจำวันได้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้

๔๔๙
แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
๒. ครูอธิบายเพิ่มเติม เรื่อง
การสืบสานวัฒนธรรมไทย

กิจกรรมนักเรียน
๒. นั กเรียนศึก ษาเพิ่ มเติม เรื่อ ง
การสืบสานวัฒนธรรมไทย

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

ขั้นปฏิบัติ

๑๕ นาที ๑. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ ๕ ๑. นักเรียนทำใบงานที่ ๕ เรื่อง ใบงานที่ ๕ แบบสังเกต
เรื่อง การสืบสานวัฒนธรรมไทย การสืบสานวัฒนธรรมไทย
เรื่อง การสืบ พฤติกรรม
สานวัฒนธรรม การทำงานกลุ่ม

ขั้นสรุป

๑๐ นาที ๑. ครู ให้ นั ก เรี ย นเสนอผลงาน
เรื่อง การสืบสานวัฒนธรรมไทย
๒. ครูและนักเรียนร่วมกัน สรุป
หัวข้อเรื่องการสืบสานวัฒนธรรม
ไทย

๑. นั ก เรี ย นเสนอผลงาน เรื่ อ ง
การสืบสานวัฒนธรรมไทย
๒. ครูและนักเรี ยนร่วมกัน สรุป
หัวข้อเรื่องการสืบสานวัฒนธรรม
ไทย

แบบประเมิ น ผล
การนำเสนอผล
งานนักเรียน

๔๕๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑. PowerPoint เรื่อง การสืบสานวัฒนธรรม
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการวัดและ
วิธีการ
ประเมินผล
ทักษะ (P)
- การถามตอบ

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

- แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้
- ใบงานที่ ๕ เรื่อง การสืบสาน - แบบประเมินผลการนำ
วัฒนธรรม
เสนอผลงานนักเรียน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
การทำงานกลุ่ม

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

ความรู้ (K)

- ตรวจใบงานที่ ๕ เรื่อง
การสืบสานวัฒนธรรม

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

- ประเมินความซื่อสัตย์ สุจริต - แบบประเมินคุณลักษณะ
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
อันพึงประสงค์
มุ่งมั่นในการทำงาน
และรักความเป็นไทย

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

สมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน

- ประเมินความสามารถใน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
การสื่ อ สาร ความสามารถใน การเรียนรู้
การคิด ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต และความสามารถ
ในการแก้ปัญหา

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

- ตรวจใบงานที่ ๕ เรื่อง
การสืบสานวัฒนธรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวิต

๔๕๑

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ความสำเร็จ หรือปัญหาและอุปสรรค
……………………………………………………………….......................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ข้อจำกัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ…………………………………ผูส้ อน
(…………………………….……)
วันที…่ …….เดือน……………….พ.ศ.………….

๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
ลงชื่อ…………………………………ผู้ตรวจ
(…………………………………..)
วันที…่ …….เดือน………………….พ.ศ.………….

๔๕๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
ใบงานที่ ๕ เรื่อง การสืบสานวัฒนธรรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวติ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง การสืบสานวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คำชี้แจง : ให้นักเรียนยกตัวอย่างการสืบสานวัฒนธรรมกลุ่มละ ๑ วัฒนธรรม โดยวาดภาพ ระบายสีประกอบ
ลงในกระดาษ A๔ และอธิบายพอสังเขป

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ชื่อ-นามสกุล……………………………………………………………………………..ชั้น……………………………..เลขที่………………

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวิต

๔๕๓

เฉลยใบงานที่ ๕ เรื่อง การสืบสานวัฒนธรรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวติ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง การสืบสานวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คำชี้แจง : ให้นักเรียนยกตัวอย่างการสืบสานวัฒนธรรมกลุ่มละ ๑ วัฒนธรรม โดยวาดภาพ ระบายสีประกอบ
ลงในกระดาษ A๔ และอธิบายพอสังเขป (ดุลยพินิจครูผสู้ อน)

………………………………ขึ้นอยูก่ ับดุลยพินิจของครูผู้สอน……………..……………………................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………...........................................................................................

๔๕๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กำหนด

ความรับผิดชอบ

ขยันหมั่นเพียร

ตรงต่อเวลา

ชื่อ–สกุล

การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น

เลขที่

การร่วม
กิจกรรม

รายการ

๓

๓

๓

๓

๓

คะแนน
รวม
๑๕

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวิต

เกณฑ์การประเมิน
การร่วมกิจกรรม

การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อนื่

๔๕๕

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ระดับคุณภาพ
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
มีความกระตือรือร้นในการ มีความกระตือรือร้นใน
ร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ การร่วมกิจกรรมใน
บางครั้ง
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของ
อย่างสม่ำเสมอ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ปรับปรุง (๑)
ไม่มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม
ไม่รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น

ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงานที่
ได้รับมอบหมายอย่าง
สม่ำเสมอ

มีความรับผิดชอบในงาน ไม่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบใน
ที่ได้รับมอบหมายใน
งานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
บางครั้ง

ขยันหมั่นเพียร

มีความขยันหมั่นเพียร
พยายามทำงานให้สำเร็จ
อย่างสม่ำเสมอ

มี ค วามขยั น หมั่ น เพี ย ร ไม่มีความขยันหมั่นเพียร
พยายามทำงานให้สำเร็จ พยายามทำงานให้สำเร็จ
เป็นบางครั้ง

ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จเรียบร้อย
ก่อนเวลา

ส่งผลงานเสร็จตรงเวลา

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
๑๓-๑๕
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๑-๘
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ ๙ คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ส่งผลงานช้ากว่าเวลา
กำหนด

๔๕๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ระดับการ
รายการ
พฤติกรรมการแสดงออก
ปฏิบัติ
ประเมิน
๓ ๒ ๑
๑. มีวินัย

๒. ใฝ่เรียนรู้

๓. มุ่งมั่นใน
การทำงาน
๔. มีจิต
สาธารณะ

๑. ปฏิ บั ติตามข้ อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบี ยบ ข้อ บั งคับ ของครอบครัวและ
โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
มีความรับผิดชอบ
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสำเร็จ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทำงาน
๘. อาสาทำงาน ช่วยคิด ช่วยทำ และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน
ชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวิต

๔๕๗

แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงใน
ช่องที่ตรงกับระดับคะแนน

ที่

ชื่อ–นามสกุล

ความ
การแสดง การรับฟัง ความตั้งใจ
ร่วมมือทำ
ความ
ความ
ในการ
กิจกรรม
คิดเห็น
คิดเห็น
ทำงาน
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

การแก้ไข/ รวม
ปรับปรุง ๑๕
ผลงานกลุ่ม คะแนน
๓ ๒ ๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑o
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การตัดสินใจ
ช่วงคะแนน
๑๒–๑๕
๘–๑๑
ต่ำกว่า ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ให้
ให้
ให้

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

๔๕๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

แบบประเมินผลการนำเสนอผลงานนักเรียน
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ลำดับที่

รายการประเมิน
๓

๑
๒
๓
๔
๕

๒

๑

ความถูกต้องของเนื้อหา
ความคิดสร้างสรรค์
วิธีการนำเสนอผลงาน
การนำไปใช้ประโยชน์
การตรงต่อเวลา
รวม
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน ให้
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่ ให้
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน
ให้
เกณฑ์การตัดสินใจ
ช่วงคะแนน
๑๒–๑๕
๘–๑๑
ต่ำกว่า ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวิต

๔๕๙

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ความหมายและความสำคัญภูมิปัญญาท้องถิ่น
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวิต
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๓.๒ ส ๒.๑ เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธำรง
รักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมโลกอย่างสันติสุข
ตัวชี้วัด ป.๕/๔ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมปิ ัญญาท้องถิ่นของชุมชน
๒. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตในสังคมไทย การอนุรักษ์เผยแพร่
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงเป็นหน้าที่ของทุกคนในชุมชนที่ต้องอนุรักษ์ไว้
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายความหมายและความสำคัญภูมิปัญญาท้องถิ่นได้
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- สามารถบอกความหมายและความสำคัญภูมิปัญญาท้องถิ่นได้
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของวัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวิตในสังคมไทย
๔. สาระการเรียนรู้
- ความหมายและความสำคัญภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. ซื่อสัตย์ สุจริต
๒. มีวินัย
๓. ใฝ่เรียนรู้
๔. มุ่งมั่นในการทำงาน
๕. รักความเป็นไทย
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

๔๖๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ความหมายและความสำคัญภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่
รายวิชาสังคมศึกษา จำนวน ๑ ชั่วโมง

ลำดับที่

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

๑.

๒.

๑. อธิบายความหมาย
และความสำคัญ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้
๒. สามารถบอก
ความหมายและ
ความสำคัญ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้

ขั้นนำ

๕ นาที

ขั้นสอน

๒๐ นาที

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
๑. ครู สุ่ ม ให้ นั ก เรี ย น ๒-๓ คน
ออกมาอภิ ป รายหน้ า ชั้ น เรี ย น
เกี่ ยวกั บ ภู มิ ปั ญ ญาท้ องถิ่ น ของ
ตนเอง
๑. ครู ใ ห้ นั ก เรี ย นดู สื่ อ รู ป ภาพ
เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นต่าง ๆ
๒. ครูให้นักเรียนร่วมกับอภิปราย
“ความสำคัญของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น”
๓. ครูอธิบายถึงความหมายและ
ความสำคัญของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน
๑. นั ก เรี ย น ๒-๓ คน ออกมา PowerPoint แบบสังเกต
อภิ ป รายหน้ า ชั้ น เรีย นเกี่ ย วกั บ
พฤติกรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง
การเรียนรู้
๑. นักเรียนดูสื่อรูปภาพเกี่ยว
PowerPoint
กับภูมิปัญญาท้องถิ่นต่าง ๆ
๒. นักเรียนร่วมกันอภิปราย
“ความสำคัญของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น”
๓. นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมจากครู
ความหมายและความสำคัญของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

- แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้
- แบบสังเกต
พฤติกรรม
การทำงานกลุ่ม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวิต
ลำดับที่

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้
ขั้นปฏิบัติ

๓.

เวลา
ที่ใช้

๔๖๑
แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
๑๕ นาที ๑. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มทำ
ใบงานที่ ๖ เรือ่ ง ความสำคัญ
ของภูมิปัญญาท้องถิ่น

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนแบ่งกลุม่ ทำใบงาน
ที่ ๖ เรื่อง ความสำคัญของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

สื่อการเรียนรู้
ใบงานที่ ๖
เรื่อง ความ
สำคัญของ
ภูมิปัญญา

การประเมิน
การเรียนรู้
แบบสังเกต
พฤติกรรม
การทำงาน
กลุ่ม

ท้องถิ่น
๔.

๓. ตระหนักถึง
คุณค่า และ
ความสำคัญของ
วัฒนธรรมต่อการ
ดำเนินชีวิตในสังคม
ไทย

ขั้นสรุป

๑๐ นาที ๑. ครูสุ่มตัวแทนนักเรียนแต่ละ
กลุ่ ม ออกมานำเสนอหน้ า ชั้ น
เรียน
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง
ความรู้ที่เกิดจากความสามารถที่
สั่งสมประสบการณ์มา

๑. นั กเรียนแต่ ละกลุ่ม ออกมา
นำเสนอหน้าชั้นเรียน
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง
ความรู้ที่เกิดจากความสามารถที่
สั่งสมประสบการณ์มา

แบบประเมิน
ผลการนำ
เสนอผลงาน
นักเรียน

๔๖๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑. PowerPoint เรื่อง ความหมายและความสำคัญภูมิปัญญาท้องถิ่น
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการวัดและ
วิธีการ
เครื่องมือ
เกณฑ์การประเมิน
ประเมินผล
ทักษะ (P)
- การถามตอบ
- แบบสังเกตพฤติกรรม
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
การเรียนรู้
ร้อยละ ๖๐
- ใบงานที่ ๖ เรื่อง ความ
- แบบประเมินผล
สำคัญของภูมิปัญญา
การนำเสนอผลงานนักเรียน
ท้องถิ่น
- แบบสังเกตพฤติกรรม
การทำงานกลุ่ม
ความรู้ (K)

- ตรวจใบงานที่ ๖ เรื่อง
ความสำคัญของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

- ตรวจใบงานที่ ๖ เรื่อง
ความสำคัญของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

- ประเมินความซื่อสัตย์
สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
มุ่งมั่นในการทำงาน
และรักความเป็นไทย

- แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

สมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน

- ประเมินความสามารถใน
การสื่อสาร ความสามารถใน
การคิด ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต และความ
สามารถในการแก้ปัญหา

- แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวิต

๔๖๓

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….….…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ความสำเร็จ หรือปัญหาและอุปสรรค
…………………………………………..……………………………………………………………………………………..............................
……………………………………………………………………………………………………………….....………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ข้อจำกัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….
ลงชื่อ…………………………………ผูส้ อน
(…………………………………………)
วันที…่ …….เดือน…………..…….พ.ศ.………….

๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………ผู้ตรวจ
(……………………………………..)
วันที…่ …….เดือน……………..….พ.ศ.………….

๔๖๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
ใบงานที่ ๖ เรื่อง ความสำคัญของภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวติ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ความหมายและความสำคัญภูมิปัญญาท้องถิ่น
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คำชี้แจง : ให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิด เรื่องความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น

ความสำคัญของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ชื่อ-นามสกุล……………………………………………………………………………..ชั้น……………………………..เลขที่………………

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวิต

๔๖๕

เฉลยใบงานที่ ๖ เรื่อง ความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวติ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ความหมายและความสำคัญภูมิปัญญาท้องถิ่น
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คำชี้แจง : ให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิด เรื่องความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดุลยพินิจของครูผู้สอน)

ความสำคัญของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔๖๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กำหนด

ความรับผิดชอบ

ขยันหมั่นเพียร

ตรงต่อเวลา

ชื่อ–สกุล

การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น

เลขที่

การร่วม
กิจกรรม

รายการ

๓

๓

๓

๓

๓

คะแนน
รวม
๑๕

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวิต

๔๖๗

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การประเมิน
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
๑. การร่วมกิจกรรม มีความกระตือรือร้นใน
มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
การร่วมกิจกรรมใน
สม่ำเสมอ
บางครั้ง
๒. การรับฟังความ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รับฟังความคิดเห็นของ
คิดเห็นของผู้อนื่
อย่างสม่ำเสมอ
ผูอ้ ื่นเป็นบางครั้ง

ปรับปรุง (๑)
ไม่มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม

ไม่รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น

๓. ความรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบในงานที่
ได้รับมอบหมายอย่าง
สม่ำเสมอ

มีความรับผิดชอบในงานที่ ไม่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบใน
ได้รับมอบหมายในบางครั้ง งานทีไ่ ด้รับมอบหมาย

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความขยันหมั่นเพียร
พยายามทำงานให้สำเร็จ
อย่างสม่ำเสมอ

มีความขยันหมั่นเพียร
พยายามทำงานให้สำเร็จ
เป็นบางครั้ง

ไม่ มี ค วามขยัน หมั่ น เพี ย ร
พยายามทำงานให้สำเร็จ

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จเรียบร้อย
ก่อนเวลา

ส่งผลงานเสร็จตรงเวลา

ส่งผลงานช้ากว่าเวลา
กำหนด

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
๑๓-๑๕
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๑-๘
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ ๙ คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๔๖๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
ระดับการ
รายการ
พฤติกรรมการแสดงออก
ปฏิบัติ
ประเมิน
๓ ๒ ๑
๑. มีวินัย

๒. ใฝ่เรียนรู้

๓. มุ่งมั่นใน
การทำงาน
๔. มีจิต
สาธารณะ

๑. ปฏิ บั ติตามข้ อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบี ยบ ข้อ บั งคับ ของครอบครัวและ
โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
มีความรับผิดชอบ
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสำเร็จ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทำงาน
๘. อาสาทำงาน ช่วยคิด ช่วยทำ และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน
ชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวิต

๔๖๙

แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงใน
ช่องที่ตรงกับระดับคะแนน

ที่

ชื่อ–นามสกุล

ความ
การแสดง การรับฟัง ความตั้งใจ
ร่วมมือทำ
ความ
ความ
ในการ
กิจกรรม
คิดเห็น
คิดเห็น
ทำงาน
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

การแก้ไข/ รวม
ปรับปรุง ๑๕
ผลงานกลุ่ม คะแนน
๓ ๒ ๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑o
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การตัดสินใจ
ช่วงคะแนน
๑๒–๑๕
๘–๑๑
ต่ำกว่า ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ให้
ให้
ให้

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

๔๗๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

แบบประเมินผลการนำเสนอผลงานนักเรียน
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงใน
ช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ลำดับที่

รายการประเมิน
๓

๑
๒
๓
๔
๕

๒

๑

ความถูกต้องของเนื้อหา
ความคิดสร้างสรรค์
วิธีการนำเสนอผลงาน
การนำไปใช้ประโยชน์
การตรงต่อเวลา
รวม
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน ให้
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่ ให้
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน
ให้
เกณฑ์การตัดสินใจ
ช่วงคะแนน
๑๒–๑๕
๘–๑๑
ต่ำกว่า ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวิต

๔๗๑

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวิต
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๓.๒ ส ๒.๑ เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธำรง
รักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมโลกอย่างสันติสุข
ตัวชี้วัด ป.๕/๔ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมปิ ัญญาท้องถิ่นของชุมชน
๒. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตในสังคมไทย การอนุรักษ์เผยแพร่
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงเป็นหน้าที่ของทุกคนในชุมชนที่ต้องอนุรักษ์ไว้
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนได้
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- สามารถบอกภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนได้
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- ตระหนักถึงคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน
๔. สาระการเรียนรู้
- ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. ซื่อสัตย์ สุจริต
๒. มีวินัย
๓. ใฝ่เรียนรู้
๔. มุ่งมั่นในการทำงาน
๕. รักความเป็นไทย
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

๔๗๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน
รายวิชาสังคมศึกษา จำนวน ๑ ชั่วโมง

ลำดับที่

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

๑.

๒.

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู้
ขั้นนำ

๑. อธิบายภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในชุมชนได้

ขั้นสอน

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
๕ นาที ๑. ครูให้นักเรียนดูบัตรคำ
รูปภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นต่าง ๆ
ครูซักถามเกี่ยวกับบัตรภาพ
เหล่าภาพนั้นและให้นักเรียน
ออกมาทำกิจกรรมหน้าชั้น
เรียน โดยการเลือกภาพไปติด
บนกระดานตามหัวข้อ
๑. ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. ไม่ใช่ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
๒๐ นาที ๑. ครูตั้งคำถามนักเรียน “การ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้าน
เกิดจะส่งผลดีอย่างไร”

สื่อการเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนดูบัตรคำรูปภาพ PowerPoint
ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่าง ๆ ครูนำ บัตรคำ
สนทนาซักถามเกี่ยวกับภาพนั้น
และให้นักเรียนออกมาทำ
กิจกรรมหน้าชั้นเรียน โดยการ
เลือกภาพไปติดบนกระดาน
ตามหัวข้อ
๑. ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. ไม่ใช่ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
๑. ทำให้เยาวชนรุ่นหลัง
PowerPoint
สามารถดำรงไว้ซึ่งภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของบรรพบุรุษเรา

การประเมิน
การเรียนรู้
แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้

- แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้
- แบบสังเกต
พฤติกรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวิต
ลำดับที่

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู้

๒. ตระหนักถึงคุณค่า
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในชุมชน
๓.

๓. สามารถบอก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในชุมชนได้

ขั้นปฏิบัติ

๔๗๓
เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
๒. ครูอธิบายเพิ่มเติม เรื่อง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน

๑๕ นาที ๑. ครูให้นักเรียนระดมความคิด
ภายในกลุ่ม โดยการแบ่งกลุ่มละ
๔ คน ให้นักเรียนภายในกลุ่ม
แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับ
ภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นภายในชุมชน
ของตนเอง กลุ่มละ ๑ เรื่อง ให้
นักเรียนทำกิจกรรมโดยใช้
กระดาษบรู๊ฟ ในการเขียนข้อมูล
ภายในกลุ่ม

กิจกรรมนักเรียน
๒. นักเรียนศึกษาเพิม่ เติม
เรื่อง ภูมปิ ัญญาท้องถิ่นใน
ชุมชน
๑. นักเรียนระดมความคิด
ภายในกลุ่ม โดยการแบ่งกลุ่ม
ละ ๔ คน ให้นกั เรียนภายใน
กลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้
เกี่ยวกับภูมิปัญญาที่เกิดขึ้น
ภายในชุมชนของตนเอง กลุ่ม
ละ ๑ เรื่อง ให้นกั เรียนทำ
กิจกรรมโดยใช้กระดาษบรู๊ฟ
ในการเขียนข้อมูลภายในกลุ่ม

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้
การทำงานกลุ่ม

กระดาษบรู๊ฟ แบบสังเกต
เรื่องภูมิปัญญา พฤติกรรม
ท้องถิ่นใน
การทำงานกลุ่ม
ชุมชน

๔๗๔

ลำดับที่

๔.

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู้
ขั้นสรุป

แนวการจัดการเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้

กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๑๐ นาที ๑. ครูมอบหมายให้นักเรียนออก ๑. นักเรียนออกมานำเสนอให้
มานำเสนอให้เพื่อนในห้องเรียน เพื่อนในห้องเรียนได้เรียนรู้ไป
ได้เรียนรู้ไปพร้อมกัน

พร้อมกัน

๒. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป ๒. ครูและนักเรียนร่วมกัน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน (ตาม สรุป ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
บริบทของท้องถิ่น)

ชุมชน (ตามบริบทของ
ท้องถิ่น)

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้
แบบประเมินผล
การนำเสนอ
ผลงานนักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวิต

๔๗๕

๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑. PowerPoint เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน
๙. การประเมินผลรวบยอด
…ชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการวัดและ
วิธีการ
เครื่องมือ
เกณฑ์การประเมิน
ประเมินผล
ทักษะ (P)
- การถามตอบ
- แบบสังเกตพฤติกรรม
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
การเรียนรู้
ร้อยละ ๖๐
- กระดาษบรูฟ๊ เรื่อง
- แบบประเมินผล
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน การนำเสนอผลงานนักเรียน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
การทำงานกลุ่ม
ความรู้ (K)

- ตรวจกระดาษบรู๊ฟ
- ตรวจกระดาษบรู๊ฟ
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
เรื่อ ง ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ใน เรื่อ ง ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ใน ร้อยละ ๖๐
ชุมชน
ชุมชน

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

- ประเมินความซื่อสัตย์
สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
มุ่งมั่นในการทำงาน
และรักความเป็นไทย

- แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

สมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน

- ประเมินความสามารถใน
การสื่อสาร ความสามารถใน
การคิด ความสามารถในการ
ใช้ทักษะชีวิต และความ
สามารถในการแก้ปัญหา

- แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

๔๗๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ความสำเร็จ หรือปัญหาและอุปสรรค
………………………………………………..………………………………………………………………………………..............................
…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ข้อจำกัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….
ลงชื่อ…………………………………ผูส้ อน
(……………………………………)
วันที…่ …….เดือน………………...พ.ศ.………….

๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
ลงชื่อ…………………………………ผู้ตรวจ
(……………………………………..)
วันที…่ …….เดือน………………….พ.ศ.………….

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวิต

๔๗๗

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กำหนด

ความรับผิดชอบ

ขยันหมั่นเพียร

ตรงต่อเวลา

ชื่อ–สกุล

การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น

เลขที่

การร่วม
กิจกรรม

รายการ

๓

๓

๓

๓

๓

คะแนน
รวม
๑๕

๔๗๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การประเมิน
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
ปรับปรุง (๑)
๑. การร่วม
มีความกระตือรือร้นใน
มีความกระตือรือร้นใน
ไม่มีความกระตือรือร้นใน
กิจกรรม
การร่วมกิจกรรมอย่าง
การร่วมกิจกรรมในบางครั้ง การร่วมกิจกรรม
สม่ำเสมอ
๒. การรับฟัง
ความคิดเห็นของ
ผู้อื่น
๓. ความ
รับผิดชอบ

รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ไม่รับฟังความคิดเห็นของ
อย่างสม่ำเสมอ
เป็นบางครั้ง
ผู้อ่นื
มีความรับผิดชอบในงานที่
ได้รับมอบหมายอย่าง
สม่ำเสมอ

มีความรับ ผิดชอบในงานที่ ไม่มีความรับผิดชอบใน
ได้รับมอบหมายในบางครั้ง งานทีไ่ ด้รับมอบหมาย

๔. ขยันหมั่นเพียร มีความขยันหมั่นเพียร
พยายามทำงานให้สำเร็จ
อย่างสม่ำเสมอ

มีความขยันหมั่นเพียร
พยายามทำงานให้สำเร็จ
เป็นบางครั้ง

ไม่มีความขยันหมั่นเพียร
พยายามทำงานให้สำเร็จ

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จตรงเวลา

ส่งผลงานช้ากว่าเวลา
กำหนด

ส่งผลงานเสร็จเรียบร้อย
ก่อนเวลา

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
๑๓-๑๕
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๑-๘
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ ๙ คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวิต

๔๗๙

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
ระดับการ
รายการ
พฤติกรรมการแสดงออก
ปฏิบัติ
ประเมิน
๓ ๒ ๑
๑. มีวินัย

๒. ใฝ่เรียนรู้

๓. มุ่งมั่นใน
การทำงาน
๔. มีจิต
สาธารณะ

๑. ปฏิ บั ติตามข้ อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบี ยบ ข้อ บั งคับ ของครอบครัวและ
โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
มีความรับผิดชอบ
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสำเร็จ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทำงาน
๘. อาสาทำงาน ช่วยคิด ช่วยทำ และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน
ชุมชน
๑๐. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

๔๘๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงใน
ช่องที่ตรงกับระดับคะแนน

ที่

ชื่อ–นามสกุล

ความ
การแสดง การรับฟัง ความตั้งใจ
ร่วมมือทำ
ความ
ความ
ในการ
กิจกรรม
คิดเห็น
คิดเห็น
ทำงาน
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

การแก้ไข/ รวม
ปรับปรุง ๑๕
ผลงานกลุ่ม คะแนน
๓ ๒ ๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑o
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ
ให้
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ให้
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
ให้
เกณฑ์การตัดสินใจ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
๑๒–๑๕
ดี
๘–๑๑
พอใช้
ต่ำกว่า ๘
ปรับปรุง

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวิต

๔๘๑

แบบประเมินผลการนำเสนอผลงานนักเรียน
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงใน
ช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ลำดับที่

รายการประเมิน
๓

๑
๒
๓
๔
๕

๒

๑

ความถูกต้องของเนื้อหา
ความคิดสร้างสรรค์
วิธีการนำเสนอผลงาน
การนำไปใช้ประโยชน์
การตรงต่อเวลา
รวม
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน ให้
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่ ให้
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน
ให้
เกณฑ์การตัดสินใจ
ช่วงคะแนน
๑๒–๑๕
๘–๑๑
ต่ำกว่า ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

๔๘๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง การสืบต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวติ
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๓.๒ ส ๒.๑ เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธำรง
รักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมโลกอย่างสันติสุข
ตัวชี้วัด ป.๕/๔ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมปิ ัญญาท้องถิ่นของชุมชน
๒. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตในสังคมไทย การอนุรักษ์เผยแพร่
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงเป็นหน้าที่ของทุกคนในชุมชนที่ต้องอนุรักษ์ไว้
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนได้
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- สามารถบอกการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนได้
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- ตระหนักถึงคุณค่าการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน
๔. สาระการเรียนรู้
- การสืบต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. ซื่อสัตย์ สุจริต
๒. มีวินัย
๓. ใฝ่เรียนรู้
๔. มุ่งมั่นในการทำงาน
๕. รักความเป็นไทย
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวิต

๔๘๓

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง การสืบต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน
รายวิชาสังคมศึกษา จำนวน ๑ ชั่วโมง
ลำดับที่

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

๑.

๒

๑. อธิบายการสืบต่อ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
ชุมชนได้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้

ขั้นนำ

๕ นาที

ขั้นสอน

๒๐ นาที

แนวการจัดการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

กิจกรรมครู
๑. ครูให้นักเรียนเล่นเกม
จับคู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนเล่นเกมจับคู่
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑. ครูอธิบายเพิ่มเติมจากที่
นักเรียนดูสื่อแผ่นภาพเกี่ยวกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน
ต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น
- การถนอมอาหาร
- การจับสัตว์น้ำ
- ภาชนะ เช่น กระติกข้าว

๑. นักเรียนฟังครูอธิบาย
PowerPoint
เพิ่มเติมจากที่ดูสื่อแผ่นภาพ
เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
ชุมชนต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น
- การถนอมอาหาร
- การจับสัตว์น้ำ
- ภาชนะ เช่น กระติกข้าว

PowerPoint
บัตรคำ

การประเมิน
การเรียนรู้
แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้
- แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้
- แบบสังเกต
พฤติกรรม
การทำงานกลุ่ม

๔๘๔
ลำดับที่
๓.

๔.

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้

๒. สามารถบอกการ
สืบต่อภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในชุมชนได้

ขั้นปฏิบัติ

๑๕ นาที

๓. ตระหนั กถึ งคุ ณค่ า
การสื บต่ อภู มิ ปั ญ ญา
ท้ องถิ่ น ในชุ ม ชนใน
ชุมชน

ขั้นสรุป

๑๐ นาที

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๑. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ ๑. นักเรียนทำใบงานที่ ๗
๗ เรื่อง การสืบสาน

เรื่อง การสืบสานภูมิปัญญา

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน

ท้องถิ่นในชุมชน

๑. ครูและนักเรียนร่วมกัน

๑. ครูและนักเรียนร่วมกัน

สรุปบทเรียนเรือ่ ง ภูมปิ ัญญา สรุป บทเรียนเรื่อง ภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่นชุมชนต่าง ๆ ใน

ท้องถิ่นชุมชนต่าง ๆ ใน

ประเทศ ไทยหลายแห่งจะมี

ประเทศไทยหลายแห่งจะมี

ลักษณะคล้ายคลึงกัน

ลักษณะคล้ายคลึงกันสืบ

สืบเนื่องจากลักษณะทาง

เนื่องจากลักษณะทาง

ภูมิศาสตร์และสังคม

ภูมิศาสตร์และสังคม

สื่อการเรียนรู้
ใบงานที่ ๗
เรื่อง การสืบ
ต่อภูมิปัญญา
ท้องถิ่นใน
ชุมชน

การประเมิน
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวิต

๔๘๕

๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑. PowerPoint เรื่อง การสืบต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน
๙. การประเมินผลรวบยอด
…
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการวัดและ
วิธีการ
เครื่องมือ
ประเมินผล
ทักษะ (P)
- การถามตอบ
- แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้
- ใบงานที่ ๗ เรื่อง การสืบต่อ - แบบประเมินผล
การนำเสนอผลงาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน
นักเรียน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
การทำงานกลุ่ม

ความรู้ (K)

- ตรวจใบงานที่ ๗ เรื่องการสืบ - ตรวจใบงานที่ ๗ เรื่อง
ต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน

การสืบต่อภูมิปัญญา

เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

ท้องถิน่ ในชุมชน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

- ประเมินความซื่อสัตย์ สุจริต
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
มุ่งมั่นในการทำงาน
และรักความเป็นไทย

- แบบประเมินคุณลักษณะ ผ่านเกณฑ์ประเมิน
อันพึงประสงค์
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

สมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน

- ประเมินความสามารถใน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
การสื่อสาร ความสามารถใน การเรียนรู้
การคิด ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต และความสามารถ
ในการแก้ปัญหา

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

๔๘๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ความสำเร็จหรือปัญหาและอุปสรรค
……………………………………………………………..…………………………………………………………………..............................
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ข้อจำกัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ…………………………………ผูส้ อน
(………………………………….)
วันที…่ …….เดือน……………….พ.ศ.………….

๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
ลงชื่อ…………………………………ผู้ตรวจ
(……………………………………..)
วันที…่ …….เดือน……………..….พ.ศ.………….

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวิต

๔๘๗

ใบงานที่ ๗ เรือ่ ง การสืบต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวติ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง การสืบต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คำชี้แจง : ให้นักเรียนสำรวจภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนของตนเอง และบันทึกผลลงในแบบบันทึก พร้อมทั้ง
วาดภาพภูมปิ ัญญาท้องถิน่ ในชุมชนของตนเอง

แบบบันทึกภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนของฉัน
๑. ท้องถิ่นที่ฉนั อาศัยอยูม่ ีชื่อว่า …………………………………………………………………………………………….
๒. ในชุมชนของฉันมีภูมิปัญญาท้องถิ่นคือ……………………………………………………………………………….
๓. ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนของฉันก่อให้เกิดประโยชน์ใดบ้าง ……………………..………….................
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
๔. ฉันจะอนุรกั ษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนโดยวิธีการ…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ชื่อ-นามสกุล……………………………………………………………………………..ชั้น……………………………..เลขที่………………

๔๘๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
เฉลยใบงานที่ ๗ เรื่อง การสืบต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวติ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง การสืบต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คำชี้แจง : ให้นักเรียนสำรวจภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนของตนเอง และบันทึกผลลงในแบบบันทึก พร้อมทั้ง
วาดภาพภูมปิ ัญญาท้องถิน่ ในชุมชนของตนเอง

(ดุลยพินิจครูผสู้ อน)

แบบบันทึกภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนของฉัน
๑. ท้องถิ่นที่ฉนั อาศัยอยูม่ ีชื่อว่า …………………………………………………………………………………………….
๒. ในชุมชนของฉันมีภูมิปัญญาท้องถิ่นคือ……………………………………………………………………………….
๓. ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนของฉันก่อให้เกิดประโยชน์ใดบ้าง ……………………..………….................
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
๔. ฉันจะอนุรกั ษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนโดยวิธีการ…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวิต

๔๘๙

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กำหนด

ความรับผิดชอบ

ขยันหมั่นเพียร

ตรงต่อเวลา

ชื่อ–สกุล

การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น

เลขที่

การร่วม
กิจกรรม

รายการ

๓

๓

๓

๓

๓

คะแนน
รวม
๑๕

๔๙๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การประเมิน
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
ปรับปรุง (๑)
๑. การร่วม
มีความกระตือรือร้นใน
มีความกระตือรือร้นใน
ไม่มีความกระตือรือร้นใน
กิจกรรม
การร่วมกิจกรรมอย่าง
การร่วมกิจกรรมในบางครั้ง การร่วมกิจกรรม
สม่ำเสมอ
๒. การรับฟัง
ความคิดเห็นของ
ผู้อื่น
๓. ความ
รับผิดชอบ

รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู้ อื่ น รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของ ไม่รับฟังความคิดเห็นของ
อย่างสม่ำเสมอ
ผูอ้ ื่นเป็นบางครั้ง
ผู้อ่นื
มีความรับผิดชอบในงานที่
ได้รับมอบหมายอย่าง
สม่ำเสมอ

มีความรับผิดชอบในงานที่ ไม่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบใน
ได้รับมอบหมายในบางครั้ง งานทีไ่ ด้รับมอบหมาย

๔. ขยันหมั่นเพียร มีความขยันหมั่นเพียร
มีความขยันหมั่นเพียร
พยายามทำงานให้สำเร็จอย่าง พยายามทำงานให้สำเร็จ
สม่ำเสมอ
เป็นบางครั้ง

ไม่มีความขยันหมั่นเพียร
พยายามทำงานให้สำเร็จ

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานช้ากว่าเวลา
กำหนด

ส่งผลงานเสร็จเรียบร้อย ก่อน ส่งผลงานเสร็จตรงเวลา
เวลา

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
๑๓-๑๕
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๑-๘
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ ๙ คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวิต

๔๙๑

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ระดับการ
รายการ
พฤติกรรมการแสดงออก
ปฏิบัติ
ประเมิน
๓ ๒ ๑
๑. มีวินัย

๒. ใฝ่เรียนรู้

๓. มุ่งมั่นใน
การทำงาน
๔. มีจิต
สาธารณะ

๑. ปฏิ บั ติตามข้ อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบี ยบ ข้อ บั งคับ ของครอบครัวและ
โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
มีความรับผิดชอบ
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสำเร็จ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทำงาน
๘. อาสาทำงาน ช่วยคิด ช่วยทำ และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน
ชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

๔๙๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน

ที่

ชื่อ–นามสกุล

ความ
การแสดง การรับฟัง ความตั้งใจ
ร่วมมือทำ
ความ
ความ
ในการ
กิจกรรม
คิดเห็น
คิดเห็น
ทำงาน
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

การแก้ไข/ รวม
ปรับปรุง ๑๕
ผลงานกลุ่ม คะแนน
๓ ๒ ๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑o
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ
ให้
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ให้
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
ให้
เกณฑ์การตัดสินใจ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
๑๒–๑๕
ดี
๘–๑๑
พอใช้
ต่ำกว่า ๘
ปรับปรุง

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวิต

๔๙๓

แบบประเมินผลการนำเสนอผลงานนักเรียน
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ลำดับที่

รายการประเมิน
๓

๑
๒
๓
๔
๕

๒

๑

ความถูกต้องของเนื้อหา
ความคิดสร้างสรรค์
วิธีการนำเสนอผลงาน
การนำไปใช้ประโยชน์
การตรงต่อเวลา
รวม
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน ให้
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่ ให้
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน
ให้
เกณฑ์การตัดสินใจ
ช่วงคะแนน
๑๒–๑๕
๘–๑๑
ต่ำกว่า ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

๔๙๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง การอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวิต
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๓.๒ ส ๒.๑ เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธำรง
รักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมโลกอย่างสันติสุข
ตัวชี้วัด ป.๕/๔ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมปิ ัญญาท้องถิ่นของชุมชน
๒. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตในสังคมไทย การอนุรักษ์เผยแพร่
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงเป็นหน้าที่ของทุกคนในชุมชนที่ต้องอนุรักษ์ไว้
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนได้
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- สามารถบอกการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนได้
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- ตระหนักถึงคุณค่าการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน
๔. สาระการเรียนรู้
- การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. ซื่อสัตย์ สุจริต
๒. มีวินัย
๓. ใฝ่เรียนรู้
๔. มุ่งมั่นในการทำงาน
๕. รักความเป็นไทย
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวิต

๔๙๕

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง การอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน
รายวิชาสังคมศึกษา จำนวน ๑ ชั่วโมง
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด
ลำดับที่
จุดประสงค์
การเรียนรู้
การเรียนรู้
๑.

๒.

ขั้นนำ

๑. อธิบายการ
อนุรักษ์และ
เผยแพร่
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของชุมชนได้

ขั้นสอน

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู

๕ นาที ๑. ครูให้นักเรียนดูวดี ิทัศน์เกี่ยวกับ
ความเสื่อมถอยของภูมิปัญญาไทย
แล้วร่วมกันอภิปรายว่าจะแก้ไข
ปัญหานี้อย่างไร
๒๐ นาที ๑. ครูตั้งประเด็นคำถาม
ครู : นักเรียนมีวิธีใดบ้างที่สามารถ
ช่วยเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย
แสดงความคิดเห็นเสนอแนวทางใน
การอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของชุมชน โดยครูบันทึก
ข้อมูลที่นักเรียนเสนอลงบน
กระดาน

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

๑. นั กเรี ยนดู วี ดิ ทั ศน์ เกี่ ยวกั บความ PowerPoint แบบสังเกต
พฤติกรรม
เสื่ อมถอยของภู มิ ปั ญ ญาไทย แล้ ว วีดทิ ัศน์
การเรียนรู้
ร่วมกั นอภิ ปรายว่าจะแก้ไขปั ญหานี้
อย่างไร
๑. นักเรียนตอบประเด็นคำถาม
PowerPoint - แบบสังเกต
นั ก เรี ย น : มี ก ารจั ด กิ จ กรรมโดย
พฤติกรรม
การเผยแพร่ให้คนในชุมชนได้รับรู้
การเรียนรู้
๒. ครูให้ นั ก เรีย นร่วมกั น อภิ ป ราย
- แบบสังเกต
แสดงความคิดเห็นเสนอแนวทางใน
พฤติกรรม
การอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญา
การทำงานกลุม่
ท้ อ งถิ่ น ของชุ ม ชน โดยครู บั น ทึ ก
ข้ อ มู ล ที่ นั ก เรี ย น เส น อ ล งบ น
กระดาน

๔๙๖
ขอบเขต
เนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด เวลา
ลำดับที่
จุดประสงค์
การเรียนรู้
ที่ใช้
การเรียนรู้
ขั้นปฏิบัติ
๑๕ นาที
๒. สามารถบอก
๓.
การอนุรักษ์และ
เผยแพร่
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของ
ชุมชนได้
๓. ตระหนักถึง
คุณค่าการ
อนุรักษ์และเผย
แพร่ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของ
ชุมชน

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
๑. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดทำ
ป้ายรณรงค์การอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนแต่ละกลุม่ จัดทำป้าย
รณรงค์การอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

สื่อการเรียนรู้
ป้ายรณรงค์
การอนุรักษ์
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพื่อ
เชิญชวนให้
ทุกคนมีส่วน
ร่วมใน
การอนุรักษ์
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

การประเมิน
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวิต

ลำดับที่
๔.

ขอบเขต
เนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้
ขั้นสรุป

เวลา
ที่ใช้

๔๙๗

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู

๑๐ นาที ๑. ครูให้นักเรียนนำเสนอ

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนนำเสนอผลงาน

ผลงานของแต่ละกลุ่ม และจะ ของแต่ละกลุ่ม และจะนำผล
นำผลงานนั้นไปติดในสถานที่

งานนั้นไปติดในสถานที่ต่าง ๆ

ต่าง ๆ ตามโรงเรียนหรือชุมชน ตามโรงเรียนหรือชุมชนของ
ของตนเอง

ตนเอง

๒. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป ๒. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
หั ว ข้ อ เรื่ อ งการมี ส่ ว นร่ ว มใน หั ว ข้ อ เรื่ อ งการมี ส่ ว นร่ ว มใน
การอนุรักษ์และเผยแพร่

การอนุรักษ์และเผยแพร่

ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน

ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

๔๙๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑. PowerPoint เรื่อง การอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน
๙. การประเมินผลรวบยอด
……… ชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการวัดและ
วิธีการ
เครื่องมือ
เกณฑ์การประเมิน
ประเมินผล
ทักษะ (P)
- การถามตอบ
- แบบสังเกตพฤติกรรม
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
การเรียนรู้
ร้อยละ ๖๐
- ป้ายรณรงค์การอนุรักษ์
- แบบประเมินผล
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเชิญชวน การนำเสนอผลงานนักเรียน
ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการ
- แบบสังเกตพฤติกรรม
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การทำงานกลุ่ม
ความรู้ (K)

- ตรวจป้ายรณรงค์การอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเชิญชวน
ให้ทุกคนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิน่

- ตรวจป้ายรณรงค์
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
การอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ร้อยละ ๖๐
ท้องถิ่น เพื่อเชิญชวนให้ทุก
คนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

- ประเมินความซื่อสัตย์ สุจริต
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
มุ่งมั่นในการทำงาน
และรักความเป็นไทย

- แบบประเมินคุณ ลักษณะ ผ่านเกณฑ์ประเมิน
อันพึงประสงค์
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

สมรรถนะสำคัญ
ของผู้เรียน

- ประเมินความสามารถใน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
การสื่ อ สาร ความสามารถใน การเรียนรู้
การคิด ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต และความสามารถ
ในการแก้ปัญหา

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวิต

๔๙๙

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ความสำเร็จ หรือปัญหาและอุปสรรค
……………………………..………………………………….....................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ข้อจำกัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
…………….………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….
ลงชื่อ…………………………………ผูส้ อน
(…………………………………………)
วันที…่ …….เดือน………………...พ.ศ.………….

๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
ลงชื่อ…………………………………ผู้ตรวจ
(……………………………………..)
วันที…่ …….เดือน………………....พ.ศ.………….

๕๐๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กำหนด

ความรับผิดชอบ

ขยันหมั่นเพียร

ตรงต่อเวลา

ชื่อ–สกุล

การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น

เลขที่

การร่วม
กิจกรรม

รายการ

๓

๓

๓

๓

๓

คะแนน
รวม
๑๕

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวิต

๕๐๑

เกณฑ์การประเมิน
๑. การร่วมกิจกรรม

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ระดับคุณภาพ
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
มีความกระตือรือร้นใน มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
การร่วมกิจกรรมใน
สม่ำเสมอ
บางครั้ง

๒. การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อนื่

รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของ ไม่รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ
ผูอ้ ื่นเป็นบางครั้ง
ผู้อ่นื

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบใน
ที่ ได้ รั บ มอบหมายอย่ า ง ทีไ่ ด้รับมอบหมายใน
งานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
สม่ำเสมอ
บางครั้ง

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความขยันหมั่นเพียร
มีความขยันหมั่นเพียร
ไม่มีความขยันหมั่นเพียร
พยายามทำงานให้สำเร็จ พยายามทำงานให้สำเร็จ พยายามทำงานให้สำเร็จ
อย่างสม่ำเสมอ
เป็นบางครั้ง

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จเรียบร้อย ส่งผลงานเสร็จตรงเวลา
ก่อนเวลา

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
๑๓-๑๕
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๙–๑๒
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๑–๘
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ ๙ คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ปรับปรุง (๑)
ไม่มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม

ส่งผลงานช้ากว่าเวลา
กำหนด

๕๐๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
ระดับการ
รายการ
พฤติกรรมการแสดงออก
ปฏิบัติ
ประเมิน
๓ ๒ ๑
๑. มีวินัย

๒. ใฝ่เรียนรู้

๓. มุ่งมั่นใน
การทำงาน
๔. มีจิต
สาธารณะ

๑. ปฏิ บั ติตามข้ อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบี ยบ ข้อ บั งคับ ของครอบครัวและ
โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
มีความรับผิดชอบ
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสำเร็จ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทำงาน
๘. อาสาทำงาน ช่วยคิด ช่วยทำ และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน
ชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวิต

๕๐๓

แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงใน
ช่องที่ตรงกับระดับคะแนน

ที่

ชื่อ–นามสกุล

ความ
การแสดง การรับฟัง ความตั้งใจ
ร่วมมือทำ
ความ
ความ
ในการ
กิจกรรม
คิดเห็น
คิดเห็น
ทำงาน
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

การแก้ไข/ รวม
ปรับปรุง ๑๕
ผลงานกลุ่ม คะแนน
๓ ๒ ๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑o
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การตัดสินใจ
ช่วงคะแนน
๑๒–๑๕
๘–๑๑
ต่ำกว่า ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ให้
ให้
ให้

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

๕๐๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

แบบประเมินผลการนำเสนอผลงานนักเรียน
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ลำดับที่

รายการประเมิน
๓

๑
๒
๓
๔
๕

๒

๑

ความถูกต้องของเนื้อหา
ความคิดสร้างสรรค์
วิธีการนำเสนอผลงาน
การนำไปใช้ประโยชน์
การตรงต่อเวลา
รวม
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน ให้
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่ ให้
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน
ให้
เกณฑ์การตัดสินใจ
ช่วงคะแนน
๑๒–๑๕
๘–๑๑
ต่ำกว่า ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวิต

๕๐๕

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ : __________________ สกุล : ___________________วัน____ เดือน____________พ.ศ. ____
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง วัฒนธรรมต่อการดำเนินชีวิต
๑. ประเมินการเรียนรู้ของตนเอง
กาเครื่องหมาย ✓ ในช่องระดับความสามารถของแต่ละกิจกรรมที่นักเรียนคิดว่าทำได้ตามระดับ
การประเมินเหล่านี้ ระดับความสามารถ : ดีมาก ค่อนข้างดี ดี พอใช้ ปรับปรุง
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

รายการ
ตอบคำถามวัฒนธรรมที่มีตอ่ สังคมไทยและ
ตอบคำถามให้ถูกต้อง
วาดภาพและบอกความแตกต่างทางวัฒนธรรม
วิเคราะห์คุณค่าของวัฒนธรรมที่มีผลต่อ
การดำเนินชีวิตของคนในสังคมไทย
เขียนผังวัฒนธรรมไทยในสังคมไทย
เขียนผังความคิด เรื่องความสำคัญของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
สำรวจภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนของตนเอง
๒. สิ่งที่ฉันยังไม่เข้าใจ/ยังทำได้ไม่ดี คือ……

ดีมาก

ระดับความสามารถ
ค่อนข้างดี
ดี
พอใช้

ปรับปรุง

(สามารถเขียนได้มากกว่า ๑ อย่าง)

……………………………………………...........................................................................................................................
....................................................................................................................................................………..……………
………………………...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๓. สิ่งที่ฉันตั้งใจจะทำให้ดีขนึ้ ในการเรียนหน่วยต่อไป

(สามารถเขียนได้มากกว่า ๑ อย่าง)

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

๕๐๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

บันทึกการเรียนรู้ (Learning logs)
ชื่อ : ________________ สกุล : ________________วัน____ เดือน_______________ พ.ศ. ________

สิ่งหนึ่งที่ฉันได้เรียนรู้จากการเรียนวิชานี้ในครึ่งภาคเรียน คือ

..................................................................................................................................
...................................................................................................................................
ฉันน่าจะเรียนรู้ได้ดีกว่านี้หาก

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...........
สิ่งที่ฉันอยากจะบอกคุณครู คือ

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...........
....................................................................................................................................
สิ่งที่ฉันควรปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น คือ
...........
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...........
....................................................................................................................................
ปัญหาในการเรียนของฉัน คือ
...........
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...........
....................................................................................................................................

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง พลเมืองดี

๕๐๗

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
พลเมืองดี

๕๐๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔

รหัสวิชา ส๑๕๑๐๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง พลเมืองดี
รายวิชาสังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๖ ชั่วโมง

๑. มาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชี้วัด
สาระ๒ : หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐาน ส ๒.๑ เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธำรงรักษา
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมโลกอย่างสันติสุข
ตัวชี้วัด ป.๕/๑ ยกตัวอย่างและปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ในฐานะพลเมืองดี
๒. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
สถานภาพ บทบาทหน้าที่ สิทธิและเสรีภาพในฐานะพลเมืองดี คุณ ลักษณะของพลเมืองดี เป็นสิ่ง
จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าในในการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมเพื่อการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
๓. สาระการเรียนรู้
ความรู้
๑. การปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาทหน้าที่ สิทธิและเสรีภาพในฐานะพลเมืองดี
๒. คุณลักษณะของพลเมืองดี
ทักษะ/กระบวนการ
๑. แสดงบทบาทสมมุติให้สถานภาพ บทบาท หน้าที่ สิทธิและเสรีภาพทีค่ วรปฏิบัติ
๒. กระบวนการคิดปกป้องและและหาวิธีคุม้ ครองตนเอง
๓. ปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาทหน้าที่ สิทธิและเสรีภาพในฐานะพลเมืองดี
๔. นำความรู้เรื่องคุณลักษณะของพลเมืองดีไปปรับใช้ในชีวิตของตนได้
เจตคติ
๑. เห็นความสำคัญสถานภาพ บทบาท หน้าที่ สิทธิและเสรีภาพ
๒. ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของพลเมืองดี
๓. เห็นความสำคัญในการที่จะปกป้องตนเองและเรียกร้องสิทธิให้แก่ตนเองและผู้อื่น

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง พลเมืองดี
๔. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีวินัย
๓. ใฝ่เรียนรู้
๔. มุ่งมั่นในการทำงาน
๕. มีจิตสาธารณะ
๖. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
๑. ใบงานที่ ๑ เรื่อง สิทธิ และเสรีภาพ
๒. ใบงานที่ ๒ เรื่อง สถานภาพ บทบาท หน้าที่ สิทธิ และเสรีภาพ
๓. ใบงานที่ ๓ เรื่อง คุณลักษณะของพลเมืองดี
๔. ใบงานที่ ๔ เรื่อง การเป็นพลเมืองดีของสังคม

๕๐๙

๕๑๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
เกณฑ์การประเมินผลชิน้ งานหรือภาระงาน

ประเด็นการ
ประเมิน
๔ (ดีมาก)
๑. การบรรยาย บรรยายเกี่ยวกับ
จุดประสงค์
จุดประสงค์ใน
การสร้างสรรค์
ผลงานได้ถูกต้อง
ชัดเจน
๒. ความ
การนำเสนอเป็นไป
ครอบคลุมของ ตามลำดับขั้นตอน
เนื้อหา
ความถูกต้องของ
เนื้อหา ๑๐๐ %
๓. ความสวย ใช้เครื่องหมาย
งามการตกแต่ง รูปภาพ สมการ
ชิ้นงาน
สัญลักษณ์แทนกฎ
ทฤษฎี หลักการ
นิยามต่าง ๆ ได้
ถูกต้องและครบถ้วน
๔. ความถูกต้อง ใช้สีที่ช่วยจดจำ
เพลินตา สีเดียว
ตลอด แต่ละสีไม่ซ้ำ
กัน
๕. ความตรง ส่งงานครบถ้วนตรง
ต่อเวลา
ตามเวลาที่กำหนด

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
บรรยายเกี่ยวกับ
บรรยายเกี่ยวกับ
จุดประสงค์ใน
จุดประสงค์ใน
การสร้างสรรค์
การสร้างสรรค์
ผลงานได้ถูกต้องเป็น ผลงานได้ถูกต้อง
ส่วนใหญ่
เป็นบางส่วน
การนำเสนอเป็นไป การนำเสนอเป็นไป
ตามลำดับขั้นตอน
ตามลำดับขั้นตอน
ความถูกต้องของ
ความถูกต้องของ
เนื้อหา ๘๐ %
เนื้อหา ๗๐ %
ใช้เครื่องหมาย
ใช้เครื่องหมาย
รูปภาพ สมการ
รูปภาพ สมการ
สัญลักษณ์แทนกฎ สัญลักษณ์แทนกฎ
ทฤษฎี หลักการ
ทฤษฎี หลักการ
นิยามต่าง ๆ ได้
นิยามต่าง ๆ ได้
ถูกต้องแต่ครบถ้วน ถูกต้อง
ใช้สีที่ช่วยจดจำ
ใช้สีที่ช่วยจดจำ
เพลินตา สีเดียว
เพลินตา สีเดียว
ตลอด แต่ละสีซ้ำกัน ตลอด แต่ละสี
เดียวกัน
ส่งงานครบถ้วนตรง ส่งงานครบถ้วนตรง
ตามเวลาที่กำหนด ตามเวลาที่กำหนด
๑-๒ วัน
๓-๔ วัน

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน ๑๖-๒๐
คะแนน ๑๓-๑๕
คะแนน ๑๐-๑๑
คะแนน ๑-๙

หมายถึง ดีมาก
หมายถึง ดี
หมายถึง พอใช้
หมายถึง ปรับปรุง

เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับ ๑๐ คะแนน ขึ้นไปผ่าน

๑ (ปรับปรุง)
บรรยายเกี่ยวกับ
จุดประสงค์ใน
การสร้างสรรค์
ผลงานได้ถูกต้อง
เพียงส่วนน้อย
การนำเสนอเป็นไป
ตามลำดับขั้นตอน
ความถูกต้องของ
เนื้อหา ๕๐ %
ใช้เครื่องหมาย
รูปภาพ สมการ
สัญลักษณ์แทนกฎ
ทฤษฎี หลักการ
นิยามต่าง ๆ ได้
ถูกต้อง
ไม่ใช้สีที่ช่วยจดจำ
เพลินตา สีเดียว
ตลอด
ส่งงานครบถ้วนตรง
แต่ช้ากว่ากำหนด ๕
วันขึ้นไป

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง พลเมืองดี

๕๑๑

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สถานภาพ บทบาทตามหน้าที่
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง พลเมืองดี
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๒.๑ เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธำรงรักษา
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมโลกอย่างสันติสุข
ตัวชี้วัด ป.๕/๑ ยกตัวอย่างและปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ในฐานะพลเมืองดี
๒. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
สถานภาพ บทบาทหน้าที่ สิทธิและเสรีภาพในฐานะพลเมืองดี คุณ ลักษณะของพลเมืองดี เป็นสิ่ง
จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าในในการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมเพื่อการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายสถานภาพ บทบาทของพลเมืองดีตามหน้าที่ได้
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- สามารถบอกสถานภาพ บทบาทของพลเมืองดีตามหน้าที่ได้
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- ตระหนักถึงสถานภาพ บทบาทของพลเมืองดีตามหน้าที่
๔. สาระการเรียนรู้
- สถานภาพ บทบาทตามหน้าที่
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีวินัย
๓. ใฝ่เรียนรู้
๔. มุ่งมั่นในการทำงาน
๕. มีจิตสาธารณะ
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

๕๑๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สถานภาพ บทบาทตามหน้าที่
รายวิชาสังคมศึกษา จำนวน ๑ ชั่วโมง

ลำดับที่

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

๑.

๒.

๑. อธิบายสถานภาพ
บทบาทตามหน้าที่ได้
๒. สามารถบอก
สถานภาพ บทบาท
ตามหน้าที่ได้

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้

ขั้นนำ

๕ นาที

ขั้นสอน

๒๐ นาที

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
๑. ครูให้นักเรียนดูสื่อวีดิทัศน์ การ
ปฏิ บั ติ ต นเป็ น พลเมื อ งดี จ ากนั้ น
ร่วมกันอภิปราย โดยครูตั้งประเด็น
คำถามดังนี้
ครู : การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
นัน้ ควรปฏิบัติอย่างไร”
๑. ครูให้นักเรียนศึกษาหาความรู้
เรื่อง สถานภาพ บทบาทตาม
หน้าที่ของพลเมืองดีจากวีดทิ ัศน์
๒. ครู สุ่ ม ให้ นั ก เรี ย นยกตั ว อย่ า ง
การปฏิบัติตนตามสถานภาพและ
บทบาทของการเป็นพลเมืองดีใน
หน้าที่ของตนเองหน้าที่ของตนเอง

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนดูสอื่ วีดทิ ัศน์ การ
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีจากนั้น
ร่วมกันอภิปราย โดยครูตั้ง
ประเด็นคำถามคำถามดังนี้
นักเรียน : ช่วยเหลือสังคม

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

PowerPoint แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้

๑. นั กเรี ยนศึ กษาหาความรู้ เรื่ อง PowerPoint - แบบสังเกต
สถานภาพ บทบาทตามหน้าที่ของ วีดทิ ัศน์
พฤติกรรม
พลเมืองดีจากวีดทิ ัศน์
การเรียนรู้
๒. นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่าง
- แบบสังเกต
ตามที่นักเรียนคิดมาสถานภาพ
พฤติกรรม
และบทบาทของการพลเมืองดีใน
การทำงาน
หน้าที่ของตนเองสถานภาพและ
กลุ่ม
บทบาทหน้าที่ของตนเอง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง พลเมืองดี

ลำดับที่

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู้

๕๑๓

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๓. ครูอธิบายถึงความหมายของ ๓. นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมจากครู
สถานภาพ และบทบาทหน้าที่
ภายในห้องเรียน
จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
ร่วมกันอภิปรายความสำคัญของ
สถานภาพ และบทบาท หน้าที่
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ เช่น
ปาตียา มีสถานภาพทางครอบครัว
เป็นบุตรสาวมี บทบาทหน้าที่
ช่วยเหลือพ่อแม่ทำงานบ้าน
เป็นต้น

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

๕๑๔
ลำดับที่
๓.

๔.

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้

๓. ตระหนักถึง
สถานภาพ บทบาท
ตามหน้าที่

ขั้นปฏิบัติ

๑๕ นาที

ขั้นสรุป

๑๐ นาที

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
๑. ครูสุ่มนักเรียนแต่ละกลุ่ม
ออกมาแสดงบทบาทสมมุติ
เกี่ยวกับสถานภาพและบทบาท
หน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี
๑. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุป
บทเรียน เรื่องสถานภาพ แบ่งเป็น
๒ ลักษณะคือ สถานภาพโดย
กำเนิด และสถานภาพที่ได้มา
ภายหลัง ส่วนบทบาทหน้าที่
ผู้ที่มีสถานภาพย่อมมีบทบาท
หน้าที่สัมพันธ์กับสถานภาพนั้น
การที่ทุกคนปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ที่สอดคล้องกับสถานภาพ

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาแสดง แสดงบทบาท แบบสังเกต
บทบาทสมมุติเกี่ยวกับสถานภาพและ สมมุติของ
พฤติกรรม
บทบาทหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี นักเรียน
การทำงาน
ภายในห้อง กลุ่ม
๑. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุป
บทเรียน เรื่องสถานภาพ แบ่งเป็น
๒ ลักษณะ คือ สถานภาพโดย
กำเนิด และสถานภาพที่ได้มา
ภายหลัง ส่วนบทบาทหน้าที่ ผู้ที่มี
สถานภาพใดย่อมมีบทบาทหน้าที่
สัมพันธ์กับสถานภาพนั้น
การที่ทุกคนปฏิบัติตามบทบาท
หน้าทีท่ ี่สอดคล้องกับ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง พลเมืองดี
ลำดับที่

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู้

๕๑๕
เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
ส่งผลให้การอยู่ร่วมกันในสังคม
เป็นปกติสุข

กิจกรรมนักเรียน
สถานภาพส่งผลให้การอยู่ร่วมกันใน
สังคมเป็นปกติสุข

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

๕๑๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑. PowerPoint เรื่อง สถานภาพ บทบาทตามหน้าที่
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการวัดและ
วิธีการ
เครื่องมือ
เกณฑ์การประเมิน
ประเมินผล
ทักษะ (P)
- การถามตอบ
- แบบสังเกตพฤติกรรม
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
การเรียนรู้
ร้อยละ ๖๐
- แสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับ - แบบประเมินผลการนำเสนอ
สถานภาพและบทบาทหน้าที่ ผลงานนักเรียน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
การทำงานกลุ่ม
ความรู้ (K)

- ตรวจแสดงบทบาทสมมุติ

- ตรวจแสดงบทบาทสมมุติ

เกี่ยวกับสถานภาพและบทบาท เกี่ยวกับสถานภาพและ

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

หน้าที่

บทบาทหน้าที่

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

- ประเมินความซื่อสัตย์ สุจริต
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
มุ่งมั่นในการทำงาน
และรักความเป็นไทย

- แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

สมรรถนะสำคัญ
ของผู้เรียน

- ประเมินความสามารถใน
การสื่อสาร ความสามารถใน
การคิดความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต และความสามารถ
ในการแก้ปัญหา

- แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง พลเมืองดี

๕๑๗

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ความสำเร็จ หรือปัญหาและอุปสรรค
……………………………………………………………….......................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………...
ข้อจำกัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ…………………………………ผูส้ อน
(…………………………………)
วันที…่ …….เดือน……………..….พ.ศ.………….

๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………ผู้ตรวจ
(……………………………………..)
วันที…่ …….เดือน………..…...….พ.ศ.………….

๕๑๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กำหนด

ความรับผิดชอบ

ขยันหมั่นเพียร

ตรงต่อเวลา

ชื่อ–สกุล

การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น

เลขที่

การร่วม
กิจกรรม

รายการ

๓

๓

๓

๓

๓

คะแนน
รวม
๑๕

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง พลเมืองดี

๕๑๙

เกณฑ์การประเมิน
๑. การร่วมกิจกรรม

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ระดับคุณภาพ
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
มีความกระตือรือร้นใน มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
การร่วมกิจกรรมใน
สม่ำเสมอ
บางครั้ง

๒. การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อนื่

รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของ ไม่รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ
ผูอ้ ื่นเป็นบางครั้ง
ผู้อ่นื

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบใน
ที่ ได้ รั บ มอบหมายอย่ า ง ทีไ่ ด้รับมอบหมายใน
งานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
สม่ำเสมอ
บางครั้ง

๔. ขยันหมั่นเพียร

มี ค วามขยั น หมั่ น เพี ย ร มี ค วามขยั น หมั่ น เพี ย ร ไม่มีความขยันหมั่นเพียร
พยายามทำงานให้สำเร็จ พยายามทำงานให้สำเร็จ พยายามทำงานให้สำเร็จ
อย่างสม่ำเสมอ
เป็นบางครั้ง

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จเรียบร้อย ส่งผลงานเสร็จตรงเวลา
ก่อนเวลา

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
๑๓-๑๕
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๑-๘
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ ๙ คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ปรับปรุง (๑)
ไม่มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม

ส่งผลงานช้ากว่าเวลา
กำหนด

๕๒๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ระดับการ
รายการ
พฤติกรรมการแสดงออก
ปฏิบัติ
ประเมิน
๓ ๒ ๑
๑. มีวินัย

๒. ใฝ่เรียนรู้

๓. มุ่งมั่นใน
การทำงาน
๔. มีจิต
สาธารณะ

๑. ปฏิ บั ติตามข้ อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบี ยบ ข้อ บั งคับ ของครอบครัวและ
โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
มีความรับผิดชอบ
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสำเร็จ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทำงาน
๘. อาสาทำงาน ช่วยคิด ช่วยทำ และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน
ชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง พลเมืองดี

๕๒๑

แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
ที่

ชื่อ–นามสกุล

ความ
การแสดง การรับฟัง ความตั้งใจ
ร่วมมือทำ
ความ
ความ
ในการ
กิจกรรม
คิดเห็น
คิดเห็น
ทำงาน
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

การแก้ไข/ รวม
ปรับปรุง ๑๕
ผลงานกลุ่ม คะแนน
๓ ๒ ๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑o
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การตัดสินใจ
ช่วงคะแนน
๑๒–๑๕
๘–๑๑
ต่ำกว่า ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ให้
ให้
ให้

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

๕๒๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

แบบประเมินผลการนำเสนอผลงานนักเรียน
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ลำดับที่

รายการประเมิน
๓

๑
๒
๓
๔
๕

๒

๑

ความถูกต้องของเนื้อหา
ความคิดสร้างสรรค์
วิธีการนำเสนอผลงาน
การนำไปใช้ประโยชน์
การตรงต่อเวลา
รวม
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน ให้
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่ ให้
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน
ให้
เกณฑ์การตัดสินใจ
ช่วงคะแนน
๑๒–๑๕
๘–๑๑
ต่ำกว่า ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง พลเมืองดี

๕๒๓

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สิทธิและเสรีภาพ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง พลเมืองดี
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๒.๑ เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธำรงรักษา
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมโลกอย่างสันติสุข
ตัวชี้วัด ป.๕/๑ ยกตัวอย่างและปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ในฐานะพลเมืองดี
๒. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
สถานภาพ บทบาทหน้าที่ สิทธิและเสรีภาพในฐานะพลเมืองดี คุณ ลักษณะของพลเมืองดี เป็นสิ่ง
จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าในในการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมเพื่อการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายสิทธิและเสรีภาพในฐานะพลเมืองดีได้
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- สามารถบอกสิทธิและเสรีภาพในฐานะพลเมืองดีได้
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- ตระหนักถึงสิทธิและเสรีภาพในฐานะพลเมืองดี
๔. สาระการเรียนรู้
- สิทธิและเสรีภาพ
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีวินัย
๓. ใฝ่เรียนรู้
๔. มุ่งมั่นในการทำงาน
๕. มีจิตสาธารณะ
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

๕๒๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สิทธิและเสรีภาพ
รายวิชาสังคมศึกษา จำนวน ๑ ชั่วโมง

ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด
ลำดับที่
จุดประสงค์
การเรียนรู้
การเรียนรู้
๑.

๒.

ขั้นนำ

๑. อธิ บ ายสิ ท ธิ
และเสรีภาพได้
๒. ตระหนั ก ถึ ง
สิทธิและเสรีภาพ

ขั้นสอน

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

กิจกรรมครู
๕ นาที ๑. ครูทบทวนความรู้เดิม เรื่อง
สถานภาพ บทบาทหน้าที่ของ
พลเมืองดีจากคาบที่แล้ว

กิจกรรมนักเรียน
๑. นั ก เรี ย นทบ ทวนความรู้ เ ดิ ม PowerPoint
เรื่อง สถานภาพ บทบาทหน้าที่ของ
พลเมืองดี จากคาบที่แล้ว

๒๐ นาที ๑. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษา
ความรู้ เรื่อง สิทธิ เสรีภาพ จาก
หนังสือเรียนสังคมศึกษา และระดม
ความคิดในกลุ่มเกี่ยวกับ
- ความหมายของสิทธิ เสรีภาพ
- ความสำคัญของสิทธิ เสรีภาพ
- การปฏิบัติตนตามสิทธิและเสรีภาพ

๑. นักเรียนแบ่งกลุม่ ศึกษาความรู้
เรื่อง สิทธิ เสรีภาพ จากหนังสือ
เรียนสังคมศึกษา และระดมความ
คิดในกลุ่มเกี่ยวกับ
- ความหมายของสิทธิ เสรีภาพ
- ความสำคัญของสิทธิ เสรีภาพ
- การปฏิบัติตนตามสิทธิและ
เสรีภาพ

PowerPoint
วีดทิ ัศน์

การประเมิน
การเรียนรู้
แบบสั ง เกต
พ ฤ ติ ก รรม
การเรียนรู้
- แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้
- แบบสังเกต
พฤติกรรม
การทำงาน
กลุ่ม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง พลเมืองดี
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด
ลำดับที่ จุดประสงค์
การเรียนรู้
การเรียนรู้

๓.

๔.

๓. สามารถบอก
สิทธิและเสรีภาพ
ได้

ขั้นปฏิบัติ

ขั้นสรุป

๕๒๕

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
๒. ครู สุ่ ม ให้ ตั ว แทนกลุ่ ม ออกมา
นำเสนอแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ห น้ าชั้ น
เรี ย น แล้ ว ครู อ ธิ บ ายเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย ว
กั บ สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพที่ ป ระชาชน
ควรจะได้รับอย่างเท่าเทียมกัน

กิจกรรมนักเรียน
๒. ตั ว แทนกลุ่ ม ออกมานำเสนอ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ห น้ า ชั้ น เรี ย น
แล้วครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ
และเสรี ภ าพที่ ป ระชาชน ควรจะ
ได้รับอย่างเท่าเทียมกัน

สื่อการ
เรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

๑๕ นาที ๑. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ ๑ เรื่อง ๑. นั ก เรี ย นทำใบงานที่ ๑ เรื่ อ ง ใบงานที่ ๑ แบบสังเกต
สิทธิและเสรีภาพ
สิทธิและเสรีภาพ
เรื่อง สิทธิ พฤติกรรม
และเสรีภาพ การทำงาน
กลุ่ม
๑๐ นาที ๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่อง ๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่อง
ประชาชนทุ ก คนย่ อ มได้ รั บ การคุ้ ม ประชาชนทุกคนย่อมได้รับการคุ้ม
ครอง ในสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพตามที่ ครองในสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพตามที่
กฎหมายบัญญัติ
กฎหมายบัญญัติ

๕๒๖
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด
ลำดับที่ จุดประสงค์
การเรียนรู้
การเรียนรู้

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ทุกคนต้องเคารพสิทธิของกันและกัน ทุ กคนต้องเคารพสิท ธิของกัน และ
เรียนรู้และทำความเข้าใจในสิทธิและ กันเรียนรู้และทำความเข้าใจในสิทธิ
เสรีภาพตามที่บัญญัติไว้ใน

และเสรี ภ าพตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ น

กฎหมายรัฐธรรมนูญ

กฎหมายรัฐธรรมนูญ

สื่อการ
เรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง พลเมืองดี
๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑. PowerPoint เรื่อง สิทธิ และเสรีภาพ
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการวัดและ
วิธีการ
ประเมินผล
ทักษะ (P)
- การถามตอบ
- ใบงานที่ ๑ เรื่อง สิทธิและ
เสรีภาพ

๕๒๗

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

- แบบสังเกตพฤติกรรม
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
การเรียนรู้
ร้อยละ ๖๐
- แบบประเมิ นผลการนำเสนอ
ผลงานนักเรียน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
การทำงานกลุ่ม

ความรู้ (K)

- ตรวจใบงานที่ ๑ เรื่อง สิทธิ - ตรวจใบงานที่ ๑ เรื่อง สิทธิ ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐
และเสรีภาพ
และเสรีภาพ

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

- ประเมินความซื่อสัตย์
สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
มุ่งมั่นในการทำงาน
และรักความเป็นไทย

- แบบประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะ ผ่านเกณฑ์ประเมิน
อันพึงประสงค์
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

สมรรถนะสำคัญของ - ประเมินความสามารถใน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
ผู้เรียน
การสื่ อสาร ความสามารถใน การเรียนรู้
การคิดความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต และความสามารถ
ในการแก้ปัญหา

ผ่ า นเกณฑ์ ป ระเมิ น
ระดั บ คุ ณ ภาพพอใช้
ขึ้นไป

๕๒๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ความสำเร็จ หรือปัญหาและอุปสรรค
……………………………………………………………….......................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ข้อจำกัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
.................……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ…………………………………ผูส้ อน
(…………………………………)
วันที…่ …….เดือน……………….พ.ศ.………….

๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………ผู้ตรวจ
(……………………………………..)
วันที…่ …….เดือน……………..….พ.ศ.………….

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง พลเมืองดี

๕๒๙

ใบงานที่ ๑ เรื่อง สิทธิและเสรีภาพ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง พลเมืองดี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สิทธิและเสรีภาพ
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คำชี้แจง : ให้นักเรียนตอบคำถามดังต่อไปนี้
๑. นักเรียนควรจะได้รับสิทธิใดบ้าง
ตอบ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
๒. สิทธิที่นักเรียนได้รับดังกล่าวมีความสำคัญอย่างไร
ตอบ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
๓. นักเรียนได้รบั เสรีภาพใดบ้าง
ตอบ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
๔. เสรีภาพที่นักเรียนได้รับดังกล่าวมีความสำคัญอย่างไร
ตอบ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……

๑. ชื่อ-นามสกุล..............................................................................................เลขที่...................ชั้น ป.๕/..........
๒. ชื่อ-นามสกุล..............................................................................................เลขที่...................ชั้น ป.๕/..........
๓. ชื่อ-นามสกุล..............................................................................................เลขที่...................ชั้น ป.๕/..........
๔. ชื่อ-นามสกุล..............................................................................................เลขที่...................ชั้น ป.๕/..........

๕๓๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
เฉลยใบงานที่ ๑ เรื่อง สิทธิและเสรีภาพ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง พลเมืองดี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สิทธิและเสรีภาพ
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คำชี้แจง : ให้นักเรียนตอบคำถามดังต่อไปนี้
๑. นักเรียนควรจะได้รับสิทธิใดบ้าง
ตอบ …………………………ได้รับการศึกษา ได้รับสิทธิการคุ้มครอง………………………………………………………………..
๒. สิทธิที่นักเรียนได้รับดังกล่าวมีความสำคัญอย่างไร
ตอบ………………………….ทำให้ได้รับความรู้มากขึ้น ได้รับความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต……………………………..
๓. นักเรียนได้รบั เสรีภาพใดบ้าง
ตอบ…………………………ได้รับเสรีภาพการนับถือศาสนา ได้มีเสรีภาพในการแสดงความเห็น……………………………
๔. เสรีภาพที่นักเรียนได้รับดังกล่าวมีความสำคัญอย่างไร
ตอบ…………………………ทำให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามความต้องการของตนเอง…………………………………………

๑. ชื่อ-นามสกุล..............................................................................................เลขที่...................ชั้น ป.๕/..........
๒. ชื่อ-นามสกุล..............................................................................................เลขที่...................ชั้น ป.๕/..........
๓. ชื่อ-นามสกุล..............................................................................................เลขที่...................ชั้น ป.๕/..........
๔. ชื่อ-นามสกุล..............................................................................................เลขที่...................ชั้น ป.๕/..........

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง พลเมืองดี

๕๓๑

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กำหนด

ความรับผิดชอบ

ขยันหมั่นเพียร

ตรงต่อเวลา

ชื่อ–สกุล

การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น

เลขที่

การร่วม
กิจกรรม

รายการ

๓

๓

๓

๓

๓

คะแนน
รวม
๑๕

๕๓๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

เกณฑ์การประเมิน
๑. การร่วมกิจกรรม

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ระดับคุณภาพ
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
มีความกระตือรือร้นใน มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
การร่วมกิจกรรมใน
สม่ำเสมอ
บางครั้ง

๒. การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อนื่

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบใน
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมายใน
งานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
สม่ำเสมอ
บางครั้ง

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความขยันหมั่นเพียร
มีความขยันหมั่นเพียร
ไม่มีความขยันหมั่นเพียร
พยายามทำงานให้สำเร็จ พยายามทำงานให้สำเร็จ พยายามทำงานให้สำเร็จ
อย่างสม่ำเสมอ
เป็นบางครั้ง

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จเรียบร้อย ส่งผลงานเสร็จตรงเวลา
ก่อนเวลา

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
๑๓-๑๕
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๑-๘
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ ๙ คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ปรับปรุง (๑)
ไม่มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม

ไม่รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น

ส่งผลงานช้ากว่าเวลา
กำหนด

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง พลเมืองดี

๕๓๓

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ระดับการ
รายการ
พฤติกรรมการแสดงออก
ปฏิบัติ
ประเมิน
๓ ๒ ๑
๑. มีวินัย

๒. ใฝ่เรียนรู้

๓. มุ่งมั่นใน
การทำงาน
๔. มีจิต
สาธารณะ

๑. ปฏิ บั ติตามข้ อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบี ยบ ข้อ บั งคับ ของครอบครัวและ
โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
มีความรับผิดชอบ
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสำเร็จ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทำงาน
๘. อาสาทำงาน ช่วยคิด ช่วยทำ และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน
ชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

๕๓๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงใน
ช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
ที่

ชื่อ–นามสกุล

ความ
การแสดง การรับฟัง ความตั้งใจ
ร่วมมือทำ
ความ
ความ
ในการ
กิจกรรม
คิดเห็น
คิดเห็น
ทำงาน
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

การแก้ไข/ รวม
ปรับปรุง ๑๕
ผลงานกลุ่ม คะแนน
๓ ๒ ๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑o
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การตัดสินใจ
ช่วงคะแนน
๑๒–๑๕
๘–๑๑
ต่ำกว่า ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ให้
ให้
ให้

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง พลเมืองดี

๕๓๕

แบบประเมินผลการนำเสนอผลงานนักเรียน
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงใน
ช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ลำดับที่

รายการประเมิน
๓

๑
๒
๓
๔
๕

๒

๑

ความถูกต้องของเนื้อหา
ความคิดสร้างสรรค์
วิธีการนำเสนอผลงาน
การนำไปใช้ประโยชน์
การตรงต่อเวลา
รวม
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน ให้
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่ ให้
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน
ให้
เกณฑ์การตัดสินใจ
ช่วงคะแนน
๑๒–๑๕
๘–๑๑
ต่ำกว่า ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

๕๓๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง หน้าที่ของพลเมือง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง พลเมืองดี
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๒.๑ เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธำรงรักษา
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมโลกอย่างสันติสุข
ตัวชี้วัด ป.๕/๑ ยกตัวอย่างและปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ในฐานะพลเมืองดี
๒. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
สถานภาพ บทบาทหน้าที่ สิทธิและเสรีภาพในฐานะพลเมืองดี คุณ ลักษณะของพลเมืองดี เป็นสิ่ง
จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าในในการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมเพื่อการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายหน้าที่ของพลเมืองได้
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- สามารถบอกหน้าที่ของพลเมืองได้
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- ตระหนักถึงหน้าที่ของพลเมือง
๔. สาระการเรียนรู้
- หน้าที่ของพลเมือง
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีวินัย
๓. ใฝ่เรียนรู้
๔. มุ่งมั่นในการทำงาน
๕. มีจิตสาธารณะ
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง พลเมืองดี

๕๓๗
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง หน้าทีข่ องพลเมือง
รายวิชาสังคมศึกษา จำนวน ๑ ชั่วโมง

ลำดับที่

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

๑.

ขั้นนำ

๒.

ขั้นสอน

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
๕ นาที ๑. ครูทบทวนความรู้เดิมจากคาบ
ที่แล้ว โดยตั้งประเด็นคำถามการ
ปฏิบัติตนตามแนวทางต่าง ๆ ให้
นักเรียนวิเคราะห์วา่ เป็นการปฏิบตั ิ
ตนตามสิทธิหรือเสรีภาพ

สื่อการเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนทบทวนความรูเ้ ดิม PowerPoint
จากคาบที่แล้ว โดยตั้งประเด็น
คำถามว่าการปฏิบัติตนตามแนว
ทางต่าง ๆ ให้นักเรียนวิเคราะห์
ว่าเป็นการปฏิบัติตนตามสิทธิ
หรือเสรีภาพ
๒๐ นาที ๑. ครูให้นักเรียนดูวีดทิ ัศน์เกี่ยว
๑. นักเรียนดูวีดทิ ัศน์ เกี่ยวกับ PowerPoint
กับหน้าที่ที่ควรปฏิบัติในบทบาท หน้าที่ ที่ควรปฏิบัติในบทบาท วีดทิ ัศน์
ต่าง ๆ ของตนเอง
ต่าง ๆ ของตนเอง
๒. ครูให้นักเรียนตอบคำถามจาก ๒. นักเรียนตอบคำถาม
การดูวีดทิ ัศน์ข้างต้น

การประเมิน
การเรียนรู้
แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
เรียนรู้

- แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้
- แบบสังเกต
พฤติกรรม
การทำงาน
กลุ่ม

๕๓๘

ลำดับที่

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ครู : ได้ความรู้อะไรบ้างจากการดู นั ก เรี ย น: เราควรรู้ จั ก หน้ า ที่
วีดทิ ัศน์
ของตนเอง และทำหน้าที่นั้น ๆ
ให้ดีที่สุด
๓. ครู อ ธิ บ ายเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ ๓. นักเรียนศึกษาเพิม่ เติมจากครู
หน้ า ที่ ที่ ค วรปฏิ บั ติ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง
และสิ่งที่ควรงดเว้นในการปฏิบัติ
๔. ครูให้นักเรียนร้องเพลง หน้าที่ ๔. นักเรียนร้องเพลง หน้าที่ของ
ของเด็กดี ๑o ประการและศึกษา เด็กดี ๑๐ ประการจากแผน
ความรู้เรื่องหน้าที่ของเด็กดี ๑๐ ภูมิเพลง แล้วร่วมกันอภิปรายถึง
ประการ จากเนื้อร้องบนแผ่น
แ น ว ท า ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม
กระดาษชาร์ท แล้วร่วมกันอภิปราย ข้อกำหนดของหน้าทีเ่ ด็ก
ถึงแนวทางการปฏิบัติตามข้อ
กำหนดหน้าที่ของเด็ก

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง พลเมืองดี
ลำดับที่

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

๕๓๙

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

๓.

ขั้นปฏิบัติ

๔.

ขั้นสรุป

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๑๕ นาที ๑. ครู ใ ห้ ท ำใบงานที่ ๒ เรื่ อ ง ๑. นักเรียนทำใบงานที่ ๒ เรือ่ ง
สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ สถานภาพ บทบาท สิทธิ
และหน้าทีพ่ ลเมือง
เสรีภาพและหน้าที่พลเมือง

๑๐ นาที ๑. ครู แ ละนั ก เรี ย นร่ ว มกั น สรุ ป
ในเนื้ อ เรื่ อ ง บุ ค คลในสั ง คมจะมี
สถานภาพ บทบาท หน้ าที่ สิ ท ธิ
และเสรีภาพที่แตกต่างกันออก ไป
แต่ทุ กคนมีหน้ าที่ที่จะต้องปฏิบัติ
ตนเป็นพลเมืองดีเพื่อให้สังคมเกิด
ความสงบสุขเป็นระเบียบเรียบร้อย

๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
บุ ค คลในสั งคมจะมี ส ถานภาพ
บ ท บ าท ห น้ าที่ สิ ท ธิ แ ล ะ
เสรีภาพที่แตกต่างกันออกไป แต่
ทุ ก คนมี ห น้ า ที่ ที่ จ ะต้ อ งปฏิ บั ติ
ตนเป็ น พล เมืองดีเพื่ อให้สังคม
เกิ ด ความสงบสุ ข เป็ น ระเบี ย บ
เรียบร้อย

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

ใบงานที่ ๒
แบบสังเกต
เรื่อง
พฤติกรรม
สถานภาพ
การเรียนรู้
บทบาท สิทธิ
เสรีภาพและ
หน้าที่พลเมือง

๕๔๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑. PowerPoint เรื่อง หน้าที่ของพลเมือง
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการวัดและ
วิธีการ
ประเมินผล
ทักษะ (P)
- การถามตอบ

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

- ใบงานที่ ๒ เรื่องสถานภาพ
บทบาท สิทธิ เสรีภาพ

- แบบสังเกตพฤติกรรม
ผ่ า นเกณฑ์ ป ระเมิ น
การเรียนรู้
ร้อยละ ๖๐
- แบบประเมินผล
การนำเสนอผลงานนักเรียน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
การทำงานกลุ่ม

ความรู้ (K)

- ตรวจใบงานที่ ๒ เรื่อง
สถานภาพ บทบาท สิทธิ
เสรีภาพ

- ตรวจใบงานที่ ๒ เรื่อง
สถานภาพ บทบาท สิทธิ
เสรีภาพ

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

- ประเมินความซื่อสัตย์ สุจริต - แบบประเมินคุณลักษณะ ผ่ า นเกณฑ์ ป ระเมิ น
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
อันพึงประสงค์
ระดั บ คุ ณ ภาพพอใช้
มุ่งมั่นในการทำงาน
ขึ้นไป
และรักความเป็นไทย

สมรรถนะสำคัญของ - ประเมินความสามารถใน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
ผู้เรียน
การสื่อสาร ความสามารถใน การเรียนรู้
การคิด ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต และความสามารถ
ในการแก้ปัญหา

ผ่ า นเกณฑ์ ป ระเมิ น
ร้อยละ ๖๐

ผ่ า นเกณฑ์ ป ระเมิ น
ระดั บ คุ ณ ภาพพอใช้
ขึ้นไป

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง พลเมืองดี

๕๔๑

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ความสำเร็จ หรือปัญหาและอุปสรรค
……………………………………………………………….......................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ข้อจำกัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
……………………….………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
ลงชื่อ…………………………………ผูส้ อน
(………………………………….)
วันที…่ …….เดือน………………...พ.ศ.………….

๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………ผู้ตรวจ
(…………………………………...)
วันที…่ …….เดือน…………...…….พ.ศ.………….

๕๔๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
ใบงานที่ ๒ เรื่อง หน้าที่ของพลเมือง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง พลเมืองดี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง หน้าที่ของพลเมือง
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คำชี้แจง : ให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิด เรื่อง สถานภาพ บทบาท หน้าที่ สิทธิ และเสรีภาพ

สถานภาพ บทบาท หน้าที่ สิทธิ และเสรีภาพ

๑. ชื่อ-นามสกุล..............................................................................................เลขที่...................ชั้น ป.๕/..........
๒. ชื่อ-นามสกุล..............................................................................................เลขที่...................ชั้น ป.๕/..........
๓. ชื่อ-นามสกุล..............................................................................................เลขที่...................ชั้น ป.๕/..........
๔. ชื่อ-นามสกุล..............................................................................................เลขที่...................ชั้น ป.๕/..........

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง พลเมืองดี

๕๔๓

เฉลยใบงานที่ ๒ เรื่อง หน้าทีข่ องพลเมือง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง พลเมืองดี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง หน้าทีข่ องพลเมือง
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คำชี้แจง : ให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิด เรื่อง สถานภาพ บทบาท หน้าที่ สิทธิ และเสรีภาพ (ดุลยพินิจ
ครูผู้สอน)

สถานภาพ บทบาท หน้าที่ สิทธิ และเสรีภาพ

๑. ชื่อ-นามสกุล..............................................................................................เลขที่...................ชั้น ป.๕/..........
๒. ชื่อ-นามสกุล..............................................................................................เลขที่...................ชั้น ป.๕/..........
๓. ชื่อ-นามสกุล..............................................................................................เลขที่...................ชั้น ป.๕/..........
๔. ชื่อ-นามสกุล..............................................................................................เลขที่...................ชั้น ป.๕/..........

๕๔๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กำหนด

ความรับผิดชอบ

ขยันหมั่นเพียร

ตรงต่อเวลา

ชื่อ–สกุล

การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น

เลขที่

การร่วม
กิจกรรม

รายการ

๓

๓

๓

๓

๓

คะแนน
รวม
๑๕

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง พลเมืองดี

๕๔๕

เกณฑ์การประเมิน
๑. การร่วมกิจกรรม

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ระดับคุณภาพ
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
มีความกระตือรือร้นใน
มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
การร่วมกิจกรรมใน
สม่ำเสมอ
บางครั้ง

๒. การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อนื่

รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของ ไม่รับฟังความคิดเห็นของ
อย่างสม่ำเสมอ
ผูอ้ ื่นเป็นบางครั้ง
ผู้อ่นื

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงานที่
ได้รับมอบหมายอย่าง
สม่ำเสมอ

มีความรับผิดชอบในงาน ไม่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบใน
ที่ได้รับมอบหมายใน
งานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
บางครั้ง

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความขยันหมั่นเพียร
พยายามทำงานให้สำเร็จ
อย่างสม่ำเสมอ

มีความขยันหมั่นเพียร
ไม่มีความขยันหมั่นเพียร
พยายามทำงานให้สำเร็จ พยายามทำงานให้สำเร็จ
เป็นบางครั้ง

๕. ตรงต่อเวลา

ส่ ง ผลงานเสร็ จ เรี ย บร้ อ ย ส่งผลงานเสร็จตรงเวลา
ก่อนเวลา

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
๑๓-๑๕
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๑-๘
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ ๙ คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ปรับปรุง (๑)
ไม่มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม

ส่งผลงานช้ากว่าเวลา
กำหนด

๕๔๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
ระดับการ
รายการ
พฤติกรรมการแสดงออก
ปฏิบัติ
ประเมิน
๓ ๒ ๑
๑. มีวินัย

๒. ใฝ่เรียนรู้

๓. มุ่งมั่นใน
การทำงาน
๔. มีจิต
สาธารณะ

๑. ปฏิ บั ติตามข้ อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบี ยบ ข้อ บั งคับ ของครอบครัวและ
โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
มีความรับผิดชอบ
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสำเร็จ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทำงาน
๘. อาสาทำงาน ช่วยคิด ช่วยทำ และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน
ชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง พลเมืองดี

๕๔๗

แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงใน
ช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
ที่

ชื่อ–นามสกุล

ความ
การแสดง การรับฟัง ความตั้งใจ
ร่วมมือทำ
ความ
ความ
ในการ
กิจกรรม
คิดเห็น
คิดเห็น
ทำงาน
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

การแก้ไข/ รวม
ปรับปรุง ๑๕
ผลงานกลุ่ม คะแนน
๓ ๒ ๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑o
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การตัดสินใจ
ช่วงคะแนน
๑๒–๑๕
๘–๑๑
ต่ำกว่า ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ให้
ให้
ให้

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

๕๔๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
แบบประเมินผลการนำเสนอผลงานนักเรียน

คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ลำดับที่

รายการประเมิน
๓

๑
๒
๓
๔
๕

๒

๑

ความถูกต้องของเนื้อหา
ความคิดสร้างสรรค์
วิธีการนำเสนอผลงาน
การนำไปใช้ประโยชน์
การตรงต่อเวลา
รวม
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน ให้
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่ ให้
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน
ให้
เกณฑ์การตัดสินใจ
ช่วงคะแนน
๑๒–๑๕
๘–๑๑
ต่ำกว่า ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง พลเมืองดี

๕๔๙

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง คุณลักษณะของพลเมืองดี
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง พลเมืองดี
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๒.๑ เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธำรงรักษา
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมโลกอย่างสันติสุข
ตัวชี้วัด ป.๕/๑ ยกตัวอย่างและปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ในฐานะพลเมืองดี
๒. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
สถานภาพ บทบาทหน้าที่ สิทธิ และเสรีภาพในฐานะพลเมืองดี คุณลักษณะของพลเมืองดี เป็นสิ่ง
จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าในในการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมเพื่อการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายคุณลักษณะของพลเมืองดีได้
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- สามารถบอกคุณลักษณะของพลเมืองดีได้
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- ตระหนักถึงคุณลักษณะของพลเมืองดี
๔. สาระการเรียนรู้
- คุณลักษณะของพลเมืองดี
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีวินัย
๓. ใฝ่เรียนรู้
๔. มุ่งมั่นในการทำงาน
๕. มีจิตสาธารณะ
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

๕๕๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง คุณลักษณะของพลเมืองดี
รายวิชาสังคมศึกษา จำนวน ๑ ชั่วโมง

ลำดับที่

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

๑.

๒.

๑. อธิบาย
คุณลักษณะของ
พลเมืองดีได้
๒. สามารถบอก
คุณลักษณะของ
พลเมืองดีได้

ขั้นตอน
การจัด
การ
เรียนรู้
ขั้นนำ

ขั้นสอน

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู

สื่อการเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน

การประเมิน
การเรียนรู้

๕ นาที ๑. ครูให้นักเรียนดูวดี ทิ ัศน์ เรื่อง
คุณลักษณะของพลเมืองดี
๒. ครูถามซักถามนักเรียน
ครู : จากการดู วี ดิ ทั ศ น์ นั ก เรี ย นได้
อะไรบ้าง

๑. นักเรียนดูวีดทิ ัศน์ เรื่อง
PowerPoint
คุณลักษณะของพลเมืองดี
วีดทิ ัศน์
๒. นักเรียนตอบคำถาม
นั ก เรียน : ได้ รู้จั ก การปฏิ บั ติ ต นเป็ น
คนดี

แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้

๒๐ นาที ๑. ครูให้นักเรียนร่วมกันบอก
คุณลักษณะของพลเมืองดี จากข้อมูล
ที่ดูวดี ทิ ัศน์ โดยครูบันทึกลงบนกระดาน
๒. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาใบ
ความรู้ เรื่อง คุณลักษณะของพลเมือง
ดี

๑. นักเรียนร่วมกันบอกคุณลักษณะ
ของพลเมืองดี จากข้อมูลที่ดูวดี ทิ ัศน์
โดยครูบันทึกลงบนกระดาน
๒. นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาใบความรู้
เรื่อง คุณลักษณะของพลเมืองดี

- แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้
- แบบสังเกต
พฤติกรรม
การทำงาน
กลุ่ม

PowerPoint
ใบความรู้ที่ ๑
เรื่อง
คุณลักษณะ
ของพลเมืองดี

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง พลเมืองดี
ขอบเขตเนื้อหา/
ลำดับที่
จุดประสงค์
การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
๓. ครูสุ่มนักเรียนเป็นรายบุคคลออก
มาแสดงความคิ ด เห็ น หน้ า ชั้ น เรี ย น
และนั ก เรี ย นแต่ ล ะคนบอกสิ่ ง ที่ เรา
สามารถปฏิบัติตนที่เป็นคุณ ลั กษณะ
ของพลเมืองดีได้อย่างไรบ้าง
๔. ครู อ ธิ บ ายเพิ่ ม เติ ม คุ ณ ลั ก ษณะ
ของพลเมืองดี

ขั้นปฏิบัติ ๑๕ นาที ๑. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ ๓ เรื่อง
คุณลักษณะของพลเมืองดีอย่างไร

๓.

๔.

ขั้นตอน
การจัด
การ
เรียนรู้

๕๕๑

๓. ตระหนักถึง
คุณลักษณะของ
พลเมืองดี

ขั้นสรุป

สื่อการเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน
๓. นั ก เรี ย นออกมาแสดงความเห็ น
หน้ า ชั้ น เรี ย น และนั ก เรี ย นแต่ ล ะคน
บอกสิ่ งที่ เราสามารถปฏิ บั ติ ต นที่ เป็ น
คุ ณ ลั ก ษณะของพลเมื อ งดี ได้ อ ย่ างไร
บ้าง
๔. นักเรียนศึกษาเพิม่ เติมจากครู

๑. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ ๓ เรื่อง
คุณลักษณะของพลเมืองดีอย่างไร

๑๐ นาที ๑. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียน ๑. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียน
คุณ ลักษณะของพลเมือ งดี จะต้องมี คุณลักษณะของพลเมืองดี จะต้องมี
ลักษณะสำคัญโดยสังเขป ดังนี้
ลักษณะสำคัญโดยสังเขป ดังนี้

ใบงานที่ ๓
เรื่องคุณ
ลักษณะของ
พลเมืองดี

การประเมิน
การเรียนรู้

แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้

๕๕๒

ลำดับที่

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอน
การจัด
การ
เรียนรู้

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

มี คุ ณ ธรรม มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ เห็ น แก่
ประโยชน์ส่วนรวม เสียสละ รักสามัคคี
มีระเบียบวินัย เคารพสิทธิ เสรีภาพของ
ผู้อื่น

มี คุ ณ ธรรม มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ เห็ น แก่
ประโยชน์ส่วนรวม เสียสละ รักสามัคคี มี
ระเบี ยบวิ นั ย เคารพสิ ทธิ เสรี ภาพของ
ผู้อื่น

การประเมิน
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง พลเมืองดี

๕๕๓

๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑. PowerPoint เรื่อง คุณลักษณะของพลเมืองดี
๒. วีดทิ ัศน์
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการวัดและ
วิธีการ
เครื่องมือ
ประเมินผล
ทักษะ (P)
- การถามตอบ
- แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้
- ใบงานที่ ๓ เรื่องคุณลักษณะ - แบบประเมินผลการนำ
เสนอผลงานนักเรียน
ของพลเมืองดี
- แบบสังเกตพฤติกรรม
การทำงานกลุ่ม

ความรู้ (K)

- ตรวจใบงานที่ ๓ เรื่อง

- ตรวจใบงานที่ ๓ เรื่อง

คุณลักษณะของพลเมืองดี

คุณลักษณะของพลเมืองดี

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ (A)

- ประเมินความซื่อสัตย์
สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
มุ่งมั่นในการทำงาน
และรักความเป็นไทย

- แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

สมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน

- ประเมินความสามารถใน - แบบสังเกตพฤติกรรม
การสื่อสาร ความสามารถใน การเรียนรู้
การคิด ความสามารถใน
การใช้ทั กษะชีวิ ต และความ
สามารถในการแก้ปัญหา

เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

๕๕๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ความสำเร็จ หรือปัญหาและอุปสรรค
………………………………………………………………………………………………………………………………................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ข้อจำกัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
ลงชื่อ…………………………………ผูส้ อน
(……………………………………)
วันที…่ …….เดือน…………………พ.ศ.………….
๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………ผู้ตรวจ
(……………………………………..)
วันที่……….เดือน…………...……พ.ศ.………….

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง พลเมืองดี
ใบความรู้ที่ ๑ เรื่อง คุณลักษณะของพลเมืองดี
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง พลเมืองดี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง คุณลักษณะของพลเมืองดี
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คุณลักษณะของพลเมืองดี
พลเมืองดีมีความสำคัญต่อประเทศชาติอย่างมาก คุณลักษณะของพลเมืองดีที่สำคัญ
และจำเป็นสำหรับการอยู่ร่วมกันอย่างราบรื่นและจะช่วยจรรโลงให้สังคมประเทศชาติพัฒนา
ก้าวหน้า มีดังนี้
๑. เป็นบุคคลที่เคารพกฎหมายและปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับของสังคม
๒. เป็นบุคคลที่เคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและบุคคลอื่น
๓. เป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่มีต่อครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ประเทศชาติ
และสังคมโลก
๔. เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิตประจำวัน
๕. เป็นบุคคลที่มีความกระตือรือร้นที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ของชุมชนประเทศชาติและสังคมโลกหรือองค์กรที่ตนสังกัดอยู่ เช่น ร่วมกันแก้ปัญหาและพัฒนา
สภาพแวดล้อมของโรงเรียนและชุมชนให้ดีขึ้น เป็นต้น
๖. เป็นบุคคลที่มีความสนใจและกระตือรือร้นที่จะเข้ าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทางการเมือง
การปกครอง เช่น การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เป็นต้น
พลเมื องที่ ดีมี ลั กษะดังกล่ าว ทั้ งนี้ จะเป็น ผู้ที่ท ำประโยชน์ให้ แก่ครอบครัว โรงเรียน
ประเทศชาติ และสังคมโลกเสมอ ประเทศใดก็ตามที่มีพลเมืองดีเป็นจำนวนมากประเทศนั้นก็จะ
มีแต่ความสงบสุขและเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

แหล่งที่มา : ชุดเอกสารสื่อ ๖o พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๕๕๕

๕๕๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
ใบงานที่ ๓ เรือ่ ง คุณลักษณะของพลเมืองดี
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง พลเมืองดี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง คุณลักษณะของพลเมืองดี
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คำชี้แจง : ให้นักเรียนทำแผนผังความคิด เรื่อง คุณลักษณะของพลเมืองดี

คุณลักษณะ
ของพลเมืองดี

ชื่อ-นามสกุล……………………………………………………………………………..ชั้น……………………………..เลขที่………………

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง พลเมืองดี

๕๕๗

เฉลยใบงานที่ ๓ เรื่อง คุณลักษณะของพลเมืองดี
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง พลเมืองดี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง คุณลักษณะของพลเมืองดี
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คำชี้แจง : ให้นักเรียนทำแผนผังความคิด เรื่อง คุณลักษณะของพลเมืองดี
๑. มีความขยันหมั่นเพียร ประกอบ
อาชีพสุจริต

๒. ความซื่อสัตย์สุจริต

๓. ความกตัญญูกตเวที

๔. ค่านิยมประชาธิปไตย

คุณลักษณะ
ของพลเมืองดี
๕. มีคุณธรรม จริยธรรมในตนเอง

๘. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานของ
ตนเอง

๖. ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของสังคม
อย่างถูกต้อง

๗. มีความเสียสละ ในการทำประโยชน์
แก่ส่วนรวม

๕๕๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กำหนด

ความรับผิดชอบ

ขยันหมั่นเพียร

ตรงต่อเวลา

ชื่อ–สกุล

การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น

เลขที่

การร่วม
กิจกรรม

รายการ

๓

๓

๓

๓

๓

คะแนน
รวม
๑๕

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง พลเมืองดี

๕๕๙

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การประเมิน
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
ปรับปรุง (๑)
๑. การร่วมกิจกรรม มีความกระตือรือร้นในการ มีความกระตือรือร้นในการ ไม่มีความกระตือรือร้นใน
ร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ ร่วมกิจกรรมในบางครั้ง
การร่วมกิจกรรม
๒. การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อนื่

รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของ ไม่รับฟังความคิดเห็นของ
อย่างสม่ำเสมอ
ผูอ้ ื่นเป็นบางครั้ง
ผู้อ่นื

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงานที่
ได้รับมอบหมายอย่าง
สม่ำเสมอ

มีความรับผิดชอบในงานที่ ไม่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบใน
ได้รับมอบหมายในบางครั้ง งานทีไ่ ด้รับมอบหมาย

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความขยันหมั่นเพียร
พยายามทำงานให้สำเร็จ
อย่างสม่ำเสมอ

มีความขยันหมั่นเพียร
พยายามทำงานให้สำเร็จ
เป็นบางครั้ง

ไม่มีความขยันหมั่นเพียร
พยายามทำงานให้สำเร็จ

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จเรียบร้อย
ก่อนเวลา

ส่งผลงานเสร็จตรงเวลา

ส่งผลงานช้ากว่าเวลา
กำหนด

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
๑๓-๑๕
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๑-๘
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ ๙ คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๕๖๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ระดับการ
รายการ
พฤติกรรมการแสดงออก
ปฏิบัติ
ประเมิน
๓ ๒ ๑
๑. มีวินัย

๒. ใฝ่เรียนรู้

๓. มุ่งมั่นใน
การทำงาน
๔. มีจิต
สาธารณะ

๑. ปฏิ บั ติตามข้ อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบี ยบ ข้อ บั งคับ ของครอบครัวและ
โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
มีความรับผิดชอบ
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสำเร็จ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทำงาน
๘. อาสาทำงาน ช่วยคิด ช่วยทำ และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน
ชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง พลเมืองดี

๕๖๑

แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด
ช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
ที่

ชื่อ–นามสกุล

ความ
การแสดง การรับฟัง ความตั้งใจ
ร่วมมือทำ
ความ
ความ
ในการ
กิจกรรม
คิดเห็น
คิดเห็น
ทำงาน
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

✓ ลงใน

การแก้ไข/ รวม
ปรับปรุง ๑๕
ผลงานกลุ่ม คะแนน
๓ ๒ ๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑o
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การตัดสินใจ
ช่วงคะแนน
๑๒–๑๕
๘–๑๑
ต่ำกว่า ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ให้
ให้
ให้

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

๕๖๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

แบบประเมินผลการนำเสนอผลงานนักเรียน
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ลำดับที่

รายการประเมิน
๓

๑
๒
๓
๔
๕

๒

๑

ความถูกต้องของเนื้อหา
ความคิดสร้างสรรค์
วิธีการนำเสนอผลงาน
การนำไปใช้ประโยชน์
การตรงต่อเวลา
รวม
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน ให้
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่ ให้
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน
ให้
เกณฑ์การตัดสินใจ
ช่วงคะแนน
๑๒–๑๕
๘–๑๑
ต่ำกว่า ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง พลเมืองดี

๕๖๓

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง การปฏิบตั ิตนเป็นพลเมืองดี
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง พลเมืองดี
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๒.๑ เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธำรงรักษา
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมโลกอย่างสันติสุข
ตัวชี้วัด ป.๕/๑ ยกตัวอย่างและปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ในฐานะพลเมืองดี
๒. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
สถานภาพ บทบาทหน้าที่ สิทธิและเสรีภาพในฐานะพลเมืองดี คุณ ลักษณะของพลเมืองดี เป็นสิ่ง
จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าในในการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมเพื่อการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีได้
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- สามารถบอกการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีได้
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- ตระหนักถึงการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
๔. สาระการเรียนรู้
- คุณลักษณะของพลเมืองดี
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีวินัย
๓. ใฝ่เรียนรู้
๔. มุ่งมั่นในการทำงาน
๕. มีจิตสาธารณะ
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

๕๖๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
รายวิชาสังคมศึกษา จำนวน ๑ ชั่วโมง

ลำดับที่

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

๑.

๒.

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู้
ขั้นนำ

๑. อธิบายการปฏิบัติ
ตนเป็นพลเมืองดีได้
๒. สามารถบอกการ
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
ได้

ขั้นสอน

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๕ นาที ๑. ครู ท บทวนความรู้ เ ดิ ม เรื่ อ ง ๑. นักเรียนทบทวนความรู้เดิ ม PowerPoint
คุ ณ ลั ก ษณะของพลเมื อ งดี จาก เรื่อง คุณลักษณะของพลเมืองดี
คาบที่แล้ว
จากคาบที่แล้ว
๒๐ นาที ๑. ครูตั้งคำถามนักเรียน
ครู : เราจะปฏิบัติตนให้เหมาะสม
ตามคุณลักษณะของพลเมืองดี
อย่างไร
๒. ครูให้นักเรียนดูรูปภาพ
ประกอบ การปฏิบัติตนให้
เหมาะสมในลักษณะของพลเมืองดี
แล้วร่วมกันอภิปราย

๑. นักเรียนตอบคำถาม
PowerPoint
นักเรียน : ปฏิบัติตามกฎที่ต้อง
ปฏิบัติ
๒. นักเรียนดูรปู ภาพการปฏิบตั ิ
ตนอย่างเหมาะสมในลักษณะ
ของพลเมืองดี แล้วร่วมกัน
อภิปราย

การ
ประเมิน
การเรียนรู้
แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้
- แบบ
สังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้
- แบบ
สังเกต
พฤติกรรม
การทำงาน
กลุ่ม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง พลเมืองดี

ลำดับที่

๓.

๕๖๕

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู้

๓ . ต ร ะ ห นั ก ถึ ง ก า ร
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี

ขั้นปฏิบัติ

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
๓. ครูอธิบายเพิ่มเติม การปฏิบัติ
ตนให้เหมาะสมตามลักษณะของ
พลเมืองดี

กิจกรรมนักเรียน
๓. นักเรียนศึกษาเพิม่ เติมจากครู

๑๕ นาที ๑. ครูให้นักเรียนศึกษาบทความ
เรื่อง “คำพ่อสอน” จากใบความรู้
ที่ ๒ เรื่อง คำพ่อสอนและสรุป
ใจความสำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตนเป็นพลเมืองดีโดยยึดหลัก
คุณธรรมและเครื่องยึดเหนี่ยว
จิตใจ ทำแผนผังความคิดลงใน
สมุดพร้อมกับจดบันทึก

๑. นักเรียนศึกษาบทความ เรือ่ ง
“คำพ่อสอน” จากใบความรู้ ที่
๒ เรื่อง คำพ่อสอนและสรุป
ใจความสำคัญเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีโดยยึด
หลักคุณธรรมและเครื่องยึด
เหนี่ยวจิตใจ ทำแผนผังความคิด
ลงในสมุดพร้อมกับจดบันทึก

สื่อการเรียนรู้

ใบความรู้ ที่ ๒
เรื่อง คำพ่อ
สอนแผนผัง
ความคิด เรื่อง
คำพ่อสอน

การ
ประเมิน
การเรียนรู้

แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้

๕๖๖
ลำดับที่
๔.

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู้
ขั้นสรุป

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
๑๐ นาที ๑. ครูสุ่มตัวแทนนักเรียนออกมา
นำเสนอแลกเปลี่ยนความรู้หน้า
ห้องเรียน
๒. ครู แ ละนั ก เรี ย นร่ ว มกั น สรุ ป
การปฏิ บั ติ ต นตามลั ก ษณะของ
พลเมืองดีเป็นอย่างไร และ
การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตาม
วิถีประชาธิปไตย ส่งผลให้การอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุขเป็น
อย่างไร

กิจกรรมนักเรียน
๑. ตัวแทนนักเรียนออกมา
นำเสนอแลกเปลี่ยนความรู้หน้า
ห้องเรียน
๒. นักเรียนร่วมกันสรุป
การปฏิ บัติตนตามลักษณะของ
พลเมืองดีเป็นอย่างไร และ
การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตาม
วิถีประชาธิปไตย ส่งผลให้
การอยู่ ร่ ว มกั น ในสั ง คมอย่ า ง
สันติสุขเป็นอย่างไร

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้
แบบ
ประเมินผล
การนำเสนอ
ผลงาน
นักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง พลเมืองดี

๕๖๗

๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑. PowerPoint เรื่อง การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการวัดและ
วิธีการ
เครื่องมือ
เกณฑ์การประเมิน
ประเมินผล
ทักษะ (P)
- การถามตอบ
- แบบสังเกตพฤติกรรม ผ่านเกณฑ์ประเมิน
การเรียนรู้
ร้อยละ ๖๐
- แผนผังความคิด
- แบบประเมินผลการนำ
เสนอผลงานนักเรียน
เรื่อง คำพ่อสอน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
การทำงานกลุ่ม
ความรู้ (K)

- ตรวจแผนผังความคิด

- ตรวจแผนผังความคิด

เรื่อง คำพ่อสอน

เรื่อง คำพ่อสอนดี

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

- ประเมินความซื่อสัตย์ สุจริต
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
มุ่งมั่นในการทำงาน
และรักความเป็นไทย

- แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

สมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน

- ประเมินความสามารถใน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
การสื่อสาร ความสามารถใน การเรียนรู้
การคิด ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต และความสามารถ
ในการแก้ปัญหา

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

๕๖๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ความสำเร็จ หรือปัญหาและอุปสรรค
………………………………………………………………………………………………………………………………................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ข้อจำกัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ…………………………………ผูส้ อน
(…………………………………….)
วันที…่ …….เดือน……………..….พ.ศ.………….

๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………ผู้ตรวจ
(……………………………………..)
วันที…่ …….เดือน………………….พ.ศ.………….

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง พลเมืองดี

๕๖๙

ใบความรู้ที่ ๒ เรื่อง คำสอนพ่อ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง พลเมืองดี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง การปฏิบตั ิตนเป็นพลเมืองดี
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คำพ่อสอน
(พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็ จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภู มิ พ ลอดุล ยเดช
มหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙) “ …ความสามัคคีพร้อมเพรียงกัน เป็นพื้นฐานที่สำคัญยิ่ง
ในการปฏิบัติ บริหารงานใหญ่ ๆ เช่น งานของแผ่นดิน และความสามัคคีนี้จะเกิดมีขึ้นมั่นคงได้
ก็ด้วยบุคคลในหมู่คณะมีคุณธรรม เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวผูกพันจิตใจของกันและกัน คุณธรรม
เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนั้น
ประการที่หนึ่ง ได้แก่ การให้ คือ การให้สงเคราะห์ช่วยเหลือกัน ให้อภัยไม่โทษกัน
ให้คำแนะนำตักเตือนที่ดีต่อกัน
ประการที่สอง ได้แก่ การมีวาจาดี คือ พูดแต่คำสัจ คำจริงต่อกัน พูดให้กำลังใจกัน
พูดแนะนำประโยชน์กันและพูดให้รักใคร่ปรองดองกัน
ประการที่ ส าม ได้ แ ก่ การทำประโยชน์ ให้ แ ก่ กั น คื อ ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นให้ เกิ ด
ประโยชน์เกื้อกูลทั้งแก่กันและกัน และแก่หมู่คณะโดยส่วนร่วม
ประการที่สี่ ได้แก่ การวางตนได้สม่ำเสมออย่างเหมาะสม คือ ไม่ทำตัวดีเด่นเกินกว่า
ผู้อื่นและไม่ด้อยให้ต่ำทรามไปจากหมู่คณะ หมู่ใดมีคุณธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวกันไว้ดังกล่าว
หมู่คณะนั้นย่อมจะมีความเจริญมั่นคงขึ้นด้วยสามัคคีธรรม…”
(พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถ
บพิตร รัชกาลที่ ๙ พระราชทานแก่สามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์การเปิดการประชุม
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ระหว่างวันที่ ๑o-๑๑ เมษายน ๒๕๒๕

๕๗๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

แหล่งที่มา : ชุดเอกสารสื่อ ๖o พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร
แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กำหนด

ความรับผิดชอบ

ขยันหมั่นเพียร

ตรงต่อเวลา

ชื่อ–สกุล

การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น

เลขที่

การร่วม
กิจกรรม

รายการ

๓

๓

๓

๓

๓

คะแนน
รวม
๑๕

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง พลเมืองดี

๕๗๑

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การประเมิน
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
๑. การร่วม
มีความกระตือรือร้นใน
มีความกระตือรือร้นใน
กิจกรรม
การร่วมกิจกรรมอย่าง
การร่วมกิจกรรมใน
สม่ำเสมอ
บางครั้ง
๒. การรับฟัง
ความคิดเห็นของ
ผู้อื่น
๓. ความ
รับผิดชอบ

รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รับฟังความคิดเห็นของ
อย่างสม่ำเสมอ
ผูอ้ ื่นเป็นบางครั้ง
มีความรับผิดชอบในงานที่
ได้รับมอบหมายอย่าง
สม่ำเสมอ

ปรับปรุง (๑)
ไม่มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม

ไม่รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น

มีความรับผิดชอบในงานที่ ไม่มีความรับผิดชอบในงาน
ได้รับมอบหมายในบางครั้ง ที่ได้รับมอบหมาย

๔. ขยันหมั่นเพียร มีความขยันหมั่นเพียร
พยายามทำงานให้สำเร็จ
อย่างสม่ำเสมอ

มีความขยันหมั่นเพียร
พยายามทำงานให้สำเร็จ
เป็นบางครั้ง

ไม่มคี วามขยันหมั่นเพียร
พยายามทำงานให้สำเร็จ

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จตรงเวลา

ส่งผลงานช้ากว่าเวลา
กำหนด

ส่งผลงานเสร็จเรียบร้อย
ก่อนเวลา

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
๑๓-๑๕
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๑-๘
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ ๙ คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๕๗๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
ระดับการ
รายการ
พฤติกรรมการแสดงออก
ปฏิบัติ
ประเมิน
๓ ๒ ๑
๑. มีวินัย

๒. ใฝ่เรียนรู้

๓. มุ่งมั่นใน
การทำงาน
๔. มีจิต
สาธารณะ

๑. ปฏิ บั ติตามข้ อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบี ยบ ข้อ บั งคับ ของครอบครัวและ
โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
มีความรับผิดชอบ
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสำเร็จ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทำงาน
๘. อาสาทำงาน ช่วยคิด ช่วยทำ และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน
ชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง พลเมืองดี

๕๗๓

แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด
ช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
ที่

ชื่อ–นามสกุล

ความ
การแสดง การรับฟัง ความตั้งใจ
ร่วมมือทำ
ความ
ความ
ในการ
กิจกรรม
คิดเห็น
คิดเห็น
ทำงาน
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

การแก้ไข/ รวม
ปรับปรุง ๑๕
ผลงานกลุ่ม คะแนน
๓ ๒ ๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑o
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การตัดสินใจ
ช่วงคะแนน
๑๒–๑๕
๘–๑๑
ต่ำกว่า ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ให้
ให้
ให้

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

✓ ลงใน

๕๗๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

แบบประเมินผลการนำเสนอผลงานนักเรียน
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ลำดับที่

รายการประเมิน
๓

๑
๒
๓
๔
๕

๒

๑

ความถูกต้องของเนื้อหา
ความคิดสร้างสรรค์
วิธีการนำเสนอผลงาน
การนำไปใช้ประโยชน์
การตรงต่อเวลา
รวม
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน ให้
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่ ให้
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน
ให้
เกณฑ์การตัดสินใจ
ช่วงคะแนน
๑๒–๑๕
๘–๑๑
ต่ำกว่า ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง พลเมืองดี

๕๗๕

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง ผลของการเป็นพลเมืองดี
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง พลเมืองดี
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๒.๑ เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธำรงรักษา
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมโลกอย่างสันติสุข
ตัวชี้วัด ป.๕/๑ ยกตัวอย่างและปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ในฐานะพลเมืองดี
๒. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
สถานภาพ บทบาทหน้าที่ สิทธิและเสรีภาพในฐานะพลเมืองดี คุณ ลักษณะของพลเมืองดี เป็นสิ่ง
จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าในในการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมเพื่อการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายผลของการเป็นพลเมืองดีได้
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- สามารถบอกผลของการเป็นพลเมืองดีได้
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- ตระหนักถึงผลของการเป็นพลเมืองดี
๔. สาระการเรียนรู้
- ผลของการเป็นพลเมืองดี
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีวินัย
๓. ใฝ่เรียนรู้
๔. มุ่งมั่นในการทำงาน
๕. มีจิตสาธารณะ
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

๕๗๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง ผลของการเป็นพลเมืองดี
รายวิชาสังคมศึกษา จำนวน ๑ ชั่วโมง

ลำดับที่

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

๑.

๒.

๑. อธิบายผลของการ
เป็นพลเมืองดีได้
๒. สามารถบอกผล
ของการเป็นพลเมืองดี
ได้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้

ขั้นนำ

๕ นาที

ขั้นสอน

๒๐ นาที

แนวการจัดการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

กิจกรรมครู
๑. ครูให้นักเรียนดูรูปภาพ
ประกอบการปฏิบัติตนตาม
ลักษณะพลเมืองดี

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนดูรูปภาพ
ประกอบการปฏิบัติตนตาม
ลักษณะพลเมืองดี

๑. ครูตั้งประเด็นคำถามนักเรียน
ครู : ประเทศชาติจะมีความสงบ
สุ ข ได้ นั้ น พลเมื อ งของประเทศ
ต้องปฏิบัติตนอย่างไร
๒. ครู อ ธิ บ ายความรู้ เ พิ่ ม เติ ม
เกี่ยวกับพลเมืองดีที่มีความสำคัญ
ต่อสังคมอย่างไร

๑. นักเรียนตอบประเด็นคำถาม PowerPoint
นักเรียน : ต้องเคารพต่อกฎหมาย
อย่างบริสุทธิย์ ุติธรรม เป็นต้น
๒. นักเรียนศึกษาความรู้เพิ่มเติม
จากครูหัวข้อเกี่ยวกับพลเมืองดี

PowerPoint

การประเมิน
การเรียนรู้
แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้
- แบบสั งเกต
พ ฤ ติ ก ร ร ม
การเรียนรู้
- แบบสั งเกต
พ ฤ ติ ก ร ร ม
ก า ร ท ำ งา น
กลุ่ม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง พลเมืองดี
ลำดับที่
๓.

๔.

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้
๓. ตระหนักถึงผล
ของการเป็นพลเมือง
ดี

๕๗๗

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้
ขั้นปฏิบัติ

ขั้นสรุป

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
๑๕ นาที ๑. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มวิเคราะห์
ข่ าวในใบงานที่ ๔ เรื่ อง การเป็ น
พลเมื องดี ของสั งคม และนำเสนอ
ผลงานหน้าชั้นเรียน
๑๐ นาที ๑. ครู และนั กเรี ยนร่ วมกั นสรุ ป
เนื้ อ หา ในหั ว ข้ อ เรื่ อ งการอยู่
ร่วมกันกับบุคคลอื่นในสังคม และ
การปฏิบัติตน เป็นพลเมืองดีของ
สั งคม จะทำให้ การอยู่ ร่วมกั นใน
สังคมได้อย่างมีความสุข

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนแบ่งกลุ่มวิเคราะห์ ใบงานที่ ๔ เรื่ อ ง
ข่ า วในใบงานที่ ๔ เรื่ อ ง การ การเป็นพลเมืองดี
เป็ น พลเมื อ งดี ของสั งคม และ ของสังคม
นำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
๑. ครู และนั กเรี ยนร่วมกั นสรุ ป
แบบสังเกต
พฤติกรรม
เนื้ อ หา ในหั ว ข้ อ เรื่ อ งการอยู่
การเรียนรู้
ร่วมกันกับบุคคลอื่นในสังคม
การปฏิบัติตน เป็นพลเมืองดีของ
สังคม จะทำให้การอยู่ร่วมกันใน
สังคมได้อย่างมีความสุข

๕๗๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑. PowerPoint เรื่อง ผลของการเป็นพลเมืองดี
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการวัดและ
วิธีการ
เครื่องมือ
เกณฑ์การประเมิน
ประเมินผล
ทักษะ (P)
- การถามตอบ
- แบบสังเกตพฤติกรรม
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
การเรียนรู้
ร้อยละ ๖๐
- ใบงานที่ ๔ เรื่อง การเป็น - แบบประเมินผล
การนำเสนอผลงานนักเรียน
พลเมืองดีของสังคม
- แบบสังเกตพฤติกรรม
การทำงานกลุ่ม
ความรู้ (K)

- ตรวจใบงานที่ ๔ เรื่อง การ
เป็นพลเมืองดีของสังคม

- ตรวจใบงานที่ ๔ เรื่อง

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
การเป็นพลเมืองดีของสังคม ร้อยละ ๖๐

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

- ประเมินความซื่อสัตย์ สุจริต - แบบประเมินคุณลักษณะ
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
อันพึงประสงค์
มุ่งมั่นในการทำงาน
และรักความเป็นไทย

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

สมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน

- ประเมินความสามารถใน
การสื่อสาร ความสามารถใน
การคิด ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวติ และความ
สามารถในการแก้ปัญหา

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

- แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง พลเมืองดี

๕๗๙

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ความสำเร็จ หรือปัญหาและอุปสรรค
……………………………………………………………….......................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ข้อจำกัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ…………………………………ผูส้ อน
(…………………………………)
วันที…่ …….เดือน…………..…….พ.ศ.………….

๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………ผู้ตรวจ
(……………………………………..)
วันที…่ …….เดือน………………...พ.ศ.………….

๕๘๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
ใบงานที่ ๔ เรือ่ ง การเป็นพลเมืองดีของสังคม
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง พลเมืองดี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง ผลของการเป็นพลเมืองดี
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คำชี้แจง : ให้นักเรียนวิเคราะห์บทความจากการอ่านข่าวที่กำหนดให้ถูกต้อง

กรณี ฆาตกรต่อเนื่อง นายสมคิด พุ่มพวง หรือ “คิด เดอะริปเปอร์ ” ถูกตั้งรางวัลนำจับจำนวน
๕o,ooo บาท เพื่อจะมอบให้กับพลเมืองดีที่แจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อตามล่าจับกุมตัว ซึ่งเมื่อวันที่
๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้มีพ ลเมืองดีนั้น แอบถ่ายชายคล้าย นายสมคิด พุ่ม พวง กำลังจะนั่งกิน ข้าวบน
รถไฟ จนล่าสุด เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับ กุมตัวรวบได้บ นรถไฟที่ อ.ปากช่อ ง โคราช โดยเรื่อ งราวนั้น
เกิดขึ้นจากการที่ พลเมืองดีที่ชื่อน้องเอ (นามสมมุติ) เป็นนักศึกษาหนุ่มกับ น้องบี (นามสมมุติ) แฟนสาว
กำลังจะเดินทางจากนครราชสีมาไปกรุงเทพฯ จึงไปขึ้นรถไฟขบวนสุรินทร์ -กรุงเทพฯ โดยที่ทั้งสองได้ที่นั่ง
ตรงข้ามกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งสวมหมวกและใส่แมสก์ปิดบังใบหน้า ชายคนดังกล่าวพยายามหันหน้าไปทาง
ผนังตลอด แต่ก็มีจังหวะที่น้องบีแฟนสาวของน้องเอหันไปเห็นหน้าพอดี เลยทำให้น้องบีเกิดอาการตกใจ
เพราะชายคนดังกล่าวคล้าย “สมคิด พุ่ม พวง” ที่ต ำรวจกำลังตามล่าตัวมาก รวมทั้งมีรอยแผลเป็น ที่คิ้ว
ซ้ายเหมือนกันด้วย
ทำให้ทั้งคู่ชวนกันย้ายไปนั่งที่ตู้อื่น แล้วรีบโทรแจ้งตำรวจ จากนั้นน้องเอแกล้งทำเป็นเดินผ่านที่ที่
นายสมคิด นั ่ง เพื ่อ แอบถ่า ยรูป ส่ง ให้ต ำรวจดู ตำรวจกับ น้อ งเอ ติ ด ต่ อ กั น ทางไลน์ เป็ น ระยะ เพื ่อ ให้
รายละเอียดเพิ่มเติมอื่น ๆ เช่น รถไฟถึงไหนแล้ว นายสมคิดยังอยู่ที่เดิมหรือไม่ ในที่สุดตำรวจก็นำกำลังมา
จับกุมตัวนายสมคิดได้ที่สถานีรถไฟปากช่อง จ.นครราชสีมา จากการค้นตัวพบมีด ๑ เล่ม
แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก : วันที่ พฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ : เวลา o๙.๒๗ น.

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง พลเมืองดี

๕๘๑

๑. จากการอ่านข่าวนักเรียนคิดว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒. ถ้านักเรียนอยู่ในเหตุการณ์นั้นจะทำอย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ชื่อ-นามสกุล……………………………………………………………………………..ชั้น……………………………..เลขที่………………

๕๘๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
เฉลยใบงานที่ ๔ เรื่อง พลเมืองดีของสังคม
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง พลเมืองดี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง ผลของการเป็นพลเมืองดี
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คำชี้แจง : ให้นักเรียนวิเคราะห์บทความจากการอ่านข่าวที่กำหนดให้ถูกต้อง (ดุลยพินิจครูผู้สอน)
๑. จากการอ่านข่าวนักเรียนคิดว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………ดุลยพินิจครูผู้สอน…………………………………………………............
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒. ถ้านักเรียนอยู่ในเหตุการณ์นั้นจะทำอย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………ดุลยพินิจครูผู้สอน………………………………………………….............
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง พลเมืองดี

๕๘๓

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กำหนด

ความรับผิดชอบ

ขยันหมั่นเพียร

ตรงต่อเวลา

ชื่อ–สกุล

การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น

เลขที่

การร่วม
กิจกรรม

รายการ

๓

๓

๓

๓

๓

คะแนน
รวม
๑๕

๕๘๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

เกณฑ์การประเมิน
๑. การร่วมกิจกรรม

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ระดับคุณภาพ
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
มีความกระตือรือร้นใน มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
การร่วมกิจกรรมใน
สม่ำเสมอ
บางครั้ง

๒. การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อนื่

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบใน
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมายใน
งานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
สม่ำเสมอ
บางครั้ง

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความขยันหมั่นเพียร
มีความขยันหมั่นเพียร
ไม่มีความขยันหมั่นเพียร
พยายามทำงานให้สำเร็จ พยายามทำงานให้สำเร็จ พยายามทำงานให้สำเร็จ
อย่างสม่ำเสมอ
เป็นบางครั้ง

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จเรียบร้อย
ก่อนเวลา

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ส่งผลงานเสร็จตรงเวลา

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
๑๓-๑๕
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๑-๘
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ ๙ คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ปรับปรุง (๑)
ไม่มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม

ไม่รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น

ส่งผลงานช้ากว่าเวลา
กำหนด

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง พลเมืองดี

๕๘๕

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ระดับการ
รายการ
พฤติกรรมการแสดงออก
ปฏิบัติ
ประเมิน
๓ ๒ ๑
๑. มีวินัย

๒. ใฝ่เรียนรู้

๓. มุ่งมั่นใน
การทำงาน
๔. มีจิต
สาธารณะ

๑. ปฏิ บั ติตามข้ อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบี ยบ ข้อ บั งคับ ของครอบครัวและ
โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
มีความรับผิดชอบ
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสำเร็จ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทำงาน
๘. อาสาทำงาน ช่วยคิด ช่วยทำ และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน
ชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

๕๘๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงใน
ช่องที่ตรงกับระดับคะแนน

ที่

ชื่อ–นามสกุล

ความ
การแสดง การรับฟัง ความตั้งใจ
ร่วมมือทำ
ความ
ความ
ในการ
กิจกรรม
คิดเห็น
คิดเห็น
ทำงาน
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

การแก้ไข/ รวม
ปรับปรุง ๑๕
ผลงานกลุ่ม คะแนน
๓ ๒ ๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑o
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การตัดสินใจ
ช่วงคะแนน
๑๒–๑๕
๘–๑๑
ต่ำกว่า ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ให้
ให้
ให้

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง พลเมืองดี

๕๘๗

แบบประเมินผลการนำเสนอผลงานนักเรียน
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงใน
ช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ลำดับที่

รายการประเมิน
๓

๑
๒
๓
๔
๕

๒

๑

ความถูกต้องของเนื้อหา
ความคิดสร้างสรรค์
วิธีการนำเสนอผลงาน
การนำไปใช้ประโยชน์
การตรงต่อเวลา
รวม
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน ให้
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่ ให้
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน
ให้
เกณฑ์การตัดสินใจ
ช่วงคะแนน
๑๒–๑๕
๘–๑๑
ต่ำกว่า ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

๕๘๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ : __________________ สกุล : ___________________วัน____ เดือน____________พ.ศ. ____
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง พลเมืองดี
๑. ประเมินการเรียนรู้ของตนเอง
กาเครื่องหมาย ✓ ในช่องระดับความสามารถของแต่ละกิจกรรมที่นั กเรียนคิดว่าทำได้ ตามระดับการ
ประเมินเหล่านี้
ระดับความสามารถ : ดีมาก ค่อนข้างดี ดี พอใช้ ปรับปรุง
ที่

รายการ

๑
๒
๓
๔

สิทธิและเสรีภาพ
หน้าทีข่ องพลเมือง
แผนผังความคิด เรื่อง คุณลักษณะของพลเมืองดี
วิเคราะห์บทความจากการอ่านข่าว
๒. สิ่งที่ฉันยังไม่เข้าใจ/ยังทำได้ไม่ดี คือ……

ดีมาก

ระดับความสามารถ
ค่อนข้างดี ดี
พอใช้ ปรับปรุง

(สามารถเขียนได้มากกว่า ๑ อย่าง)

……………………………………………...........................................................................................................................
....................................................................................................................................................…………………..…
………………………...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๓. สิ่งที่ฉันตั้งใจจะทำให้ดีขนึ้ ในการเรียนหน่วยต่อไป

(สามารถเขียนได้มากกว่า ๑ อย่าง)

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

หน่วยการเรียนรู้ ๕ เรื่อง การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็ก

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕
การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็ก

๕๘๙

๕๙๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ๕ เรื่อง การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็ก
รหัสวิชา ส๑๕๑๐๑
รายวิชาสังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๔ ชั่วโมง
๑. มาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชี้วัด
สาระ๒ : หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐาน ส ๒.๑ เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธำรงรักษา
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมโลกอย่างสันติสุข
ตัวชี้วัด ป.๕/๒ เสนอวิธีการปกป้องคุ้มครองตนเองหรือผู้อื่นจากการละเมิดสิทธิเด็ก
๒. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
สถานภาพ บทบาทหน้าที่ สิทธิและเสรีภาพในฐานะพลเมืองดี คุณลักษณะของพลเมืองดี เหตุการณ์ที่
ละเมิดสิทธิเด็กในสังคมไทย แนวทางการปกป้องคุ้มครองตนเองหรือผู้อื่นจากการละเมิดสิทธิเด็ก การปกป้อง
คุ้มครองสิทธิเด็กในสังคมไทย
๓. สาระการเรียนรู้
ความรู้
๑. สิทธิเด็ก
ทักษะ/กระบวนการ
๑. กระบวนการคิดปกป้องและและหาวิธีคุ้มครองตนเองได้
เจตคติ
๑. เห็นความสำคัญในการที่จะปกป้องตนเองและเรียกร้องสิทธิให้แก่ตนเองและผู้อื่น
๔. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. อยู่อย่างพอเพียง
๔. มุ่งมั่นในการทำงาน

หน่วยการเรียนรู้ ๕ เรื่อง การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็ก
๖. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
๑. ใบงานที่ ๑ เรือ่ ง สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง
๒. ใบงานที่ ๒ เรือ่ ง การละเมิดสิทธิเด็ก
๓. ใบงานที่ ๓ เรือ่ ง แนวทางการปกป้องคุ้มครองตนเองหรือผู้อื่นจากการถูกละเมิดสิทธิเด็ก

๕๙๑

๕๙๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
เกณฑ์การประเมินผลชิน้ งานหรือภาระงาน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
บรรยายเกี่ยวกับ บรรยายเกี่ยวกับ
บรรยายเกี่ยวกับ
จุดประสงค์ใน
จุดประสงค์ใน
จุดประสงค์ใน
การสร้างสรรค์
การสร้างสรรค์
การสร้างสรรค์
ผลงานได้ถูกต้อง ผลงานได้ถูกต้องเป็น ผลงานได้ถูกต้องเป็น
ชัดเจน
ส่วนใหญ่
บางส่วน
๒. ความ
การนำเสนอเป็นไป การนำเสนอเป็นไป การนำเสนอเป็นไป
ครอบคลุมของ
ตามลำดับขั้นตอน ตามลำดับขั้นตอน
ตามลำดับขั้นตอน
เนื้อหา
ความถูกต้องของ ความถูกต้องของ
ความถูกต้องของ
เนื้อหา ๑๐๐ %
เนื้อหา ๘๐ %
เนื้อหา ๗๐ %
๓. ความสวยงาม ใช้เครื่องหมาย
ใช้เครื่องหมาย
ใช้เครื่องหมาย
การตกแต่ง
รูปภาพ สมการ
รูปภาพสมการ
รูปภาพ สมการ
ชิ้นงาน
สัญลักษณ์แทนกฎ สัญลักษณ์แทนกฎ สัญลักษณ์แทนกฎ
ทฤษฎี หลักการ
ทฤษฎี หลักการ
ทฤษฎี หลักการ
นิยามต่าง ๆ ได้
นิยามต่าง ๆ ได้
นิยามต่าง ๆ ได้
ถูกต้องและครบถ้วน ถูกต้องแต่ครบถ้วน ถูกต้อง
๔. ความถูกต้อง ใช้สีที่ช่วยจดจำ
ใช้สีที่ช่วยจดจำ
ใช้สีที่ช่วยจดจำ
เพลินตา สีเดียว
เพลินตา สีเดียว
เพลินตา สีเดียว
ตลอด แต่ละสีไม่ ตลอด แต่ละสีซ้ำกัน ตลอด แต่ละสีเดียวกัน
ซ้ำกัน
๕. ความตรงต่อ ส่งงานครบถ้วน
ส่งงานครบถ้วนตรง ส่งงานครบถ้วนตรง
เวลา
ตรงตามเวลาที่
ตามเวลาที่กำหนด ตามเวลาที่กำหนด
กำหนด
๑-๒ วัน
๓-๔ วัน
เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน ๑๖-๒๐ หมายถึง ดีมาก
คะแนน ๑๓-๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๑๐-๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนน ๑-๙
หมายถึง ปรับปรุง
ประเด็นการ
ประเมิน
๑. การบรรยาย
จุดประสงค์

เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับ ๑๐ คะแนน ขึ้นไปผ่าน

๑ (ปรับปรุง)
บรรยายเกี่ยวกับ
จุดประสงค์ใน
การสร้างสรรค์
ผลงานได้ถูกต้อง
เพียงส่วนน้อย
การนำเสนอเป็นไป
ตามลำดับขั้นตอน
ความถูกต้องของ
เนื้อหา ๕๐ %
ใช้เครื่องหมาย
รูปภาพ สมการ
สัญลักษณ์แทนกฎ
ทฤษฎี หลักการ
นิยามต่าง ๆ ได้
ถูกต้อง
ไม่ใช้สีที่ช่วยจดจำ
เพลินตา สีเดียว
ตลอด
ส่งงานครบถ้วน
ตรงแต่ช้ากว่า
กำหนด ๕ วันขึน้ ไป

หน่วยการเรียนรู้ ๕ เรื่อง การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็ก

๕๙๓

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สิทธิเด็กขั้นพืน้ ฐาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕
เรื่อง การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็ก
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๒.๑ เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธำรงรักษา
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมโลกอย่างสันติสุข
ตัวชี้วัด
ป.๕/๒ เสนอวิธีการปกป้องคุ้มครองตนเองหรือผู้อื่นจากการละเมิดสิทธิเด็ก
๒. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
สถานภาพ บทบาทหน้าที่ สิทธิและเสรีภาพในฐานะพลเมืองดี คุณ ลักษณะของพลเมืองดี เป็นสิ่ง
จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าในในการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมเพื่อการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายสิทธิของเด็กขั้นพื้นฐานได้
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- สามารถบอกสิทธิของเด็กขั้นพื้นฐานได้
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- ตระหนักถึงสิทธิของเด็กขั้นพื้นฐาน
๔. สาระการเรียนรู้
- สิทธิเด็กของขั้นพื้นฐาน
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีวินัย
๓. ใฝ่เรียนรู้
๔. มุ่งมั่นในการทำงาน
๕. มีจิตสาธารณะ
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

๕๙๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สิทธิเด็กขั้นพืน้ ฐาน
รายวิชาสังคมศึกษา จำนวน ๑ ชั่วโมง

ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด
ลำดับที่
จุดประสงค์
การเรียนรู้
การเรียนรู้
๑.

๒.

ขั้นนำ

๑ . อธิ บ ายสิ ท ธิ
เด็กขั้นพื้นฐานได้
๒. ตระหนักถึง
สิทธิเด็กขั้น
พื้นฐานได้

ขั้นสอน

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
๕ นาที ๑. ครูให้นกั เรียนดูรูปภาพประกอบ
การเรียนและให้นักเรียนตอบคำถาม
ตามรูปภาพ
- นักเรียน มีการคาดคะเนคำตอบของ
ตนเองอย่างไร
๒๐ นาที ๑. ครูอธิบายและบอกความหมายสิทธิที่
เด็กควรจะได้รับและถามคำถาม
นักเรียน
๑.๑ สิทธิที่จะมีชีวิตรอด ครูยกตัวอย่าง
จากชีวิตจริงของ นร.
ครู : นร.จำได้ไหมว่าตอนเป็นทารก ใคร
หานมให้ทาน

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนดูรปู ภาพ
PowerPoint แบบสังเกต
ประกอบการเรียนและให้
พฤติกรรม
นักเรียนตอบคำถามตามรูปภาพ
การเรียนรู้
- นักเรียน มีการคาดคะเน
คำตอบของตนเองอย่างไร
๑. นักเรียนศึกษาจากครู
PowerPoint - แบบสังเกต
เพิ่มเติมและตอบคำถามจากครู
พฤติกรรม
การเรียนรู้
นักเรียนตอบคำถาม
- แบบสังเกต
- แม่
พฤติกรรม
การทำงาน
กลุ่ม

หน่วยการเรียนรู้ ๕ เรื่อง การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็ก
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด
ลำดับที่
จุดประสงค์
การเรียนรู้
การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้

๕๙๕
แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
ครู : แล้วตอนนี้ใครหาอาหารให้ทาน
ครู : เวลา นร.เจ็บป่วย ใครพาไปหา
หมอ แสดงว่า นร. ได้รับ “สิทธิที่จะมี
ชีวิต” พ่อแม่ปู่ย่าตายายคอยเลี้ยงดูให้
เรามีชีวิตที่ดี
๑.๒ สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง
ครูนำภาพเด็กที่ถูกบังคับใช้แรงงานมา
ให้ นร. ดูและถามว่า
ครู : นร.คิดว่าเด็กคนนี้อายุเท่าไร
ครู : เด็กอายุเท่านี้ควรอยู่ที่โรงงานหรือ
ที่โรงเรียน
- ถูกต้อง เด็กควรได้เรียนหนังสือ ควร
ได้รับการคุ้มครอง ไม่ควรถูกบังคับให้
ทำงาน

กิจกรรมนักเรียน
นักเรียน : (แม่/ ย่า/ ยาย)
นักเรียน : (พ่อ/ แม่)

นักเรียน : (๘, ๙, ๑๐ ขวบ)
นักเรียน : (โรงเรียน)

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

๕๙๖
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด
ลำดับที่
จุดประสงค์
การเรียนรู้
การเรียนรู้

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
๑.๓ สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา
ครู : ใครพา นร.มาส่งที่โรงเรียน

สื่อการเรียนรู้
กิจกรรมนักเรียน

นักเรียน : (พ่อ/ แม่/ ปู่/ ย่า/
ตา/ ยาย)
นักเรียน : (พ่อ/ แม่)

ครู : ถ้า นร.อยากได้หนังสือนิทาน/
การ์ตูนเล่มใหม่ ใครซื้อให้
ครู : ถ้า นร.ไม่เข้าใจบทเรียน นร.ถาม นักเรียน : (ครู)
ใคร
- แสดงว่า นร.ได้รับ “สิทธิที่จะได้รับ
การพัฒนา” ทัง้ พ่อแม่ปู่ย่าตายายและ
ครูคอยดูแลอบรมให้ความรู้ เพื่อให้ นร.
พัฒนาเป็นคนดีมีความรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ ๕ เรื่อง การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็ก
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด
ลำดับที่
จุดประสงค์
การเรียนรู้
การเรียนรู้

๓.

๓. สามารถบอก
สิทธิเด็กขั้น
พื้นฐานได้

ขั้นปฏิบัติ

เวลา
ที่ใช้

๕๙๗
แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
๑.๔ สิทธิที่จะมีส่วนร่วม
ครู : วันหยุดทีผ่ ่านมา นร.ไปเที่ยวที่ไหน
มาบ้าง ใครพาไปเที่ยว
ครู : เวลาไปเที่ยว ใครเป็นคนเลือกว่า
จะไปที่ไหน
ครู : ถ้า นร.เป็นคนเลือกว่าจะไปเที่ยวที่
ไหน แสดงว่าคุณพ่อคุณแม่เปิดโอกาส
ให้ นร.มีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น
๑๕ นาที ๑. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ ๑ สิทธิที่
จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง

สื่อการเรียนรู้
กิจกรรมนักเรียน

การประเมิน
การเรียนรู้

นักเรียน : ทะเล ห้าง พ่อ/ แม่
พาไปเที่ยว
นักเรียน : (พ่อ/ แม่/ นร.)

๑. นักเรียนทำใบงานที่ ๑ สิทธิ ใบงานที่ ๑
แบบสังเกต
ที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง สิทธิที่จะได้รับ พฤติกรรม
การปกป้อง
การเรียนรู้
คุ้มครอง

๕๙๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด
ลำดับที่
จุดประสงค์
การเรียนรู้
การเรียนรู้
๔.

ขั้นสรุป

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๑๐ นาที ๑. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียน ๑. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุป
สิทธิของเด็กขั้นพื้นฐานร่วมกัน
บทเรียนสิทธิของเด็กขั้นพื้นฐาน
ร่วมกัน

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ ๕ เรื่อง การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็ก
๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑. PowerPoint เรื่อง ผลของการเป็นพลเมืองดี
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการวัดและ
วิธีการ
ประเมินผล
ทักษะ (P)
- การถามตอบ
- ใบงานที่ ๑ สิทธิที่จะได้รับ
การปกป้องคุ้มครอง

ความรู้ (K)

- ตรวจใบงานที่ ๑ สิทธิที่จะ
ได้รับการปกป้องคุ้มครอง

๕๙๙

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

- แบบสังเกตพฤติกรรม
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
การเรียนรู้
ร้อยละ ๖๐
- แบบประเมินผล
การนำเสนอผลงานนักเรียน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
การทำงานกลุ่ม
- ตรวจใบงานที่ ๑ สิทธิที่จะ ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ได้รับการปกป้องคุ้มครอง ร้อยละ ๖๐

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

- ประเมินความซื่อสัตย์ สุจริต - แบบประเมินคุณลักษณะ
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
อันพึงประสงค์
มุ่งมั่นในการทำงาน
และรักความเป็นไทย

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

สมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน

- ประเมินความสามารถใน
การสื่อสาร ความสามารถใน
การคิด ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต และความ
สามารถในการแก้ปัญหา

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

- แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้

๖๐๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ความสำเร็จ หรือปัญหาและอุปสรรค
………………………………………………………………………………………………………………………………................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ข้อจำกัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
……………………….………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
ลงชื่อ…………………………………ผู้สอน
(……………………………………)
วันที…่ …….เดือน…………..…….พ.ศ.………….

๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………ผู้ตรวจ
(……………………………………..)
วันที…่ …….เดือน………………….พ.ศ.………….

หน่วยการเรียนรู้ ๕ เรื่อง การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็ก

๖๐๑

ใบงานที่ ๑ เรือ่ ง สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็ก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สิทธิเด็กขั้นพืน้ ฐาน
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คำชี้แจง : จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ ข้อความใดเป็นการละเมิดสิทธิเด็กให้ใส่เครื่องหมาย X ข้อความใดเป็น
การคุ้มครองสิทธิเด็กให้ใส่เครื่องหมาย Y

๑. (……..) สนใจติดตามการเรียนของลูก
๒. (……..) สอนให้ลูกสูบบุหรี่
๓. (……..) ใช้เข็มขัดตีเมื่อลูกทำผิด
๔. (……..) สอนลูกให้ระวังคนแปลกหน้า
๕. (……..) เตือนถึงอันตรายของสารเสพติด
๖. (……..) ไม่ให้ลูกไปโรงเรียน
๗. (……..) ส่งลูกอายุ ๑๒ ขวบไปทำงานโรงงาน
๘. (……..) ตักเตือนเมื่อลูกทำผิด

ชื่อ-นามสกุล……………………………………………………………………………..ชั้น……………………………..เลขที่………………

๖๐๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
เฉลยใบงานที่ ๑ เรื่อง สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็ก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สิทธิเด็กขั้นพืน้ ฐาน
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๕๑o๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คำชี้แจง : จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ ข้อความใดเป็นการละเมิดสิทธิเด็กให้ใส่เครื่องหมาย X ข้อความใดเป็น
การคุ้มครองสิทธิเด็กให้ใส่เครื่องหมาย Y

๑. (Y) สนใจติดตามการเรียนของลูก
๒. (X) สอนให้ลูกสูบบุหรี่
๓. (X) ใช้เข็มขัดตีเมื่อลูกทำผิด
๔. (Y) สอนลูกให้ระวังคนแปลกหน้า
๕. (Y) เตือนถึงอันตรายของสารเสพติด
๖. (X) ไม่ให้ลูกไปโรงเรียน
๗. (X) ส่งลูกอายุ ๑๒ ขวบไปทำงานโรงงาน
๘. (Y) ตักเตือนเมื่อลูกทำผิด

หน่วยการเรียนรู้ ๕ เรื่อง การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็ก

๖๐๓

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กำหนด

ความรับผิดชอบ

ขยันหมั่นเพียร

ตรงต่อเวลา

ชื่อ–สกุล

การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น

เลขที่

การร่วม
กิจกรรม

รายการ

๓

๓

๓

๓

๓

คะแนน
รวม
๑๕

๖๐๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

เกณฑ์การประเมิน
๑. การร่วมกิจกรรม

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ระดับคุณภาพ
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
มีความกระตือรือร้นใน มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
การร่วมกิจกรรมใน
สม่ำเสมอ
บางครั้ง

๒. การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อนื่

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบใน
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมายใน
งานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
สม่ำเสมอ
บางครั้ง

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความขยันหมั่นเพียร
มีความขยันหมั่นเพียร
ไม่มีความขยันหมั่นเพียร
พยายามทำงานให้สำเร็จ พยายามทำงานให้สำเร็จ พยายามทำงานให้สำเร็จ
อย่างสม่ำเสมอ
เป็นบางครัง้

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จเรียบร้อย
ก่อนเวลา

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ส่งผลงานเสร็จตรงเวลา

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
๑๓-๑๕
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๑-๘
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ ๙ คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ปรับปรุง (๑)
ไม่มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม

ไม่รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น

ส่งผลงานช้ากว่าเวลา
กำหนด

หน่วยการเรียนรู้ ๕ เรื่อง การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็ก

๖๐๕

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ระดับการ
รายการ
พฤติกรรมการแสดงออก
ปฏิบัติ
ประเมิน
๓ ๒ ๑
๑. มีวินัย

๒. ใฝ่เรียนรู้

๓. มุ่งมั่นใน
การทำงาน
๔. มีจิต
สาธารณะ

๑. ปฏิ บั ติตามข้ อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบี ยบ ข้อ บั งคับ ของครอบครัวและ
โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
มีความรับผิดชอบ
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสำเร็จ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทำงาน
๘. อาสาทำงาน ช่วยคิด ช่วยทำ และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน
ชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

๖๐๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
ที่

ชื่อ–นามสกุล

ความ
การแสดง การรับฟัง ความตั้งใจ
ร่วมมือทำ
ความ
ความ
ในการ
กิจกรรม
คิดเห็น
คิดเห็น
ทำงาน
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

การแก้ไข/ รวม
ปรับปรุง ๑๕
ผลงานกลุ่ม คะแนน
๓ ๒ ๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การตัดสินใจ
ช่วงคะแนน
๑๒–๑๕
๘–๑๑
ต่ำกว่า ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ให้
ให้
ให้

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ ๕ เรื่อง การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็ก

๖๐๗

แบบประเมินผลการนำเสนอผลงานนักเรียน
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ลำดับที่

รายการประเมิน
๓

๑
๒
๓
๔
๕

๒

๑

ความถูกต้องของเนื้อหา
ความคิดสร้างสรรค์
วิธีการนำเสนอผลงาน
การนำไปใช้ประโยชน์
การตรงต่อเวลา
รวม
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน ให้
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่ ให้
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน
ให้
เกณฑ์การตัดสินใจ
ช่วงคะแนน
๑๒–๑๕
๘–๑๑
ต่ำกว่า ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

๖๐๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การละเมิดสิทธิเด็ก
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕
เรื่อง การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็ก
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๒.๑ เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธำรงรักษา
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมโลกอย่างสันติสุข
ตัวชี้วัด ป.๕/๒ เสนอวิธีการปกป้องคุ้มครองตนเองหรือผู้อื่นจากการละเมิดสิทธิเด็ก
๒. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
สถานภาพ บทบาทหน้าที่ สิทธิและเสรีภาพในฐานะพลเมืองดี คุณ ลักษณะของพลเมืองดี เป็นสิ่ง
จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าในในการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมเพื่อการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายการละเมิดสิทธิเด็กได้
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- สามารถบอกการละเมิดสิทธิเด็กได้
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- ตระหนักถึงการละเมิดสิทธิเด็ก
๔. สาระการเรียนรู้
- การละเมิดสิทธิเด็ก
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีวินัย
๓. ใฝ่เรียนรู้
๔. มุ่งมั่นในการทำงาน
๕. มีจิตสาธารณะ
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ ๕ เรื่อง การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็ก

๖๐๙
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การละเมิดสิทธิเด็ก
รายวิชาสังคมศึกษา จำนวน ๑ ชั่วโมง

ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด
ลำดับที่
จุดประสงค์
การเรียนรู้
การเรียนรู้
๑.

ขั้นนำ

๒.

ขั้นสอน

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
๕ นาที ๑. ครูทบทวนความรู้เดิมจากคาบที่
แล้ว
ครู : นักเรียนจำได้ไหมคาบทีแ่ ล้ว
เรียนเกี่ยวกับสิทธิใดบ้าง

๒๐ นาที ๑. ครูถามนักเรียนโดย
ยกตัวอย่างสถานการณ์ ดังนี้
ครู : “พ่อแม่ส่ง ดช.ไผ่ มาอยู่กับลุง
เพื่อให้ได้เรียนหนังสือแต่ลุงไม่ให้
ดช.ไผ่ ไปโรงเรียน

สื่อการ
เรียนรู้

การ
ประเมิน
การเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนทบทวนความรูเ้ ดิมจาก
PowerPoint แบบสังเกต
คาบที่แล้ว
พฤติกรรม
นักเรียน : เรียนทั้งหมด ๔ สิทธิ
การเรียนรู้
๑. สิทธิที่จะมีชีวติ รอด
๒. สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง
๓. สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา
๔. สิทธิที่จะมีส่วนร่วม
๑. นักเรียนตอบประเด็นคำถาม
PowerPoint แบบสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน : (ถูกละเมิด)
การเรียนรู้

๖๑๐
ขอบเขตเนื้อหา/
ลำดับที่
จุดประสงค์
การเรียนรู้

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
ให้ออกไปขอเงินชาวบ้านในตลาดทุก
วัน เมื่อได้เงินมา ลุงก็เอาไป
หมด” นร. คิดว่า ดช.ไผ่ถูกละเมิด
สิทธิหรือไม่
ครู : นร. คิดว่า ดช.ไผ่ ควรแก้ปัญหา
อย่างไร
๒. ครูอธิบายบอกถึงการละเมิดสิทธิ
เด็กที่ควรระวังตนเองเมื่อไปอยู่ใน
สถานที่เสี่ยง ๖ ประเภท และครู
ยกตัวอย่างสถานการณ์
ครู : “โต้งเดินกลับบ้านเองเมื่อ รร.
เลิก ทางเดินกลับบ้านมี ๒ ทาง คือ
เดินทางลัดเข้าซอยเปลี่ยว กับเดินไป
ทางถนนใหญ่ผ่านตลาด” เพื่อ
ป้องกันตนเอง โต้งควรกลับบ้านทาง
ใด

กิจกรรมนักเรียน

นักเรียน : (บอกครู บอกพ่อแม่)
๒. นักเรียนศึกษาเพิม่ เติมจากครู

นักเรียน : (ทางถนนใหญ่ผ่าน
ตลาด)

การ
สื่อการเรียนรู้ ประเมิน
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ ๕ เรื่อง การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็ก
ขอบเขตเนื้อหา/
ลำดับที่
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู้

๓.

ขั้นปฏิบัติ

๔.

ขั้นสรุป

เวลา
ที่ใช้

๖๑๑

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
๑๕ นาที ๑. ครูให้นักเรียนวิเคราะห์การละเมิด
สิทธิเด็ก
๒. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ ๒
เรื่อง การละเมิดสิทธิเด็ก

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนวิเคราะห์การละเมิดสิทธิ
เด็ก
๒. นักเรียนทำใบงานที่ ๒ เรือ่ ง การ
ละเมิดสิทธิเด็ก

๑๐ นาที ๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป การ
ละเมิดสิทธิเด็ก ลงในสมุดบันทึก

๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป การ
ละเมิดสิทธิเด็ก ลงในสมุดบันทึก

การ
สื่อการเรียนรู้ ประเมิน
การเรียนรู้
ใบงานที่ ๒
การละเมิด
สิทธิเด็ก

แบบสังเกต
พฤติกรรม
การทำงาน
กลุ่ม

๖๑๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑. PowerPoint เรื่อง การละเมิดสิทธิเด็ก
๙. การประเมินผลรวบยอด
… ชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการวัดและ
วิธีการ
ประเมินผล
ทักษะ (P)
- การถามตอบ

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

- แบบสังเกตพฤติกรรม
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
การเรียนรู้
ร้อยละ ๖๐
- ใบงานที่ ๒ เรื่อง การละเมิด - แบบประเมินผล
การนำเสนอผลงานนักเรียน
สิทธิเด็ก
- แบบสังเกตพฤติกรรม
การทำงานกลุ่ม

ความรู้ (K)

- ตรวจใบงานที่ ๒ เรื่อง

- ตรวจใบงานที่ ๒ เรื่อง

การละเมิดสิทธิเด็ก

การละเมิดสิทธิเด็ก

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

- ประเมินความซื่อสัตย์ สุจริต - แบบประเมินคุณลักษณะ
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
อันพึงประสงค์
มุ่งมั่นในการทำงาน
และรักความเป็นไทย

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

สมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน

- ประเมินความสามารถใน
การสื่อสาร ความสามารถใน
การคิด ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวติ และความ
สามารถในการแก้ปัญหา

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

- แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ ๕ เรื่อง การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็ก

๖๑๓

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
ความสำเร็จ หรือปัญหาและอุปสรรค
……………………………………………………………….......................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ข้อจำกัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
ลงชื่อ…………………………………ผูส้ อน
(………………………………………)
วันที…่ …….เดือน…………..…….พ.ศ.………….

๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………ผู้ตรวจ
(……………………………………..)
วันที…่ …….เดือน………………...พ.ศ.………….

๖๑๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
ใบงานที่ ๒ เรือ่ ง การละเมิดสิทธิเด็ก

หน่ณวยการเรี
นรู้ที่(พว.)
๕ เรื่อง การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็ก
แหล่งที่มา : สถาบันพัฒนาคุ
ภาพวิชยาการ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การละเมิดสิทธิเด็ก
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คำชี้แจง : ให้นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์ที่กำหนดให้
เด็กหญิงเพชรน้ำใจ อายุ ๑๓ ปี เป็นแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่เข้ามาทำงานบ้านและต้องรอนายจ้าง
กลับบ้านเวลาประมาณตี ๑-๓ เป็นประจำทุกวัน เพื่อนำเสื้อผ้ามาซักและรีดให้เสร็จในแต่ละวัน โดยไม่มี
วันหยุดพักผ่อนให้กับเด็กหญิงเพชรน้ำใจ บางครั้งถูกนายจ้างทุบตีจนได้รับบาดเจ็บ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล……………………………………………………………………………..ชั้น……………………………..เลขที่………………

หน่วยการเรียนรู้ ๕ เรื่อง การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็ก

๖๑๕

เฉลยใบงานที่ ๒ เรื่อง การละเมิดสิทธิเด็ก
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็ก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การละเมิดสิทธิเด็ก
แหล่งที่มา : สถาบั
รายวินชพัาสัฒงนาคุ
คมศึณกภาพวิ
ษา รหัชสาการ
วิชา (พว.)
ส๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คำชี้แจง : ให้นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์ที่กำหนดให้ (ดุลยพินิจครูผู้สอน)
เด็กหญิงเพชรน้ำใจ อายุ ๑๓ ปี เป็นแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่เข้ามาทำงานบ้านและต้องรอนายจ้าง
กลับบ้านเวลาประมาณตี ๑-๓ เป็นประจำทุกวัน เพื่อนำเสื้อผ้ามาซักและรีดให้เสร็จในแต่ละวัน โดยไม่มี
วันหยุดพักผ่อนให้กับเด็กหญิงเพชรน้ำใจ บางครั้งถูกนายจ้างทุบตีจนได้รับบาดเจ็บ

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

๖๑๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กำหนด

ความรับผิดชอบ

ขยันหมั่นเพียร

ตรงต่อเวลา

ชื่อ–สกุล

การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น

เลขที่

การร่วม
กิจกรรม

รายการ

๓

๓

๓

๓

๓

คะแนน
รวม

๑๕

หน่วยการเรียนรู้ ๕ เรื่อง การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็ก

๖๑๗

เกณฑ์การประเมิน
๑. การร่วมกิจกรรม

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ระดับคุณภาพ
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
มีความกระตือรือร้นใน มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
การร่วมกิจกรรมใน
สม่ำเสมอ
บางครั้ง

๒. การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อนื่

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบใน
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมายใน
งานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
สม่ำเสมอ
บางครั้ง

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความขยันหมั่นเพียร
มีความขยันหมั่นเพียร
ไม่มีความขยันหมั่นเพียร
พยายามทำงานให้สำเร็จ พยายามทำงานให้สำเร็จ พยายามทำงานให้สำเร็จ
อย่างสม่ำเสมอ
เป็นบางครั้ง

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จเรียบร้อย
ก่อนเวลา

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ส่งผลงานเสร็จตรงเวลา

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
๑๓-๑๕
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๑-๘
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ ๙ คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ปรับปรุง (๑)
ไม่มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม

ไม่รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น

ส่งผลงานช้ากว่าเวลา
กำหนด

๖๑๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ระดับการ
รายการ
พฤติกรรมการแสดงออก
ปฏิบัติ
ประเมิน
๓ ๒ ๑
๑. มีวินัย

๒. ใฝ่เรียนรู้

๓. มุ่งมั่นใน
การทำงาน
๔. มีจิต
สาธารณะ

๑. ปฏิ บั ติตามข้ อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบี ยบ ข้อ บั งคับ ของครอบครัวและ
โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
มีความรับผิดชอบ
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสำเร็จ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทำงาน
๘. อาสาทำงาน ช่วยคิด ช่วยทำ และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน
ชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ ๕ เรื่อง การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็ก

๖๑๙

แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
ที่

ชื่อ–นามสกุล

ความ
การแสดง การรับฟัง ความตั้งใจ
ร่วมมือทำ
ความ
ความ
ในการ
กิจกรรม
คิดเห็น
คิดเห็น
ทำงาน
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

การแก้ไข/ รวม
ปรับปรุง ๑๕
ผลงานกลุ่ม คะแนน
๓ ๒ ๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑o
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การตัดสินใจ
ช่วงคะแนน
๑๒–๑๕
๘–๑๑
ต่ำกว่า ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ให้
ให้
ให้

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

๖๒๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

แบบประเมินผลการนำเสนอผลงานนักเรียน
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ลำดับที่

รายการประเมิน
๓

๑
๒
๓
๔
๕

๒

๑

ความถูกต้องของเนื้อหา
ความคิดสร้างสรรค์
วิธีการนำเสนอผลงาน
การนำไปใช้ประโยชน์
การตรงต่อเวลา
รวม
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน ให้
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่ ให้
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน
ให้
เกณฑ์การตัดสินใจ
ช่วงคะแนน
๑๒–๑๕
๘–๑๑
ต่ำกว่า ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ ๕ เรื่อง การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็ก

๖๒๑

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง แนวทางการปกป้องคุ้มครองตนเองหรือผู้อื่นจากการถูกละเมิดสิทธิเด็ก
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕
เรื่อง การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็ก
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๒.๑ เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธำรงรักษา
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมโลกอย่างสันติสุข
ตัวชี้วัด ป.๕/๒ เสนอวิธีการปกป้องคุ้มครองตนเองหรือผู้อื่นจากการละเมิดสิทธิเด็ก
๒. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
สถานภาพ บทบาทหน้าที่ สิทธิและเสรีภาพในฐานะพลเมืองดี คุณ ลักษณะของพลเมืองดี เป็นสิ่ง
จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าในในการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมเพื่อการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายแนวทางการปกป้องคุ้มครองตนเองหรือผู้อื่นจากการถูกละเมิดสิทธิเด็กได้
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- สามารถบอกแนวทางการปกป้องคุ้มครองตนเองหรือผู้อื่นจากการถูกละเมิดสิทธิเด็กได้
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- ตระหนักถึงแนวทางการปกป้องคุ้มครองตนเองหรือผู้อื่นจากการถูกละเมิดสิทธิเด็ก
๔. สาระการเรียนรู้
- แนวทางการปกป้องคุ้มครองตนเองหรือผู้อื่นจากการถูกละเมิดสิทธิเด็ก
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีวินัย
๓. ใฝ่เรียนรู้
๔. มุ่งมั่นในการทำงาน
๕. มีจิตสาธารณะ
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

๖๒๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง แนวทางการปกป้องคุ้มครองตนเองหรือผู้อื่นจากการถูกละเมิดสิทธิเด็ก
รายวิชาสังคมศึกษา จำนวน ๑ ชั่วโมง

ลำดับที่

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

๑.

๒.

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู้
ขั้นนำ

๑. อธิบายแนวทาง
การปกป้อง
คุ้มครองตนเอง
หรือผู้อื่นจากการ
ถูกละเมิดสิทธิเด็ก
ได้

ขั้นสอน

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
๕ นาที ๑. ครูทบทวนความรู้เดิมจากคาบ
ที่แล้ว
ครู : บทเรียนจากคาบที่แล้ว
นักเรียนได้สิง่ ใดบ้าง
๒๐ นาที ๑. ครูตั้งประเด็นคำถามจาก
นักเรียน
ครู : ถ้านักเรียนอยู่ตามลำพัง
นักเรียนจะดูแลและป้องกัน
ตนเองอย่างไร

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนทบทวนความรูเ้ ดิมจาก
คาบที่แล้ว
นักเรียน : ได้รู้จกั การละเมิดสิทธิ เช่น
การบังคับ ขู่เข็ญ การทำร้ายร่างกาย
๑. นักเรียนตอบประเด็นคำถาม
นักเรียน : ไม่ไปไหนกับคนแปลกหน้า

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

PowerPoint

แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้

PowerPoint

แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ ๕ เรื่อง การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็ก
ลำดับที่

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้

๖๒๓
แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
ครู : ยกตัวอย่างสถานการณ์
เพิ่มเติมดังนี้
นร. อยู่คนเดียวในบ้าน เพราะ
คุณพ่อคุณแม่ไปร่วมงานเลี้ยงยัง
ไม่กลับ นร. จะดูแลตัวเองอย่างไร

กิจกรรมนักเรียน
นักเรียน : ตอบคำถามตาม
สถานการณ์ทคี่ รูยกตัวอย่าง
ล็อกประตูหน้าบ้าน, ไม่เปิดประตูให้
ใครเข้ามา, เอาโทรศัพท์มือถือไว้ใกล้
ตัว หากมีเหตุการณ์ผิดปกติจะได้โทร
หาคุณพ่อคุณแม่ทันที
๒. ครูให้นักเรียนยกตัวอย่าง
๒. นักเรียนยกตัวอย่างสถานการณ์
สถานการณ์ แนวทางการปกป้อง ดังนี้
คุ้มครองตนเองหรือผู้อื่นจากการ นาย ก เดินทางไปยังสถานที่หนึ่ง
ถูกละเมิดสิทธิเด็ก
ระหว่างทางมีคนแปลกหน้าเดินเข้ามา
พูดคุยด้วย นาย ก จึงรีบเดินหนีโดยไว
และนักเรียนก็ได้ถามเพื่อน ๆ ในห้อง
ว่า นาย ก ปฏิบัติตัวถูกต้องหรือไม่

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

๖๒๔

ลำดับที่

๓.

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู้

๒. สามารถบอกแนว
ทางการปกป้อง
คุ้มครองตนเองหรือ
ผู้อื่นจากการถูก
ละเมิดสิทธิเด็กได้

ขั้นปฏิบัติ

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
๓. ครูชี้แจงเพิ่มเติมจากสิ่งที่
นักเรียนแสดงสถานการณ์และ
เพิ่มเติมของข้อมูลแนวทาง
การปกป้องคุ้มครองตนเองหรือ
ผู้อื่นจากการถูกละเมิดสิทธิเด็ก
ทั้ง ๗ ประการ
๑๕ นาที ๑. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ ๓
แนวทางการปกป้องคุ้มครอง
ตนเองหรือผู้อื่นจากการถูก
ละเมิดสิทธิเด็ก

สื่อการเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน
๓. นักเรียนเรียนรูจ้ ากครู แนว
ทางการปกป้องคุ้มครองตนเองหรือ
ผู้อื่นจากการถูกละเมิดสิทธิเด็ก

๑. นักเรียนทำใบงานที่ ๓
ใบงานที่ ๓
แนวทางการปกป้องคุ้มครองตนเอง แนวทางการ
หรือผู้อื่นจากการถูกละเมิดสิทธิเด็ก ปกป้องคุม้ ครอง
ตนเองหรือผู้อื่น
จากการถูก
ละเมิดสิทธิเด็ก

การประเมิน
การเรียนรู้

แบบสังเกต
พฤติกรรม
การทำงาน
กลุ่ม

หน่วยการเรียนรู้ ๕ เรื่อง การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็ก
ลำดับที่
๔.

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้
๓. ตระหนักถึงแนวทาง
การปกป้องคุ้มครองตนเอง
หรือผู้อื่นจากการถูก
ละเมิดสิทธิเด็ก

๖๒๕

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้

ขั้นสรุป

๑๐ นาที

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๑. ครูให้นักเรียนนำเสนอ ๑. นักเรียนนำเสนอผลงาน
ผลงานกลุ่มหน้าห้องเรียน กลุ่มหน้าห้องเรียนและสรุป
และสรุปพร้อมครู

พร้อมครู

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

๖๒๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑. PowerPoint เรื่อง แนวทางการปกป้องคุ้มครองตนเองหรือผู้อื่นจากการถูกละเมิดสิทธิเด็ก
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการวัดและ
วิธีการ
เครื่องมือ
เกณฑ์การประเมิน
ประเมินผล
ทักษะ (P)
- การถามตอบ
- แบบสังเกตพฤติกรรม
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
การเรียนรู้
ร้อยละ ๖๐
- ใบงานที่ ๓ แนวทางการ
- แบบประเมินผล
ปกป้องคุ้มครองตนเองหรือ การนำเสนอผลงานนักเรียน
ผู้อื่นจากการถูกละเมิดสิทธิ - แบบสังเกตพฤติกรรม
การทำงานกลุ่ม
เด็ก

ความรู้ (K)

ทางการปกป้องคุ้มครอง

- ตรวจใบงานที่ ๓ แนวทาง ผ่านเกณฑ์ประเมิน
การปกป้องคุ้มครองตนเอง ร้อยละ ๖๐

ตนเองหรือผู้อื่นจากการถูก

หรือผู้อื่นจากการถูกละเมิด

ละเมิดสิทธิเด็ก

สิทธิเด็ก

- ตรวจใบงานที่ ๓ แนว

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

- ประเมินความซื่อสัตย์ สุจริต - แบบประเมินคุณลักษณะ
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
อันพึงประสงค์
มุ่งมั่นในการทำงาน
และรักความเป็นไทย

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

สมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน

- ประเมินความสามารถใน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
การสื่อสาร ความสามารถใน การเรียนรู้
การคิด ความสามารถในการ
ใช้ทักษะชีวิต และความสามารถ
ในการแก้ปัญหา

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

หน่วยการเรียนรู้ ๕ เรื่อง การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็ก

๖๒๗

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ความสำเร็จ หรือปัญหาและอุปสรรค
………………………………………………………………………………………………………………………………................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ข้อจำกัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
……………………….………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ…………………………………ผู้สอน
(…………………………………….)
วันที…่ …….เดือน…………..…….พ.ศ.………….

๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………ผู้ตรวจ
(……………………………………..)
วันที…่ …….เดือน……………...….พ.ศ.………….

๖๒๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
ใบงานที่ ๓ เรือ่ ง แนวทางการปกป้องคุ้มครองตนเองหรือผู้อื่นจากการถูกละเมิดสิทธิเด็ก
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็ก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง แนวทางการปกป้องคุ้มครองตนเองหรือ
ผู้อื่นจากการถูกละเมิดสิทธิเด็ก
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คำชี้แจง : ให้นกั เรียนร่วมเสนอแนวทางการปกป้องคุ้มครองตนเองหรือผู้อื่นถ้าตกอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าว

แนวทางในการปกป้องคุ้มครองตนเองหรือผู้อื่น

ถ้าถูกล่อลวงทางสื่อ
อินเทอร์เน็ตต่าง ๆ

ถ้าเกิดเหตุการณ์ทำร้าย
ร่างกาย จะปกป้องตนเอง
อย่างไร

แนวทางในการปกป้องคุ้มครองตนเองหรือผู้อื่น

ชื่อ-นามสกุล……………………………………………………………………………..ชั้น……………………………..เลขที่………………

หน่วยการเรียนรู้ ๕ เรื่อง การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็ก

๖๒๙

เฉลยใบงานที่ ๓ เรื่อง แนวทางการปกป้องคุ้มครองตนเองหรือผู้อนื่ จากการถูกละเมิดสิทธิเด็ก
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็ก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง แนวทางการปกป้องคุ้มครองตนเองหรือ
ผู้อื่นจากการถูกละเมิดสิทธิเด็ก
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คำชี้แจง : ให้นักเรียนร่วมเสนอแนวทางการปกป้องคุ้มครองตนเองหรือผู้อื่นถ้าตกอยู่ในสถานการณ์ ดังกล่าว
(ดุลยพินิจครูผู้สอน)

แนวทางในการปกป้องคุ้มครองตนเองหรือผู้อื่น

ถ้าถูกล่อลวงทางสื่อ
อินเทอร์เน็ตต่าง ๆ

ถ้าเกิดเหตุการณ์ทำร้าย
ร่างกาย จะปกป้องตนเอง
อย่างไร

แนวทางในการปกป้องคุ้มครองตนเองหรือผู้อื่น

๖๓๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กำหนด

ความรับผิดชอบ

ขยันหมั่นเพียร

ตรงต่อเวลา

ชื่อ–สกุล

การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น

เลขที่

การร่วม
กิจกรรม

รายการ

๓

๓

๓

๓

๓

คะแนน
รวม
๑๕

หน่วยการเรียนรู้ ๕ เรื่อง การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็ก

๖๓๑

เกณฑ์การประเมิน
๑. การร่วมกิจกรรม

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ระดับคุณภาพ
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
มีความกระตือรือร้นใน มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
การร่วมกิจกรรมใน
สม่ำเสมอ
บางครั้ง

๒. การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อนื่

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบใน
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมายใน
งานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
สม่ำเสมอ
บางครั้ง

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความขยันหมั่นเพียร
มีความขยันหมั่นเพียร
ไม่มีความขยันหมั่นเพียร
พยายามทำงานให้สำเร็จ พยายามทำงานให้สำเร็จ พยายามทำงานให้สำเร็จ
อย่างสม่ำเสมอ
เป็นบางครั้ง

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จเรียบร้อย
ก่อนเวลา

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ส่งผลงานเสร็จตรงเวลา

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
๑๓-๑๕
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๑-๘
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ ๙ คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ปรับปรุง (๑)
ไม่มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม

ไม่รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น

ส่งผลงานช้ากว่าเวลา
กำหนด

๖๓๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ระดับการ
รายการ
พฤติกรรมการแสดงออก
ปฏิบัติ
ประเมิน
๓ ๒ ๑
๑. มีวินัย

๒. ใฝ่เรียนรู้

๓. มุ่งมั่นใน
การทำงาน
๔. มีจิต
สาธารณะ

๑. ปฏิ บั ติตามข้ อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบี ยบ ข้อ บั งคับ ของครอบครัวและ
โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
มีความรับผิดชอบ
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสำเร็จ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทำงาน
๘. อาสาทำงาน ช่วยคิด ช่วยทำ และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน
ชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ ๕ เรื่อง การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็ก

๖๓๓

แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓
ช่องที่ตรงกับระดับคะแนน

ลงใน

ที่

ชื่อ–นามสกุล

ความ
การแสดง การรับฟัง ความตั้งใจ
ร่วมมือทำ
ความ
ความ
ในการ
กิจกรรม
คิดเห็น
คิดเห็น
ทำงาน
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

การแก้ไข/ รวม
ปรับปรุง ๑๕
ผลงานกลุ่ม คะแนน
๓ ๒ ๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑o
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การตัดสินใจ
ช่วงคะแนน
๑๒–๑๕
๘–๑๑
ต่ำกว่า ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ให้
ให้
ให้

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

๖๓๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

แบบประเมินผลการนำเสนอผลงานนักเรียน
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ลำดับที่

รายการประเมิน
๓

๑
๒
๓
๔
๕

๒

๑

ความถูกต้องของเนื้อหา
ความคิดสร้างสรรค์
วิธีการนำเสนอผลงาน
การนำไปใช้ประโยชน์
การตรงต่อเวลา
รวม
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน ให้
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่ ให้
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน
ให้
เกณฑ์การตัดสินใจ
ช่วงคะแนน
๑๒–๑๕
๘–๑๑
ต่ำกว่า ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ ๕ เรื่อง การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็ก

๖๓๕

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็ก
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕
เรื่อง การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็ก
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๒.๑ เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธำรงรักษา
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมโลกอย่างสันติสุข
ตัวชี้วัด ป.๕/๒ เสนอวิธีการปกป้องคุ้มครองตนเองหรือผู้อื่นจากการละเมิดสิทธิเด็ก
๒. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
สถานภาพ บทบาทหน้าที่ สิทธิและเสรีภาพในฐานะพลเมืองดี คุณ ลักษณะของพลเมืองดี เป็นสิ่ง
จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าในในการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมเพื่อการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กไทยได้
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- สามารถบอกการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กไทยได้
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- ตระหนักถึงการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กไทย
๔. สาระการเรียนรู้
- การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กไทย
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีวินัย
๓. ใฝ่เรียนรู้
๔. มุ่งมั่นในการทำงาน
๕. มีจิตสาธารณะ
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

๖๓๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กไทย
รายวิชาสังคมศึกษา จำนวน ๑ ชั่วโมง

ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
ลำดับที่
จุดประสงค์
การจัด
การเรียนรู้
การเรียนรู้
๑.

ขั้นนำ

๒.

ขั้นสอน

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

กิจกรรมครู
๕ นาที ๑. ครูตั้งประเด็นคำถาม
ครู : นักเรียนรูห้ รือไม่ ถ้าเราถูกละเมิด
สิทธิหรือเห็นบุคคลอื่นที่ถูกละเมิดสิทธิ
สามารถแจ้งหน่วยงานใดได้บ้าง

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนตอบประเด็น
PowerPoint
คำถาม
นักเรียน : นักเรียนภายในห้อง
มีการคาดคะเนคำตอบต่างๆ

๒๐ นาที ๑. ครูยกตัวอย่างหนึ่งองค์กร “มูลนิธิ
เพื่อการพัฒนาเด็ก” โดยให้ นร. ดูภาพ
จาก facebook ของมูลนิธิและถามว่า
มูลนิธิทำกิจกรรมอะไรบ้าง

๑. นักเรียนตอบคำถาม
PowerPoint
(จัดการแสดงของเด็ก, จัด
เสวนา, จัดนิทรรศการ,จัด
workshop, จัดกิจกรรมใน รร.
มอบสิ่งของให้เด็ก ๆ ใน รร.)

การประเมิน
การเรียนรู้
แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้

แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ ๕ เรื่อง การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็ก
ขอบเขตเนื้อหา/
ลำดับที่ จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู้

๓.

ขั้นปฏิบัติ

๔.

ขั้นสรุป

เวลา
ที่ใช้

๖๓๗
แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
๒. ครูให้ดูรูปภาพหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องที่สามารถช่วยปกป้องคุ้มครอง
ได้และบทบาทของหน่วยงานนั้น ๆ เช่น
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก กระทรวง
ยุติธรรม
ครู : นักเรียนคิดว่า องค์กรช่วยเหลือ
เด็กมีบทบาทใดบ้าง

สื่อการเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน
๒. นักเรียนดูรปู ภาพหน่วยงาน
ต่างๆที่เกี่ยวข้องที่สามารถช่วย
ปกป้องคุ้มครองได้และบทบาท
ของหน่วยงาน

นักเรียน : ช่วยเหลือเด็กที่ถูก
ทอดทิ้ง หรือพัฒนาเด็กและ
เยาวชน
๑๕ นาที ๑. ครูให้นกั เรียนทำกิจกรรมลงใน
๑. นักเรียนทำกิจกรรมลงใน
กระดาษฟลิปชาร์ต (Flip Chart) บอก กระดาษฟลิปชาร์ตบอก
บทบาทของหน่วยงานที่ปกป้องคุ้มครอง บทบาทของหน่วยงานที่ปกป้อง
เด็กว่ามีหน่วยงานใดบ้าง
คุ้มครองเด็กว่ามีหน่วยงาน
ใดบ้าง
๑๐ นาที ๑. ครูให้นักเรียนเสนอผลงานของ
๑. นักเรียนเสนอผลงานของ
นักเรียน
นักเรียน
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน ๒. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
บทเรียน

การประเมิน
การเรียนรู้
แบบสังเกต
พฤติกรรม
การทำงาน
กลุ่ม

กิจกรรมลงใน
กระดาษฟลิปชาร์ต
บอกบทบาทของ
หน่วยงานที่ปกป้อง
คุ้มครองเด็ก

๖๓๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑. PowerPoint เรื่อง การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กไทย
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการวัดและ
วิธีการ
เครื่องมือ
เกณฑ์การประเมิน
ประเมินผล
- การถามตอบ
- แบบสังเกตพฤติกรรม
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ทักษะ (P)
การเรียนรู้
ร้อยละ ๖๐
- กิจกรรมลงในกระดาษฟลิป - แบบประเมินผล
ชาร์ต บอกบทบาทของ
การนำเสนอผลงานนักเรียน
หน่วยงาน ที่ปกป้องคุ้มครอง - แบบสังเกตพฤติกรรม
เด็ก
การทำงานกลุ่ม
ความรู้ (K)

- ตรวจกิจกรรมลงในกระดาษ
ฟลิปชาร์ต บอกบทบาทของ
หน่วยงานที่ปกป้องคุ้มครอง
เด็ก

- ตรวจกิจกรรมลงในกระดาษ ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ฟลิปชาร์ต บอกบทบาทของ ร้อยละ ๖๐
หน่วยงานที่ปกป้องคุ้มครอง
เด็ก

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

- ประเมินความซื่อสัตย์ สุจริต - แบบประเมินคุณลักษณะ
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
อันพึงประสงค์
มุ่งมั่นในการทำงาน
และรักความเป็นไทย

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

สมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน

- ประเมินความสามารถใน
การสื่อสาร ความสามารถใน
การคิด ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวติ และความ
สามารถในการแก้ปัญหา

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

- แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ ๕ เรื่อง การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็ก

๖๓๙

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ความสำเร็จ หรือปัญหาและอุปสรรค
……………………………………………………………….......................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ข้อจำกัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
ลงชื่อ…………………………………ผูส้ อน
(……………………………………)
วันที…่ …….เดือน…………..…….พ.ศ.………….

๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………ผู้ตรวจ
(……………………………………..)
วันที…่ …….เดือน………………...พ.ศ.………….

๖๔๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กำหนด

ความรับผิดชอบ

ขยันหมั่นเพียร

ตรงต่อเวลา

ชื่อ–สกุล

การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น

เลขที่

การร่วม
กิจกรรม

รายการ

๓

๓

๓

๓

๓

คะแนน
รวม
๑๕

หน่วยการเรียนรู้ ๕ เรื่อง การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็ก

๖๔๑

เกณฑ์การประเมิน
๑. การร่วมกิจกรรม

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ระดับคุณภาพ
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
มีความกระตือรือร้นใน มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
การร่วมกิจกรรมใน
สม่ำเสมอ
บางครั้ง

๒. การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อนื่

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบใน
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมายใน
งานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
สม่ำเสมอ
บางครั้ง

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความขยันหมั่นเพียร
มีความขยันหมั่นเพียร
ไม่มีความขยันหมั่นเพียร
พยายามทำงานให้สำเร็จ พยายามทำงานให้สำเร็จ พยายามทำงานให้สำเร็จ
อย่างสม่ำเสมอ
เป็นบางครั้ง

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จเรียบร้อย
ก่อนเวลา

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ส่งผลงานเสร็จตรงเวลา

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
๑๓-๑๕
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๑-๘
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ ๙ คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ปรับปรุง (๑)
ไม่มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม

ไม่รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น

ส่งผลงานช้ากว่าเวลา
กำหนด

๖๔๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ระดับการ
รายการ
พฤติกรรมการแสดงออก
ปฏิบัติ
ประเมิน
๓ ๒ ๑
๑. มีวินัย

๒. ใฝ่เรียนรู้

๓. มุ่งมั่นใน
การทำงาน
๔. มีจิต
สาธารณะ

๑. ปฏิ บั ติตามข้ อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบี ยบ ข้อ บั งคับ ของครอบครัวและ
โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
มีความรับผิดชอบ
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสำเร็จ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทำงาน
๘. อาสาทำงาน ช่วยคิด ช่วยทำ และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน
ชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ ๕ เรื่อง การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็ก

๖๔๓

แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
ที่

ชื่อ–นามสกุล

ความ
การแสดง การรับฟัง ความตั้งใจ
ร่วมมือทำ
ความ
ความ
ในการ
กิจกรรม
คิดเห็น
คิดเห็น
ทำงาน
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

การแก้ไข/ รวม
ปรับปรุง ๑๕
ผลงานกลุ่ม คะแนน
๓ ๒ ๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑o
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การตัดสินใจ
ช่วงคะแนน
๑๒–๑๕
๘–๑๑
ต่ำกว่า ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ให้
ให้
ให้

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

๖๔๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

แบบประเมินผลการนำเสนอผลงานนักเรียน
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงใน
ช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ลำดับที่

รายการประเมิน
๓

๑
๒
๓
๔
๕

๒

๑

ความถูกต้องของเนื้อหา
ความคิดสร้างสรรค์
วิธีการนำเสนอผลงาน
การนำไปใช้ประโยชน์
การตรงต่อเวลา
รวม
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน ให้
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่ ให้
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน
ให้
เกณฑ์การตัดสินใจ
ช่วงคะแนน
๑๒–๑๕
๘–๑๑
ต่ำกว่า ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ ๕ เรื่อง การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็ก

๖๔๕

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ : __________________ สกุล : ___________________วัน____ เดือน____________พ.ศ. ____
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็ก
๑. ประเมินการเรียนรู้ของตนเอง
กาเครื่องหมาย ✓ ในช่ องระดั บความสามารถของแต่ ละกิ จกรรมที่ นั กเรียนคิ ดว่าทำได้ ตามระดับการ
ประเมินเหล่านี้ ระดับความสามารถ : ดีมาก ค่อนข้างดี ดี พอใช้ ปรับปรุง
ที่

รายการ
ยกตัวอย่างสิทธิที่ตนเองพึงได้รับและความ
๑
สำคัญของสิทธิ
เลือกบทความและหาแนวทางป้องกันกรณี
๒ ตัวอย่างที่มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กรายงาน
การละเมิดสิทธิเด็ก
๓ ยกตัวอย่างสถานการณ์ การละเมิดสิทธิเด็ก
๒. สิ่งที่ฉันยังไม่เข้าใจ/ยังทำได้ไม่ดี คือ……

ดีมาก

ระดับความสามารถ
ค่อนข้างดี
ดี
พอใช้

ปรับปรุง

(สามารถเขียนได้มากกว่า ๑ อย่าง)

……………………………………………...........................................................................................................................
....................................................................................................................................................…………..…………
………………………...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๓. สิ่งที่ฉันตั้งใจจะทำให้ดีขนึ้ ในการเรียนหน่วยต่อไป

(สามารถเขียนได้มากกว่า ๑ อย่าง)

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

๖๔๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖
การปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยการเรียนรู้ ๖ เรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่น

๖๔๗

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ๖ เรื่อง การปกครองส่วนท้องถิน่
รหัสวิชา ส๑๕๑๐๑
รายวิชาสังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๗ ชั่วโมง
๑. มาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชี้วัด
สาระ ๒ : หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวติ ในสังคม
มาตรฐาน ส ๒.๒ เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธาและธำรงรักษา ไว้ซึ่ง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตัวชี้วัด
ป.๕/๑ อธิบายโครงสร้าง อำนาจ หน้าที่และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น
ป.๕/๒ ระบุบทบาทหน้าที่ และวิธีการเข้าดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น
ป.๕/๓ วิเคราะห์ประโยชน์ที่ชุมชน จะได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
โครงสร้างการปกครองในท้องถิ่น อำนาจหน้าที่และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น บทบาท
หน้าที่ และวิธีการเข้าดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริการสาธารณประโยชน์
ในชุมชน
๓. สาระการเรียนรู้
ความรู้
๑. การปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. ท้องถิ่นเรื่องใกล้ตัว
๓. บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น
๔. การบริการสาธารณประโยชน์ในชุมชน
ทักษะ/กระบวนการ
๑. สามารถบอกการปกครองท้องถิ่นได้และรู้จักการบวนการคิดต่าง ๆ
๒. รู้จักบทบาทหน้าและความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ
๓. สามารถคิดไตร่ตรองบทบาทหน้าที่ ที่เกิดในแต่ละองค์กรปกครองได้
๔. สามารถนำประโยชน์ไปใช้ในชุมชนของตนเองได้
เจตคติ
๑. เห็นคุณค่าการปกครองท้องถิ่นที่เกิดในพื้นที่นั้น
๒. ตระหนักถึงการเลือกตั้งที่เป็นสิ่งต้องกระทำ
๓. แสวงหาความรู้จากแหล่งชุมชนของตนเอง
๔. เห็นคุณค่าถึงบริการและประโยชน์ที่ประชาชนในชุมชนจะได้รับ

๖๔๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

๔. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. ซื่อสัตย์ สุจริต
๒. มีวินัย
๓. ใฝ่เรียนรู้
๔. มุ่งมั่นในการทำงาน
๕. มีจิตสาธารณะ
๖. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
๑. ใบงานที่ ๑ เรื่อง โครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่น และอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
๒. ใบงานที่ ๒ เรื่อง โครงสร้างการบริหารงานปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. ใบงานที่ ๓ เรื่อง ความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. ใบงานที่ ๔ เรื่อง บทบาท และหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น
๕. ใบงานที่ ๕ เรื่อง ตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น
๖. ใบงานที่ ๖ เรื่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริการสาธารณประโยชน์ในชุมชน
๗. ใบงานที่ ๗ เรื่อง บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น

หน่วยการเรียนรู้ ๖ เรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่น

๖๔๙

เกณฑ์การประเมินผลชิน้ งานหรือภาระงาน
ประเด็นการ
ประเมิน
๑. การบรรยาย
จุดประสงค์

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
บรรยายเกี่ยวกับ บรรยายเกี่ยวกับ
บรรยายเกี่ยวกับ
จุดประสงค์ใน
จุดประสงค์ใน
จุดประสงค์ใน
การสร้างสรรค์
การสร้างสรรค์
การสร้างสรรค์
ผลงานได้ถูกต้อง ผลงานได้ถูกต้องเป็น ผลงานได้ถูกต้องเป็น
ชัดเจน
ส่วนใหญ่
บางส่วน
การนำเสนอเป็นไป การนำเสนอเป็นไป การนำเสนอเป็นไป
ตามลำดับขั้นตอน ตามลำดับขั้นตอน
ตามลำดับขั้นตอน
ความถูกต้องของ ความถูกต้องของ
ความถูกต้องของ
เนื้อหา ๑๐๐ %
เนื้อหา ๘๐ %
เนื้อหา ๗๐ %

๑ (ปรับปรุง)
บรรยายเกี่ยวกับ
จุดประสงค์ใน
การสร้างสรรค์
ผลงานได้ถูกต้อง
เพียงส่วนน้อย
๒. ความ
การนำเสนอ
ครอบคลุมของ
เป็นไปตามลำดับ
เนื้อหา
ขั้นตอนความ
ถูกต้องของเนื้อหา
๕๐ %
๓. ความสวยงาม ใช้เครื่องหมาย
ใช้เครื่องหมาย
ใช้เครื่องหมาย
ใช้เครื่องหมาย
การตกแต่ง
รูปภาพ สมการ
รูปภาพ สมการ
รูปภาพ สมการ
รูปภาพ สมการ
ชิ้นงาน
สัญลักษณ์แทนกฎ สัญลักษณ์แทนกฎ สัญลักษณ์แทนกฎ
สัญลักษณ์แทนกฎ
ทฤษฎี หลักการ
ทฤษฎี หลักการ
ทฤษฎี หลักการ
ทฤษฎี หลักการ
นิยามต่าง ๆ ได้
นิยามต่าง ๆ ได้
นิยามต่าง ๆ ได้
นิยามต่าง ๆ ได้
ถูกต้องและครบถ้วน ถูกต้องแต่ครบถ้วน ถูกต้อง
ถูกต้อง
๔. ความถูกต้อง ใช้สีที่ช่วยจดจำ
ใช้สีที่ช่วยจดจำ
ใช้สีที่ช่วยจดจำเพลิน ไม่ใช้สีที่ช่วยจดจำ
เพลินตา สีเดียว
เพลินตา สีเดียว
ตา สีเดียวตลอด แต่ เพลินตา สีเดียว
ตลอด แต่ละสีไม่ ตลอด แต่ละสีซ้ำกัน ละสีเดียวกัน
ตลอด
ซ้ำกัน
๕. ความตรงต่อ ส่งงานครบถ้วน
ส่งงานครบถ้วนตรง ส่งงานครบถ้วนตรง ส่งงานครบถ้วน
เวลา
ตรงตามเวลาที่
ตามเวลาที่กำหนด ตามเวลาที่กำหนด ตรงแต่ช้ากว่า
กำหนด
๑-๒ วัน
๓-๔ วัน
กำหนด ๕ วันขึน้ ไป
เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน ๑๖-๒๐ หมายถึง ดีมาก
คะแนน ๑๓-๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๑๐-๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนน ๑-๙
หมายถึง ปรับปรุง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับ ๑๐ คะแนน ขึ้นไปผ่าน

๖๕๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖
เรื่อง การปกครองส่วนท้องถิน่
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๒.๒ เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธาและธำรงรักษา ไว้ซึ่ง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตัวชี้วัด ป.๕/๑ อธิบายโครงสร้าง อำนาจ หน้าที่และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
โครงสร้างการปกครองในท้องถิ่น อำนาจหน้าที่และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น บทบาท
หน้ า ที่ และวิ ธี ก ารเข้ า ดำรงตำแหน่ ง ของผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น กั บ การบริ ก าร
สาธารณประโยชน์ในชุมชน
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- สามารถบอกอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- ตระหนักถึงอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. สาระการเรียนรู้
- อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีวินัย
๓. ใฝ่เรียนรู้
๔. มุ่งมั่นในการทำงาน
๕. มีจิตสาธารณะ
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ ๖ เรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่น

๖๕๑

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายวิชาสังคมศึกษา จำนวน ๑ ชั่วโมง
ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

แนวการจัดการเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้

๑.

ขั้นนำ

๕ นาที

๒.

ขั้นสอน

๒๐ นาที ๑. ครูตั้งประเด็นถามนักเรียนเพื่อ
สอบถามความรูเ้ ดิมเชื่อมโยงสู่ความรู้
ใหม่ ดังนี้
ครู : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมายถึงอะไร ประกอบด้วย
อะไรบ้าง

ลำดับที่

กิจกรรมครู
๑. ครู ให้ นั กเรี ยนเล่ นเกมบั ตรภาพ
โดยให้นักเรียนเลือกภาพมา ๑ รูปแล้ว
มาติดหน้ากระดานว่าภาพนั้นตรงกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดบ้าง

สื่อการ
เรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน
๑. นั กเรี ยนเล่ นเกมบั ตร โดยให้ PowerPoint แบบสังเกต
นั กเรี ยนเลื อกภาพมา ๑ รู ปแล้ ว
พฤติกรรม
และมาติดหน้ากระดานว่าภาพนั้น
การเรียนรู้
ตรงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใดบ้าง
๑. นักเรียนตอบประเด็นคำถาม PowerPoint แบบสังเกต
ดังนี้
พฤติกรรม
การเรียนรู้
นักเรียน : การเปิดโอกาสให้
ประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ
สามารถเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
ของตนได้โดยตรง

๖๕๒
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
ลำดับที่ จุดประสงค์
การจัด
การเรียนรู้
การเรียนรู้

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
ครู : โครงสร้างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประกอบด้วยอะไรบ้าง

กิจกรรมนักเรียน
นักเรียน : โครงสร้างมีการแบ่งเป็น
๒ โครงสร้าง คือ การปกครองส่วน
ท้องถิ่นในรูปแบบทั่วไปและการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
๒. ครูให้นักเรียนศึกษา เรื่องโครง
๒. นักเรียนศึกษา เรื่องโครงสร้าง
สร้างการปกครองส่วนท้องถิ่นและ
การปกครองส่วนท้องถิ่นและ
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่นใน PPT
ส่วนท้องถิ่นใน PPT
๓. ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย
๓. นักเรียนร่วมกันอภิปราย
แลกเปลี่ยนความรู้ จากนั้นครูอธิบาย แลกเปลี่ยนความรู้ โดยครูให้ความรู้
เพิ่มเติมและนักเรียนซักถามเพื่อความ เพิ่มเติมและนักเรียนซักถามเพื่อ
เข้าใจที่ชัดแจ้ง
ความเข้าใจที่ชัดแจ้ง

สื่อการ
เรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้
แบบสังเกต
พฤติกรรม
การทำงาน
กลุ่ม

หน่วยการเรียนรู้ ๖ เรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่น
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
การจัด
ลำดับที่ จุดประสงค์
การเรียนรู้
การเรียนรู้
๓.

๔.

เวลา
ที่ใช้

๖๕๓
แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
ขั้นปฏิบัติ ๑๕ นาที ๑. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ ๑ เรื่อง
โครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่น
และอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนทำใบงานที่ ๑ เรือ่ ง
โครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่น
และอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ขั้นสรุป

๑. นักเรียนแต่ละกลุม่ นำเสนอ
ผลงานหน้าชั้นเรียน
๒. นักเรียนสรุปความรู้การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นการกระจาย
อำนาจการปกครองส่วนกลางไปสู่
ท้องถิ่น ซึ่งโครงสร้างการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย
องค์การบริหารส่วนจังหวัด

๑๐ นาที ๑. ครูสุ่มตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่ม
นำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
๒. ครูให้นักเรียนสรุปความรู้ การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการกระจาย
อำนาจการปกครองส่วนกลางไปสู่
ท้องถิ่น ซึ่งโครงสร้างการปกครองส่วน
ท้องถิ่นประกอบด้วย องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด องค์การบริหาร

สื่อการเรียนรู้
ใบงานที่ ๑
เรื่องโครงสร้าง
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
และอำนาจ
หน้าทีข่ อง
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

การประเมิน
การเรียนรู้
แบบสังเกต
พฤติกรรม
การทำงาน
กลุ่ม

แบบประเมิน
ผลการนำ
เสนอผลงาน
นักเรียน

๖๕๔
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอน
ลำดับที่ จุดประสงค์
การจัด
การเรียนรู้
การเรียนรู้

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ส่ ว นตำบล เทศบาล การปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล
พิ เศษ มี บ ทบาทหน้ า ที่ เพื่ อ ควบคุ ม การปกครองพิเศษ มีบทบาทหน้าที่
ดู แ ลความ สงบ เรี ย บ ร้ อ ยภ ายใน เพื่ อ ควบคุ ม ดู แ ลความสงบเรี ย บ
ท้องถิ่นและสามารถพัฒนาท้องถิ่นให้ ร้ อ ยภาย ในท้ อ งถิ่ น และสามารถ
เจริญก้าวหน้า

พัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ ๖ เรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่น

๖๕๕

๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑. PowerPoint เรื่อง อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการวัด
วิธีการ
เครื่องมือ
และประเมินผล
ทักษะ (P)
- การถามตอบ
- แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้
- ใบงานที่ ๑ เรื่อง โครงสร้าง
- แบบประเมินผลการนำ
การปกครองส่วนท้อง ถิ่นและ
เสนอผลงานนักเรียน
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง - แบบสังเกตพฤติกรรม
ส่วนท้องถิ่น
การทำงานกลุ่ม
ความรู้ (K)

- ตรวจใบงานที่ ๑ เรื่อง โครงสร้าง
การปกครองส่วนท้องถิ่นและ
อำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

- ตรวจใบงานที่ ๑ เรื่อง
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
โครงสร้างการปกครองส่วน ร้อยละ ๖๐
ท้องถิ่นและอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่

คุณลักษณะอันพึง - ประเมินความซื่อสัตย์ สุจริต
ประสงค์
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
มุ่งมั่นในการทำงาน
และรักความเป็นไทย

- แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

สมรรถนะสำคัญ
ของผู้เรียน

- แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

- ประเมินความสามารถใน
การสื่อสาร ความสามารถใน
การคิด ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต และความสามารถใน
การแก้ปัญหา

๖๕๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ความสำเร็จ หรือปัญหาและอุปสรรค
……………………………………………………………….......................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ข้อจำกัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ…………………………………ผูส้ อน
(…………………………………)
วันที…่ …….เดือน……………….พ.ศ.………….

๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
………………………………………………………………………………………….……………………….………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
ลงชื่อ…………………………………ผู้ตรวจ
(……………………………………..)
วันที…่ …….เดือน……………..….พ.ศ.………….

หน่วยการเรียนรู้ ๖ เรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่น

๖๕๗

ใบงานที่ ๑ เรือ่ ง โครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่นและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คำชี้แจง : ให้นักเรียนอธิบายโครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่นและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. ........................................................
๑. ............................ ๒. ......................... ๓. .........................
.............................. .............................
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑
๒
๓
๔
๕
๖

ชื่อ-นามสกุล……………………………………………………………………………..ชั้น……………………………..เลขที่………………

๖๕๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

เฉลยใบงานที่ ๑ เรื่อง โครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิน่ และอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คำชี้แจง : ให้นักเรียนอธิบายโครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่นและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
๑. องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด

๒. องค์การบริหาร
ส่วนตำบล

๓. เทศบาล
กรุงเทพมหานคร

อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(คำตอบอยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน)

เมืองพัทยา

หน่วยการเรียนรู้ ๖ เรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่น

๖๕๙

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กำหนด

ความรับผิดชอบ

ขยันหมั่นเพียร

ตรงต่อเวลา

ชื่อ–สกุล

การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น

เลขที่

การร่วม
กิจกรรม

รายการ

๓

๓

๓

๓

๓

คะแนน
รวม
๑๕

๖๖๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

เกณฑ์การประเมิน
๑. การร่วมกิจกรรม

ระดับคุณภาพ
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
ปรับปรุง (๑)
มีความกระตือรือร้นในการ มีความกระตือรือร้นในการ ไม่มีความกระตือรือร้นใน
ร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ ร่วมกิจกรรมในบางครั้ง
การร่วมกิจกรรม

๒. การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อนื่

รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของ ไม่รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ
ผูอ้ ื่นเป็นบางครั้ง
ผู้อ่นื

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงานที่ ไม่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบใน
ที่ ได้ รั บ มอบหมายอย่ า ง ได้รับมอบหมายในบางครั้ง งานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
สม่ำเสมอ

๔. ขยันหมั่นเพียร

มี ค วามขยั น หมั่ น เพี ย ร มี ค วามขยั น หมั่ น เพี ย ร ไม่มีความขยันหมั่นเพียร
พยายามทำงานให้สำเร็จ พยายามทำงานให้สำเร็จ พยายามทำงานให้สำเร็จ
อย่างสม่ำเสมอ
เป็นบางครั้ง

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จเรียบร้อย ส่งผลงานเสร็จตรงเวลา
ก่อนเวลา

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
๑๓-๑๕
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๑-๘
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ ๙ คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ส่ ง ผลงานช้ า กว่ า เวลา
กำหนด

หน่วยการเรียนรู้ ๖ เรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่น

๖๖๑

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
ระดับการ
รายการ
พฤติกรรมการแสดงออก
ปฏิบัติ
ประเมิน
๓ ๒ ๑
๑. มีวินัย

๒. ใฝ่เรียนรู้

๓. มุ่งมั่นใน
การทำงาน
๔. มีจิต
สาธารณะ

๑. ปฏิ บั ติตามข้ อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบี ยบ ข้อ บั งคับ ของครอบครัวและ
โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
มีความรับผิดชอบ
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสำเร็จ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทำงาน
๘. อาสาทำงาน ช่วยคิด ช่วยทำ และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน
ชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

๖๖๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
ที่

ชื่อ–นามสกุล

ความ
การแสดง การรับฟัง ความตั้งใจ
ร่วมมือทำ
ความ
ความ
ในการ
กิจกรรม
คิดเห็น
คิดเห็น
ทำงาน
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

การแก้ไข/ รวม
ปรับปรุง ๑๕
ผลงานกลุ่ม คะแนน
๓ ๒ ๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑o
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การตัดสินใจ
ช่วงคะแนน
๑๒–๑๕
๘–๑๑
ต่ำกว่า ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ให้
ให้
ให้

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ ๖ เรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่น

๖๖๓

แบบประเมินผลการนำเสนอผลงานนักเรียน
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ลำดับที่

รายการประเมิน
๓

๑
๒
๓
๔
๕

๒

๑

ความถูกต้องของเนื้อหา
ความคิดสร้างสรรค์
วิธีการนำเสนอผลงาน
การนำไปใช้ประโยชน์
การตรงต่อเวลา
รวม
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน ให้
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่ ให้
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน
ให้
เกณฑ์การตัดสินใจ
ช่วงคะแนน
๑๒–๑๕
๘–๑๑
ต่ำกว่า ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

๖๖๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง โครงสร้างการบริหารงานการปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖
เรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่น
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๒.๒ เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธาและธำรงรักษา ไว้ซึ่ง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตัวชี้วัด ป.๕/๑ อธิบายโครงสร้าง อำนาจ หน้าที่และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
โครงสร้างการปกครองส่ วนท้ องถิ่น อำนาจหน้ าที่ และความสำคัญ ของการปกครองส่วนท้องถิ่น
บทบาท หน้าที่ และวิธีการเข้าดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริการ
สาธารณประโยชน์ในชุมชน
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายโครงสร้างการบริหารงานการปกครองส่วนท้องถิ่นได้
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- สามารถอธิบายโครงสร้างการบริหารงานการปกครองส่วนท้องถิ่นได้
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- ตระหนักถึงโครงสร้างการบริหารงานการปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. สาระการเรียนรู้
- โครงสร้างการบริหารงานการปกครองส่วนท้องถิ่น
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีวินัย
๓. ใฝ่เรียนรู้
๔. มุ่งมั่นในการทำงาน
๕. มีจิตสาธารณะ
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ ๖ เรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่น

๖๖๕

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง โครงสร้างการบริหารงานการปกครองส่วนท้องถิน่
รายวิชาสังคมศึกษา จำนวน ๑ ชั่วโมง
ลำดับที่

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

๑.

ขั้นนำ

๒.

ขั้นสอน

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
๕ นาที ๑. ครู ซั ก ถามนั กเรี ย นเกี่ ย วกั บ
โครงสร้างการปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
(องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การ
บริหารส่วนตำบล เทศบาล และการ
ปกครองรูปแบบพิเศษ) เพื่อเชื่อมโยง
สู่ความรู้ใหม่
๒๐ นาที ๑. ครูเปิดสื่อวีดิทัศน์เกี่ยวกับองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ที่ อยู่ ใกล้
ท้ อ งถิ่ น ของนั ก เรี ย นมาให้ ดู แ ล้ ว
ซักถามว่า “จากวีดิ ทั ศน์ ที่ นั กเรียน
ได้ ช มองค์ ก รใด มี โครงสร้ างการ
บริหารงานแบบกระจายอำนาจ”

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน
๑. นั ก เรี ย นตอบสิ่ ง ที่ ค รู ซั ก ถาม PowerPoint แบบสังเกต
เกี่ ย วกั บ โครงสร้ า งการปกครอง
พฤติกรรม
ส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วน
การเรียนรู้
จังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาล และการปกครองรูปแบบ
พิเศษ) เพื่อเชื่อมโยงสู่ความรู้ใหม่
๑. นักเรียนดูสื่อวีดิทัศน์เกี่ยวกับ PowerPoint แบบสังเกต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่
พฤติกรรม
ใกล้ท้องถิ่นของนักเรียนมาให้ดู
การเรียนรู้

๖๖๖
ลำดับที่

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
๒. ครูให้ นั กเรียนศึ กษาความรู้ เรื่อง
โครงสร้างการบริหารงานการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในประเด็น
ครู : โครงสร้างการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
ครู : โครงสร้างการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)
ครู : โครงสร้างการบริหารงานของ
เทศบาล
ครู : โครงสร้างการบริหารงานการ
ปกครองรูปแบบพิเศษ

กิจกรรมนักเรียน
๒. นักเรียนตอบประเด็นคำถามจาก
ครู
นักเรียน : คาดคะเนคำตอบ
นักเรียน : คาดคะเนคำตอบ
นักเรียน : คาดคะเนคำตอบ
นักเรียน : คาดคะเนคำตอบ

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้
- แบบสังเกต
พฤติกรรม
การทำงาน
กลุ่ม
- แบบสังเกต
พฤติกรรม
การทำงาน
กลุ่ม

หน่วยการเรียนรู้ ๖ เรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่น
ลำดับที่

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

๓.

ขั้นปฏิบัติ

๔.

ขั้นสรุป

๖๖๗
เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๑๕ นาที ๑. ครูให้นักเรียนร่วมกันทำใบงาน ๑. นักเรียนร่วมกันทำใบงานที่ ๒
ที่ ๒ เรื่อง โครงสร้างการ
เรื่อง โครงสร้างการบริหารงานการ
บริหารงานการปกครองส่วน
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ท้องถิ่น
๑๐ นาที ๑. ครูสุ่มนักเรียนแต่ละกลุ่มออก
มานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
๒. ครู แ ละนั ก เรี ย นร่ ว มกั น สรุ ป
บทเรีย น โครงสร้างการปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ประกอบด้ ว ย ๔
รู ป แบ บ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
จังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาล และการปกครองรูปแบบ
พิเศษ ซึ่งในแต่รูปแบบมีโครงสร้าง
การบริ ห ารงานแต่ ล ะส่ ว นแตก
ต่างกันเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

๑. นักเรียนแต่ละกลุม่ ออกมา
นำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบท
เรียนโครงสร้างการปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น ประกอบด้ ว ย ๔ รูป แบบ
องค์ ก ารบริห ารส่ ว นจั งหวัด องค์
การบริ ห ารส่ ว นตำบล เทศบาล
และการปกครองรูปแบบพิเศษ ซึ่ง
ในแต่ ล ะรูป แบบมี โครงสร้ างการ
บริหารงานแต่ละส่วนแตกต่างกัน
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

สื่อการเรียนรู้
ใบงานที่ ๒ เรื่อง
โครงสร้างการ
บริหารงาน
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

การประเมิน
การเรียนรู้
แบบ
ประเมินผล
การนำเสนอ
ผลงาน
นักเรียน
แบบ
ประเมินผล
การนำเสนอ
ผลงาน
นักเรียน

๖๖๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑. PowerPoint เรื่อง โครงสร้างการบริหารงานการปกครองส่วนท้องถิ่น
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการวัดและ
วิธีการ
เครื่องมือ
ประเมินผล
ทักษะ (P)
- การถามตอบ
- แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้
- ใบงานที่ ๒ เรื่อง โครง - แบบประเมินผลการนำ
สร้างการบริหารงานการ เสนอผลงานนักเรียน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
ปกครองส่วนท้องถิ่น
การทำงานกลุ่ม
ความรู้ (K)

- ตรวจใบงานที่ ๒ เรื่อง - ตรวจใบงานที่ ๒ เรื่อง
โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหารงาน

งานการปกครองส่วน

การปกครองส่วนท้องถิ่น

เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

ท้องถิ่น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ - ประเมินความซื่อสัตย์
สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
มุ่งมั่นในการทำงาน
และรักความเป็นไทย

- แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

สมรรถนะสำคัญของผูเ้ รียน - ประเมินความสามารถใน - แบบสังเกตพฤติกรรม
การสื่อสาร ความสามารถ การเรียนรู้
ในการคิด ความสามารถ
ในการใช้ทักษะชีวิต
และความสามารถใน
การแก้ปัญหา

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

หน่วยการเรียนรู้ ๖ เรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่น

๖๖๙

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ความสำเร็จ หรือปัญหาและอุปสรรค
…………………………………………………..……………………………………………………………………………..............................
………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ข้อจำกัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
…………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
ลงชื่อ…………………………………ผูส้ อน
(………………………………………….)
วันที…่ …….เดือน…………..…….พ.ศ.………….

๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
ลงชื่อ…………………………………ผู้ตรวจ
(……………………………………..)
วันที…่ …….เดือน………………..พ.ศ.………….

๖๗๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
ใบงานที่ ๒ เรื่อง โครงสร้างการบริหารงานการปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง โครงสร้างการบริหารงานการปกครองส่วนท้องถิ่น
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คำชี้แจง : นักเรียนเติมคำตอบที่ถูกต้อง โครงสร้างการบริหารงานการปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมบูรณ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
(อบจ.)

องค์การบริหารส่วนตำบล
(อบต.)

โครงสร้าง
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

เทศบาล

กรุงเทพมหานคร

การปกครองรูปแบบพิเศษ

เมืองพัทยา

ชื่อ-นามสกุล……………………………………………………………………………..ชั้น……………………………..เลขที่………………

หน่วยการเรียนรู้ ๖ เรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่น

๖๗๑

เฉลยใบงานที่ ๒ เรื่อง โครงสร้างการบริหารงานการปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง การปกครองท้องถิ่น
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง โครงสร้างการบริหารงานการปกครองส่วนท้องถิ่น
คำชี้แจง นักเรีรายวิ
ยนเติชาสั
มคำตอบที
่ถูกต้รหั
อง สโครงสร้
างการบริหารงานการปกครองส่
วนท้องถิก่นษาปี
ให้สมบู
งคมศึกษา
วิชา ส๑๕๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึ
ที่ ๕รณ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
(อบจ.)

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

องค์การบริหารส่วนตำบล
(อบต.)

สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โครงสร้าง
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

สภาเทศบาล
เทศบาล

นายกเทศมนตรี
สภากรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
การปกครองรูปแบบพิเศษ

สภาเมืองพัทยา
เมืองพัทยา

นายกเมืองพัทยา

๖๗๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กำหนด

ความรับผิดชอบ

ขยันหมั่นเพียร

ตรงต่อเวลา

ชื่อ–สกุล

การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น

เลขที่

การร่วม
กิจกรรม

รายการ

๓

๓

๓

๓

๓

คะแนน
รวม
๑๕

หน่วยการเรียนรู้ ๖ เรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่น

๖๗๓

เกณฑ์การประเมิน
๑. การร่วมกิจกรรม

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ระดับคุณภาพ
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
มีความกระตือรือร้นใน มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
การร่วมกิจกรรมใน
สม่ำเสมอ
บางครั้ง

๒. การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อนื่

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบใน
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมายใน
งานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
สม่ำเสมอ
บางครั้ง

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความขยันหมั่นเพียร
มีความขยันหมั่นเพียร
ไม่มีความขยันหมั่นเพียร
พยายามทำงานให้สำเร็จ พยายามทำงานให้สำเร็จ พยายามทำงานให้สำเร็จ
อย่างสม่ำเสมอ
เป็นบางครั้ง

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จเรียบร้อย
ก่อนเวลา

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ส่งผลงานเสร็จตรงเวลา

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
๑๓-๑๕
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๑-๘
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ ๙ คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ปรับปรุง (๑)
ไม่มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม

ไม่รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น

ส่งผลงานช้ากว่าเวลา
กำหนด

๖๗๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ระดับการ
รายการ
พฤติกรรมการแสดงออก
ปฏิบัติ
ประเมิน
๓ ๒ ๑
๑. มีวินัย

๒. ใฝ่เรียนรู้

๓. มุ่งมั่นใน
การทำงาน
๔. มีจิต
สาธารณะ

๑. ปฏิ บั ติตามข้ อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบี ยบ ข้อ บั งคับ ของครอบครัวและ
โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
มีความรับผิดชอบ
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสำเร็จ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทำงาน
๘. อาสาทำงาน ช่วยคิด ช่วยทำ และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน
ชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ ๖ เรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่น

๖๗๕

แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
ที่

ชื่อ–นามสกุล

ความ
การแสดง การรับฟัง ความตั้งใจ
ร่วมมือทำ
ความ
ความ
ในการ
กิจกรรม
คิดเห็น
คิดเห็น
ทำงาน
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

การแก้ไข/ รวม
ปรับปรุง ๑๕
ผลงานกลุ่ม คะแนน
๓ ๒ ๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑o
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การตัดสินใจ
ช่วงคะแนน
๑๒–๑๕
๘-๑๑
ต่ำกว่า ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ให้
ให้
ให้

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

๖๗๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

แบบประเมินผลการนำเสนอผลงานนักเรียน
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ลำดับที่

รายการประเมิน
๓

๑
๒
๓
๔
๕

๒

๑

ความถูกต้องของเนื้อหา
ความคิดสร้างสรรค์
วิธีการนำเสนอผลงาน
การนำไปใช้ประโยชน์
การตรงต่อเวลา
รวม
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน ให้
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่ ให้
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน
ให้
เกณฑ์การตัดสินใจ
ช่วงคะแนน
๑๒–๑๕
๘–๑๑
ต่ำกว่า ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ ๖ เรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่น

๖๗๗

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖
เรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่น
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๒.๒ เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธาและธำรงรักษาไว้ซึ่ง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตัวชี้วัด ป.๕/๑ อธิบายโครงสร้าง อำนาจ หน้าที่และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
โครงสร้างการปกครองในท้องถิ่น บทบาท อำนาจหน้าที่และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น
และวิธีการเข้าดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริการสาธารณประโยชน์ใน
ชุมชน
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- สามารถอธิบายความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- ตระหนักถึงความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. สาระการเรียนรู้
- ความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีวินัย
๓. ใฝ่เรียนรู้
๔. มุ่งมั่นในการทำงาน
๕. มีจิตสาธารณะ
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

๖๗๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายวิชาสังคมศึกษา จำนวน ๑ ชั่วโมง

ลำดับที่

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู้

๑.

ขั้นนำ

๒.

ขั้นสอน

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๕ นาที ๑. ครูท บทวนความรู้เดิ ม เกี่ ย วกั บ ๑. นั ก เรี ย นทบทวนความรู้ เดิ ม PowerPoint
อำนาจหน้ าที่ ข ององค์ ก รปกครอง เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ส่วนท้องถิ่น
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๒๐ นาที ๑. ครูให้นักเรียนดูวีดิทัศน์ เรื่อง
การปกครองท้องถิ่น ร่วมกัน
สนทนาซักถามแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเนื้อหาในวีดิทัศน์
๒. ครูตั้งคำถาม “เหตุใดเราต้องมี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
ครู : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ความสำคัญอย่างไร”

๑. นักเรียนดูวีดิทัศน์ เรื่อง
PowerPoint
การปกครองท้องถิ่นร่วมกัน
สนทนาซักถามแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเนื้อหาในวีดิทัศน์
๒. นักเรียนตอบประเด็นคำถาม
นักเรียน : คาดคะเนคำตอบ

การประเมิน
การเรียนรู้
แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้
แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ ๖ เรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่น
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด
ลำดับที่
จุดประสงค์
การเรียนรู้
การเรียนรู้

๖๗๙
เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๓. ครูอธิบายเพิ่มเติมถึงความสำคัญ ๓ . นั ก เรี ย น ศึ ก ษ า ค วาม รู้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพิม่ เติมจากครู

๓.

ขั้นปฏิบัติ

๑๕ นาที ๑. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ ๓ เรื่อง
ความสำคัญขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

๑. นักเรียนทำใบงานที่ ๓ เรือ่ ง
ความสำคัญขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

๔.

ขั้นสรุป

๑๐ นาที ๑. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอ
ผลงานหน้าชั้นเรียน
๒. ครูให้ นักเรียนร่วมกันสรุป เนื้อหา
เรื่ อ ง การปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี
ความสำคั ญ ต่ อ การบริ ห ารท้ อ งถิ่ น
ช่วยส่ งเสริม ให้ เกิ ด ความเสถีย รภาพ
เสรีภ าพและความเจริ ญ ก้ าวหน้ าใน
ด้านต่าง ๆ อีกด้วย

๑. นักเรียนแต่ละกลุม่ นำเสนอ
ผลงานหน้าชั้นเรียน
๒. นักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา
เรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่น
มี ค วามสำคั ญ ต่ อ การบริ ห าร
ท้องถิ่น ช่วยส่งเสริมให้เกิดความ
เสถี ยรภาพเสรี ภ าพและความ
เจริญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ อีก
ด้วย

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

แบบสังเกต
พฤติกรรม
การทำงาน
กลุ่ม
ใบงานที่ ๓ เรือ่ ง แบบสังเกต
ความสำคัญของ พฤติกรรม
องค์กรปกครอง การเรียนรู้
ส่วนท้องถิ่น
แบบ
ประเมินผล
การนำเสนอ
ผลงาน
นักเรียน

๖๘๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑. PowerPoint เรื่อง ความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิน้ งานหรือภาระงาน
ประเด็นการวัดและ
วิธีการ
เครื่องมือ
เกณฑ์การประเมิน
ประเมินผล
ทักษะ (P)
- การถามตอบ
- แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ผ่านเกณฑ์ประเมิน
- แบบประเมินผลการนำเสนอ
ร้อยละ ๖๐
- ใบงานที่ ๓ เรื่อง
ผลงานนักเรียน
ความสำคัญขององค์กร - แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงาน
กลุ่ม
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ความรู้ (K)

- ตรวจใบงานที่ ๓ เรื่อง - ตรวจใบงานที่ ๓ เรื่อง
ความสำคัญขององค์กร ความสำคัญขององค์กรปกครอง
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

ส่วนท้องถิ่น

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

- ประเมินความซื่อสัตย์ - แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง ผ่านเกณฑ์ประเมิน
สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ประสงค์
ระดับคุณภาพพอใช้
มุ่งมั่นในการทำงาน
ขึ้นไป
และมีจิตสาธารณะ

สมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน

- ประเมินความสามารถ
ในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต และ
ความสามารถในการ
แก้ปัญหา

- แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

หน่วยการเรียนรู้ ๖ เรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่น

๖๘๑

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ความสำเร็จ หรือปัญหาและอุปสรรค
………………………………………………………………………………………………………………………………................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ข้อจำกัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ…………………………………ผูส้ อน
(…………………………………………)
วันที…่ …….เดือน………..……….พ.ศ.………….

๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………ผู้ตรวจ
(……………………………………..)
วันที่……….เดือน………………...พ.ศ.………….

๖๘๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
ใบงานที่ ๓ เรื่อง ความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง การปกครองท้องถิ่น
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คำชี้แจง : ให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้เป็นแผนผังความคิดเกี่ยวกับความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ความสำคัญขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ชื่อ-นามสกุล……………………………………………………………………………..ชั้น……………………………..เลขที่………………

หน่วยการเรียนรู้ ๖ เรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่น

๖๘๓

เฉลยใบงานที่ ๓ เรื่อง ความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง การปกครองท้องถิ่น
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คำชี้แจง : ให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้เป็นแผนผังความคิดเกี่ยวกับความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ความสำคัญขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

(คำตอบอยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน)

๖๘๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กำหนด

๓

ตรงต่อเวลา

๓

ขยันหมั่นเพียร

๓

ความรับผิดชอบ

ชื่อ–สกุล

การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น

เลขที่

การร่วม
กิจกรรม

รายการ

๓

๓

คะแนน
รวม
๑๕

หน่วยการเรียนรู้ ๖ เรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่น

๖๘๕

เกณฑ์การประเมิน
๑. การร่วมกิจกรรม

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ระดับคุณภาพ
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
มีความกระตือรือร้นใน มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
การร่วมกิจกรรมใน
สม่ำเสมอ
บางครั้ง

๒. การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อนื่

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบใน
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมายใน
งานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
สม่ำเสมอ
บางครั้ง

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความขยันหมั่นเพียร
มีความขยันหมั่นเพียร
ไม่มีความขยันหมั่นเพียร
พยายามทำงานให้สำเร็จ พยายามทำงานให้สำเร็จ พยายามทำงานให้สำเร็จ
อย่างสม่ำเสมอ
เป็นบางครั้ง

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จเรียบร้อย
ก่อนเวลา

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ส่งผลงานเสร็จตรงเวลา

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
๑๓-๑๕
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๑-๘
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ ๙ คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ปรับปรุง (๑)
ไม่มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม

ไม่รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น

ส่งผลงานช้ากว่าเวลา
กำหนด

๖๘๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ระดับการ
รายการ
พฤติกรรมการแสดงออก
ปฏิบัติ
ประเมิน
๓ ๒ ๑
๑. มีวินัย

๒. ใฝ่เรียนรู้

๓. มุ่งมั่นใน
การทำงาน
๔. มีจิต
สาธารณะ

๑. ปฏิ บั ติตามข้ อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบี ยบ ข้อ บั งคับ ของครอบครัวและ
โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
มีความรับผิดชอบ
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสำเร็จ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทำงาน
๘. อาสาทำงาน ช่วยคิด ช่วยทำ และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน
ชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ ๖ เรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่น

๖๘๗

แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
ที่

ชื่อ–นามสกุล

ความ
การแสดง การรับฟัง ความตั้งใจ
ร่วมมือทำ
ความ
ความ
ในการ
กิจกรรม
คิดเห็น
คิดเห็น
ทำงาน
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

การแก้ไข/ รวม
ปรับปรุง ๑๕
ผลงานกลุ่ม คะแนน
๓ ๒ ๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑o
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การตัดสินใจ
ช่วงคะแนน
๑๒–๑๕
๘–๑๑
ต่ำกว่า ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ให้
ให้
ให้

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

๖๘๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

แบบประเมินผลการนำเสนอผลงานนักเรียน
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ลำดับที่

รายการประเมิน
๓

๑
๒
๓
๔
๕

๒

๑

ความถูกต้องของเนื้อหา
ความคิดสร้างสรรค์
วิธีการนำเสนอผลงาน
การนำไปใช้ประโยชน์
การตรงต่อเวลา
รวม
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน ให้
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่ ให้
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน
ให้
เกณฑ์การตัดสินใจ
ช่วงคะแนน
๑๒–๑๕
๘–๑๑
ต่ำกว่า ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ ๖ เรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่น

๖๘๙

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิน่
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖
เรื่อง การปกครองส่วนท้องถิน่
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๒.๒ เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธาและธำรงรักษา ไว้ซึ่ง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตัวชี้วัด ป.๕/๒ ระบุบทบาทหน้าที่ และวิธีการเข้าดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น
๒. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
โครงสร้างการปกครองในท้องถิ่น อำนาจหน้าที่และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น บทบาท
หน้ า ที่ และวิ ธี ก ารเข้ า ดำรงตำแหน่ ง ของผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น กั บ การบริ ก าร
สาธารณประโยชน์ในชุมชน
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นได้
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- สามารถอธิบายบทบาทหน้าที่ของผูบ้ ริหารท้องถิ่นได้
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- เห็นความสัมพันธ์ของบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น
๔. สาระการเรียนรู้
- บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีวินัย
๓. ใฝ่เรียนรู้
๔. มุ่งมั่นในการทำงาน
๕. มีจิตสาธารณะ
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

๖๙๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิน่
รายวิชาสังคมศึกษา จำนวน ๑ ชั่วโมง

ขอบเขตเนื้อหา/
ลำดับที่
จุดประสงค์
การเรียนรู้
๑.

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้

ขั้นนำ

๕ นาที

แนวการจัดการเรียนรู้

การ
สื่อการเรียนรู้ ประเมิน
การเรียนรู้

กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๑. ครูให้นักเรียนเล่าประสบการณ์ ๑. นักเรียนฟังเรือ่ งเล่าจากครู
PowerPoint แบบสังเกต
ความรู้เดิมเกี่ยวกับการบริหาร
พฤติกรรม
ส่วนท้องถิ่นในภูมิลำเนาที่นักเรียน
การเรียนรู้
อาศัยอยู่ เช่น อบจ. อบต.
เทศบาล กรุงเทพมหานคร เมือง
พัทยา เกี่ยวกับผลงานหรือการ
ดำเนินงานของท้องถิ่นที่นักเรียน
อยูว่ ่าเป็นอย่างไรบ้าง
๒. ครูให้นักเรียนตอบคำถาม
๒. นักเรียนตอบคำถามจากสิ่งที่ครู
กระตุ้นความคิดของนักเรียน
เล่าเรือ่ งให้นักเรียนฟัง

หน่วยการเรียนรู้ ๖ เรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่น
ขอบเขตเนื้อหา/
ลำดับที่ จุดประสงค์
การเรียนรู้
๒.

๓.

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้
ขั้นสอน

ขั้นปฏิบัติ

๖๙๑
เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
๒๐ นาที ๑. ครูตั้งประเด็นคำถาม
ครู : นักเรียนทราบถึงบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นหรือไม่
อย่างไร
๒. ครูให้นักเรียนเข้ากลุ่มร่วมกัน
ศึกษาความรู้เรื่อง บทบาทและ
อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารส่วน
ท้องถิ่น
๑๕ นาที ๑. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
ช่วยกันทำใบงานที่ ๔ เรื่อง
บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารส่วน
ท้องถิ่น

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนตอบประเด็นคำถาม
นั ก เรี ย น : ดู แ ลบริ ห ารบุ ค คลใน
ชุมชนหรือท้องถิ่น

สื่อการ
เรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้
แบบสังเกต
พฤติกรรม
การทำงาน
กลุ่ม

๒. นักเรียนเข้ากลุม่ ร่วมกันศึกษา
ความรู้เรื่อง บทบาทและอำนาจ
หน้าที่ของผู้บริหารส่วนท้องถิ่น
๑. นักเรียนแต่ละกลุม่ ช่วยกันทำใบ
งานที่ ๔ เรื่อง บทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น

ใบงานที่ ๑
เรื่อง
บทบาท
หน้าที่ของ
ผู้บริหาร
ท้องถิ่น

แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้

๖๙๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด
ลำดับที่
จุดประสงค์
การเรียนรู้
การเรียนรู้
๔.

ขั้นสรุป

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
๑๐ นาที ๑. ครูสุ่มตัวแทนกลุ่มนำเสนอ
ผลงานหน้าชั้นเรียน
๒. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุป
บทเรียน เรื่อง บทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่
ในการกำกับดูแลการปฏิบัติราชการ
การบริหารราชการให้เป็นไปตาม
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับของ
ราชการ

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนนำเสนอผลงานหน้าชั้น
เรียน
๒. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุป
บทเรียน เรื่อง บทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่
กำกับดูแลการปฏิบัติราชการ
การบริหารราชการให้เป็นไปตาม
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับของ
ราชการ

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้
แบบ
ประเมินผล
การนำเสนอ
ผลงาน
นักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ ๖ เรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่น

๖๙๓

๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑. PowerPoint เรื่อง บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการวัดและ
วิธีการ
เครื่องมือ
เกณฑ์การประเมิน
ประเมินผล
ทักษะ (P)
- การถามตอบ
- แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ผ่านเกณฑ์ประเมิน
- แบบประเมินผลการนำเสนอ
ร้อยละ ๖๐
- ใบงานที่ ๔ เรื่อง
ผลงานนักเรียน
บทบาทและหน้าที่ของ - แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ทำงานกลุ่ม
ผู้บริหารท้องถิ่น
ความรู้ (K)

- ตรวจใบงานที่ ๔ เรื่อง - ตรวจใบงานที่ ๔ เรื่อง บทบาท ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐
บทบาทและหน้าที่ของ และหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

สมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน

- ประเมินความซื่อสัตย์ - แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ประสงค์
มุ่งมั่นในการทำงาน
และมีจิตสาธารณะ
- ประเมินความสามารถ - แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต และ
ความสามารถใน
การแก้ปัญหา

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

๖๙๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ความสำเร็จ หรือปัญหาและอุปสรรค
……………………………………………………………….......................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ข้อจำกัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
……………………….………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………ผูส้ อน
(……………………………………….)
วันที…่ …….เดือน…………..…….พ.ศ.………….

๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………ผู้ตรวจ
(……………………………………..)
วันที่……….เดือน………………….พ.ศ.………….

หน่วยการเรียนรู้ ๖ เรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่น

๖๙๕

ใบงานที่ ๔ เรือ่ ง บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิน่
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิน่
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คำชี้แจง : ให้นักเรียนเขียนผังมโนทัศน์ แสดงบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น
รายวิชา สังคมศึกษา รหัส ส ๑๕๑๐๑ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อ-นามสกุล……………………………………………………………………………..ชั้น……………………………..เลขที่………………

๖๙๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

๑. ชื่อ-สกุล....................................................................................................เลขที
้น ป.๕/..........
เฉลยใบงานที่ ๔ เรื่อง บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่...................ชั
น่
๒. ชื่อ-สกุล....................................................................................................เลขที
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่น่...................ชั้น ป.๕/..........
๓. ชื่อ-สกุล....................................................................................................เลขที
่...................ชั
้น ป.๕/..........
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารท้
องถิน่
๔. ชื่อ-สกุล....................................................................................................เลขที
่...................ชั
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึ
กษาปีท้นี่ ๕ป.๕/..........
คำชี้แจง : ให้นักเรียนเขียนผังมโนทัศน์ แสดงบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น

หน่วยการเรียนรู้ ๖ เรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่น

๖๙๗

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กำหนด

ความรับผิดชอบ

ขยันหมั่นเพียร

ตรงต่อเวลา

ชื่อ–สกุล

การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น

เลขที่

การร่วม
กิจกรรม

รายการ

๓

๓

๓

๓

๓

คะแนน
รวม
๑๕

๖๙๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

เกณฑ์การประเมิน
๑. การร่วมกิจกรรม

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ระดับคุณภาพ
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
มีความกระตือรือร้นใน มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
การร่วมกิจกรรมใน
สม่ำเสมอ
บางครั้ง

๒. การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อนื่

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบใน
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมายใน
งานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
สม่ำเสมอ
บางครั้ง

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความขยันหมั่นเพียร
มีความขยันหมั่นเพียร
ไม่มีความขยันหมั่นเพียร
พยายามทำงานให้สำเร็จ พยายามทำงานให้สำเร็จ พยายามทำงานให้สำเร็จ
อย่างสม่ำเสมอ
เป็นบางครั้ง

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จเรียบร้อย ส่งผลงานเสร็จตรงเวลา
ก่อนเวลา

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
๑๓-๑๕
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๑-๘
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตัง้ แต่ ๙ คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ปรับปรุง (๑)
ไม่มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม

ไม่รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น

ส่งผลงานช้ากว่าเวลา
กำหนด

หน่วยการเรียนรู้ ๖ เรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่น

๖๙๙

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ระดับการ
รายการ
พฤติกรรมการแสดงออก
ปฏิบัติ
ประเมิน
๓ ๒ ๑
๑. มีวินัย

๒. ใฝ่เรียนรู้

๓. มุ่งมั่นใน
การทำงาน
๔. มีจิต
สาธารณะ

๑. ปฏิ บั ติตามข้ อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบี ยบ ข้อ บั งคับ ของครอบครัวและ
โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
มีความรับผิดชอบ
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสำเร็จ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทำงาน
๘. อาสาทำงาน ช่วยคิด ช่วยทำ และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน
ชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

๗๐๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงใน
ช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
ที่

ชื่อ–นามสกุล

ความ
การแสดง การรับฟัง ความตั้งใจ
ร่วมมือทำ
ความ
ความ
ในการ
กิจกรรม
คิดเห็น
คิดเห็น
ทำงาน
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

การแก้ไข/ รวม
ปรับปรุง ๑๕
ผลงานกลุ่ม คะแนน
๓ ๒ ๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑o
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การตัดสินใจ
ช่วงคะแนน
๑๒–๑๕
๘–๑๑
ต่ำกว่า ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ให้
ให้
ให้

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ ๖ เรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่น

๗๐๑

แบบประเมินผลการนำเสนอผลงานนักเรียน
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ลำดับที่

รายการประเมิน
๓

๑
๒
๓
๔
๕

๒

๑

ความถูกต้องของเนื้อหา
ความคิดสร้างสรรค์
วิธีการนำเสนอผลงาน
การนำไปใช้ประโยชน์
การตรงต่อเวลา
รวม
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน ให้
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่ ให้
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน
ให้
เกณฑ์การตัดสินใจ
ช่วงคะแนน
๑๒–๑๕
๘–๑๑
ต่ำกว่า ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

๗๐๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง ตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖
เรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่น
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๒.๒ เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธาและธำรงรักษา ไว้ซึ่ง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตัวชี้วัด ป.๕/๒ ระบุบทบาทหน้าที่ และวิธีการเข้าดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น
๒. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
โครงสร้างการปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น อำนาจหน้ าที่ แ ละความสำคั ญ ของการปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
บทบาท หน้าที่ และวิธีการเข้าดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริการ
สาธารณประโยชน์ในชุมชน
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นได้
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- สามารถบอกตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นได้
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- เห็นความสำคัญของตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
๔. สาระการเรียนรู้
- ตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีวินัย
๓. ใฝ่เรียนรู้
๔. มุ่งมั่นในการทำงาน
๕. มีจิตสาธารณะ
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ ๖ เรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่น

๗๐๓
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง ตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิน่
รายวิชาสังคมศึกษา จำนวน ๑ ชั่วโมง

ลำดับที่

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

๑.

ขั้นนำ

๒.

ขั้นสอน

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
๕ นาที ๑. ครู ท บทวนความรู้ เดิ ม จากคาบที่
แล้ว เรื่อง บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
ท้องถิ่น
๒๐ นาที ๑. ครูตั้งคำถามนักเรียน ในประเด็น
ครู : ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น มี ต ำแหน่ ง
อะไรบ้าง
ครู : ผู้บริหารท้องถิ่นเหล่านี้มีที่มาของ
ตำแหน่งอย่างไร
๒. ครูให้นักเรียนเข้ากลุ่ม จากนั้นร่วม
กันศึกษาหาความรูเ้ รือ่ งตำแหน่งของ
ผู้บริหารท้องถิ่น และวิธีการเข้าดำรง
ตำแหน่งว่ามีที่มาอย่างไรค้นคว้า
เพิ่มเติม

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน
๑. ครูทบทวนความรู้เดิมจากคาบที่ PowerPoint แบบสังเกต
แล้ว เรื่อง บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
พฤติกรรม
ท้องถิ่น
การเรียนรู้
๑. นักเรียนตอบประเด็นคำถาม
แบบสังเกต
นั ก เรี ย น : กระจายงานแก่ บุ ค คลใน
พฤติกรรม
ท้องถิ่น
การทำงาน
นักเรียน : มาจากการเลือกตั้ง
กลุ่ม
๒. นั ก เรี ย นเข้ า กลุ่ ม ร่ ว มกั น ศึ ก ษา
ความรู้เรื่องตำแหน่งการปกครองส่วน
ท้องถิ่นของผู้บริหารท้องถิ่น

๗๐๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด
ลำดับที่
จุดประสงค์
การเรียนรู้
การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๔. ครูอธิบายเพิ่ มเติมถึงวิธีการ ๔. นักเรียนศึกษาเพิม่ เติมจากครู
เข้ าดำรงตำแหน่ งการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๕. ครู ให้ นั ก เรี ย นบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ๕. นั ก เรี ย นจดบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ของ
เกี่ ย วกั บ ตำแหน่ งผู้ บ ริห ารท้ อ ง ตำแหน่ งผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น และวิ ธี
ถิ่นและวิธีการเข้าดำรงตำแหน่ง การเข้าดำรงตำแหน่ง

๓.

ขั้นปฏิบัติ

๑๕ นาที ๑. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ ๕ ๑. นักเรียนทำใบงานที่ ๕
ตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น
ตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น

๔.

ขั้นสรุป

๑๐ นาที ๑. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุป
บทเรียน ตำแหน่งผู้บริหาร
ท้องถิ่น ได้แก่ นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

ใบงานที่ ๕
แบบสังเกต
ตำแหน่งของ
พฤติกรรม
ผู้บริหารท้องถิ่น การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ ๖ เรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่น

ลำดับที่

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู้

๗๐๕

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
นายกเทศมนตรี นายกเมือง
พัทยา และผู้วา่ ราชการกรุงเทพ
มหานคร ส่วนวิธีเข้าดำรง
ตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นนั้น
มาจากการเลือกตั้งของประชาชน
โดยกำหนดวาระในการดำรง
ตำแหน่ง ๔ ปี

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

๗๐๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑. PowerPoint เรื่อง ตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการวัดและ
วิธีการ
เครื่องมือ
เกณฑ์การประเมิน
ประเมินผล
ทักษะ (P)
- การถามตอบ
- แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ผ่านเกณฑ์ประเมิน
- แบบประเมินผลการนำเสนอ
ร้อยละ ๖๐
- ใบงานที่ ๕ ตำแหน่ง ผลงานนักเรียน
- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงาน
ของผู้บริหารท้องถิ่น
กลุ่ม
ความรู้ (K)

- ตรวจใบงานที่ ๕
ตำแหน่งของผู้บริหาร

- ตรวจใบงานที่ ๕ ตำแหน่งของ ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐
ผู้บริหารท้องถิ่น

ท้องถิ่น
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

- ประเมินความซื่อสัตย์ - แบบประเมินคุณ ลักษณะอันพึง ผ่านเกณฑ์ประเมิน
สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ประสงค์
ระดับคุณภาพพอใช้
มุ่งมั่นในการทำงาน
ขึ้นไป
และมีจิตสาธารณะ

สมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน

- ประเมินความสามารถ - แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ในการสื่อสาร
ระดับคุณภาพพอใช้
ความสามารถในการคิด
ขึ้นไป
ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวติ
และความสามารถใน
การแก้ปญ
ั หา

หน่วยการเรียนรู้ ๖ เรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่น

๗๐๗

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………..….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ความสำเร็จ หรือปัญหาและอุปสรรค
………………………………………………………………………………………………………………………………................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ข้อจำกัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
ลงชื่อ…………………………………ผูส้ อน
(………………………………………)
วันที…่ …….เดือน…………..…….พ.ศ.………….

๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………ผู้ตรวจ
(……………………………………..)
วันที…่ …….เดือน………………...พ.ศ.………….

๗๐๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
ใบงานที่ ๕ เรือ่ ง ตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง ตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คำชี้แจง : โยงเส้นจับคู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับผู้บริหารท้องถิ่นให้ถูกต้อง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด

นายกเทศมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เทศบาล

นายกรัฐมนตรี

เมืองพัทยา

รัฐมนตรี

กรุงเทพมหานคร

นายกเมืองพัทยา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชื่อ-นามสกุล……………………………………………………………………………..ชั้น……………………………..เลขที่………………

หน่วยการเรียนรู้ ๖ เรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่น

๗๐๙

เฉลยใบงานที่ ๕ เรื่อง ตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิน่
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง ตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คำชี้แจง : โยงเส้นจับคู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับผู้บริหารท้องถิ่นให้ถูกต้อง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด

องค์การบริหารส่วนตำบล

นายกเทศมนตรี

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

นายกรัฐมนตรี
เทศบาล
รัฐมนตรี

เมืองพัทยา

กรุงเทพมหานคร

นายกเมืองพัทยา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

๗๑๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กำหนด

ความรับผิดชอบ

ขยันหมั่นเพียร

ตรงต่อเวลา

ชื่อ–สกุล

การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น

เลขที่

การร่วม
กิจกรรม

รายการ

๓

๓

๓

๓

๓

คะแนน
รวม
๑๕

หน่วยการเรียนรู้ ๖ เรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่น

๗๑๑

เกณฑ์การประเมิน
๑. การร่วมกิจกรรม

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ระดับคุณภาพ
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
มีความกระตือรือร้นใน มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
การร่วมกิจกรรมใน
สม่ำเสมอ
บางครั้ง

๒. การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อนื่

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบใน
ที่ ได้ รั บ มอบหมายอย่ า ง ทีไ่ ด้รับมอบหมายใน
งานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
สม่ำเสมอ
บางครั้ง

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความขยันหมั่นเพียร
มีความขยันหมั่นเพียร
ไม่มีความขยันหมั่นเพียร
พยายามทำงานให้สำเร็จ พยายามทำงานให้สำเร็จ พยายามทำงานให้สำเร็จ
อย่างสม่ำเสมอ
เป็นบางครั้ง

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จเรียบร้อย ส่งผลงานเสร็จตรงเวลา
ก่อนเวลา

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
๑๓-๑๕
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๑-๘
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ ๙ คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ปรับปรุง (๑)
ไม่มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม

ไม่รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น

ส่งผลงานช้ากว่าเวลา
กำหนด

๗๑๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
ระดับการ
รายการ
พฤติกรรมการแสดงออก
ปฏิบัติ
ประเมิน
๓ ๒ ๑
๑. มีวินัย

๒. ใฝ่เรียนรู้

๓. มุ่งมั่นใน
การทำงาน
๔. มีจิต
สาธารณะ

๑. ปฏิ บั ติตามข้ อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบี ยบ ข้อ บั งคับ ของครอบครัวและ
โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
มีความรับผิดชอบ
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสำเร็จ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทำงาน
๘. อาสาทำงาน ช่วยคิด ช่วยทำ และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน
ชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ ๖ เรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่น

๗๑๓

แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงใน
ช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
ที่

ชื่อ–นามสกุล

ความ
การแสดง การรับฟัง ความตั้งใจ
ร่วมมือทำ
ความ
ความ
ในการ
กิจกรรม
คิดเห็น
คิดเห็น
ทำงาน
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

การแก้ไข/ รวม
ปรับปรุง ๑๕
ผลงานกลุ่ม คะแนน
๓ ๒ ๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑o
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การตัดสินใจ
ช่วงคะแนน
๑๒–๑๕
๘–๑๑
ต่ำกว่า ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ให้
ให้
ให้

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

๗๑๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

แบบประเมินผลการนำเสนอผลงานนักเรียน
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ลำดับที่

รายการประเมิน
๓

๑
๒
๓
๔
๕

๒

๑

ความถูกต้องของเนื้อหา
ความคิดสร้างสรรค์
วิธีการนำเสนอผลงาน
การนำไปใช้ประโยชน์
การตรงต่อเวลา
รวม
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน ให้
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่ ให้
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน
ให้
เกณฑ์การตัดสินใจ
ช่วงคะแนน
๑๒–๑๕
๘–๑๑
ต่ำกว่า ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ ๖ เรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่น

๗๑๕

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริการสาธารณประโยชน์ในชุมชน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖
เรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่น
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๒.๒ เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธาและธำรงรักษา ไว้ซึ่ง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตัวชี้วัด ป.๕/๓ วิเคราะห์ประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
โครงสร้างการปกครองส่ วนท้ องถิ่น อำนาจหน้ าที่ และความสำคัญ ของการปกครองส่วนท้องถิ่น
บทบาท หน้าที่ และวิธีการเข้าดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริการ
สาธารณประโยชน์ในชุมชน
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริการสาธารณประโยชน์ในชุมชนได้
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- สามารถบอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริการสาธารณประโยชน์ในชุมชนได้
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- เห็นความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริการสาธารณประโยชน์ในชุมชน
๔. สาระการเรียนรู้
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริการสาธารณประโยชน์ในชุมชน
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีวินัย
๓. ใฝ่เรียนรู้
๔. มุ่งมั่นในการทำงาน
๕. มีจิตสาธารณะ
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

๗๑๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริการสาธารณประโยชน์ในชุมชน
รายวิชาสังคมศึกษา จำนวน ๑ ชั่วโมง

ขอบเขตเนื้อหา/
ลำดับที่
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

๑.

ขั้นนำ

๒.

ขั้นสอน

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
๕ นาที ๑. ครูให้นักเรียนดูวีดทิ ัศน์เกี่ยวกับ
การบริการสาธารณประโยชน์ใน
ชุมชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีการพัฒนาแล้ว จากนั้น
สนทนาซักถามเกี่ยวกับวีดิทัศน์
ดังกล่าว
๒๐ นาที ๑. ครูให้นักเรียนเขียนการบริการ
สาธารณประโยชน์ในชุมชนของ
ตนเอง ที่เกิดจากผลงานของ
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

สื่อการเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนดูวดี ทิ ัศน์เกี่ยวกับ
PowerPoint
การบริการสาธารณประโยชน์ใน
ชุมชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีการพัฒนา แล้วจาก
นั้นสนทนาซักถามเกี่ยวกับ
วีดทิ ัศน์ดังกล่าว
๑. นั ก เรี ย นเขี ย นการบริ ก าร
สาธารณประโยชน์ในชุมชนของ
ตนเอง ที่ เ กิ ด จากผลงาน ของ
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

การประเมิน
การเรียนรู้
แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้

แบบสังเกต
พฤติกรรม
การทำงาน
กลุ่ม

หน่วยการเรียนรู้ ๖ เรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่น
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด
ลำดับที่
จุดประสงค์
การเรียนรู้
การเรียนรู้

๗๑๗
เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
๒. ครู ใ ห้ นั กเรี ย นช่ วยกั นแยก
ประเภทบริการสาธารณประโยชน์ที่
มีความคล้ายคลึงกัน โดยที่ครูเป็นผู้
บันทึกลงกระดาน
๓. ครูเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจว่า
ในแต่ละชุมชนนั้น ๆ จะมีการบริการ
สาธารณประโยชน์ที่แตกต่างกัน เพื่อ
ให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและ
มีความเป็นอยู่ที่ดีอีกด้วย
๔. ครูอธิบายองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีบริการสาธารณประโยชน์
ให้แก่ประชาชนด้านใดบ้าง

กิจกรรมนักเรียน
๒. นั กเรี ยนช่ วยกั นแยกประเภท
บริการสาธารณประโยชน์ที่มีความ
คล้ายคลึงกัน โดยที่ครูเป็นผู้บันทึก
ลงกระดาน
๓ . นั กเรี ย นทำความเข้ า ใจการ
บริการสาธารณประโยชน์ ในชุ มชน
ต่าง ๆ เพื่อให้คนในชุมชนมีคุณภาพ
ชี วิ ตที่ ดี และมี ความเป็ นอยู่ ที่ ดี อี ก
ด้วย
๔. นักเรียนศึกษาเพิม่ เติมจากครู
และจดบันทึกเพิ่มเติม

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

๗๑๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด
ลำดับที่
จุดประสงค์
การเรียนรู้
การเรียนรู้
๓.

ขั้นปฏิบัติ

๔.

ขั้นสรุป

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
๑๕ นาที ๑. ครู ให้ นั ก เรี ย นทำใบงานที่ ๖
เรื่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กับการบริการสาธารณประโยชน์
ในชุมชน

กิจกรรมนักเรียน
๑. นั ก เรี ย นทำใบงานที่ ๖ เรื่ อ ง
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น กั บ
การบริการสาธารณประโยชน์ใน
ชุมชน

๑๐ นาที ๑. ครู แ ละนั ก เรี ย นช่ ว ยกั น สรุ ป
บทเรี ย นที่ ได้ เรี ย นมาในองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในชุมชนว่ามี
การบริการสาธารณประโยชน์ใน
ด้ านใดบ้ างเพื่ อ ให้ ค นในชุ ม ชนมี
ความเป็ น อยู่ ที่ ดี และมี คุ ณ ภาพ
ชีวิตที่ดี

๑. นักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียนที่
ได้เรียนมาในองค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น ในชุ ม ชนว่ า มี ก ารบริ ก าร
สาธารณประโยชน์ ในด้านใดบ้ าง
เพื่อให้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่
ที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

สื่อการเรียนรู้
ใบงานที่ ๖ เรือ่ ง
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับ
การบริการ
สาธารณประโยชน์
ในชุมชน

การ
ประเมิน
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ ๖ เรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่น

๗๑๙

๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑. PowerPoint เรื่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริการสาธารณประโยชน์ในชุมชน
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการวัดและ
วิธีการ
เครื่องมือ
เกณฑ์การประเมิน
ประเมินผล
ทักษะ (P)
- การถามตอบ
- แบบสังเกตพฤติกรรม ผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ ๖๐
การเรียนรู้
- ใบงานที่ ๖ เรื่ อ ง องค์ ก ร - แบบประเมินผล
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับการ การนำเสนอผลงาน
บริการสาธารณประโยชน์ใน นักเรียน
ชุมชน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
การทำงานกลุ่ม
ความรู้ (K)
- ตรวจใบงานที่ ๖ เรื่อง
- ตรวจใบงานที่ ๖ เรื่อง ผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ ๖๐
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วน
กับการบริการ
ท้องถิ่นกับการบริการ
สาธารณประโยชน์ในชุมชน สาธารณประโยชน์ใน
ชุมชน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

- ประเมินความซื่อสัตย์
สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
มุ่งมั่นในการทำงาน
และมีจิตสาธารณะ

- แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป

สมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน

- ประเมินความสามารถใน
- แบบสังเกตพฤติกรรม ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
การสื่ อสาร ความสามารถใน การเรียนรู้
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป
การคิด ความสามารถในการใช้
ทั กษะชี วิต และความสามารถ
ในการแก้ปัญหา

๗๒๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ความสำเร็จ หรือปัญหาและอุปสรรค
………………………………………………………………………………………………………………………………................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
ข้อจำกัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ…………………………………ผูส้ อน
(………………………………….)
วันที…่ …….เดือน…………….…พ.ศ.………….

๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………ผู้ตรวจ
(……………………………………..)
วันที…่ …….เดือน……………….พ.ศ.………….

หน่วยการเรียนรู้ ๖ เรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่น

๗๒๑

ใบงานที่ ๖ เรือ่ ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริการสาธารณประโยชน์ในชุมชน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริการสาธารณประโยชน์ในชุมชน
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คำชี้แจง : ให้นักเรียนเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ องค์กร ร่วมกันอภิปรายแล้วบันทึกผลตามหัวข้อที่
กำหนดให้
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เลือก คือ............................................................................................................
๒. โครงสร้างขององค์กรเป็นอย่างไร.....................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๓. ผู้บริหารท้องถิ่นคือใคร (ตำแหน่ง)
..............................................................................................................................................................................
๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำประโยชน์อะไรให้แก่ชุมชนบ้าง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

๑. ชื่อ-นามสกุล..............................................................................................เลขที่...................ชั้น ป.๕/..........
๒. ชื่อ-นามสกุล..............................................................................................เลขที่...................ชั้น ป.๕/..........
๓. ชื่อ-นามสกุล..............................................................................................เลขที่...................ชั้น ป.๕/..........
๔. ชื่อ-นามสกุล..............................................................................................เลขที่...................ชั้น ป.๕/..........

๗๒๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

เฉลยใบงานที่ ๖ เรื่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริการสาธารณประโยชน์ในชุมชน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริการสาธารณประโยชน์ในชุมชน
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คำชี้แจง : ให้นักเรียนเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ องค์กร ร่วมกันอภิปรายแล้วบันทึกผลตามหัวข้อที่
กำหนดให้
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เลือก คือ............................................................................................................
๒. โครงสร้างขององค์กรเป็นอย่างไร.....................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๓. ผู้บริหารท้องถิ่นคือใคร (ตำแหน่ง)
..............................................................................................................................................................................
๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำประโยชน์อะไรให้แก่ชุมชนบ้าง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
คำตอบอยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน

หน่วยการเรียนรู้ ๖ เรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่น

๗๒๓

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กำหนด

ความรับผิดชอบ

ขยันหมั่นเพียร

ตรงต่อเวลา

ชื่อ–สกุล

การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อนื่

เลขที่

การร่วม
กิจกรรม

รายการ

๓

๓

๓

๓

๓

คะแนน
รวม
๑๕

๗๒๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

เกณฑ์การประเมิน
๑. การร่วมกิจกรรม

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ระดับคุณภาพ
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
มีความกระตือรือร้นใน มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
การร่วมกิจกรรมใน
สม่ำเสมอ
บางครั้ง

๒. การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อนื่

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบใน
ที่ ได้ รั บ มอบหมายอย่ า ง ทีไ่ ด้รับมอบหมายใน
งานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
สม่ำเสมอ
บางครั้ง

๔. ขยันหมั่นเพียร

มี ค วามขยั น หมั่ น เพี ย ร มี ค วามขยั น หมั่ น เพี ย ร ไม่มีความขยันหมั่นเพียร
พยายามทำงานให้สำเร็จ พยายามทำงานให้สำเร็จ พยายามทำงานให้สำเร็จ
อย่างสม่ำเสมอ
เป็นบางครั้ง

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จเรียบร้อย ส่งผลงานเสร็จตรงเวลา
ก่อนเวลา

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
๑๓-๑๕
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๑-๘
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ ๙ คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ปรับปรุง (๑)
ไม่มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม

ไม่รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น

ส่งผลงานช้ากว่าเวลา
กำหนด

หน่วยการเรียนรู้ ๖ เรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่น

๗๒๕

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
ระดับการ
รายการ
พฤติกรรมการแสดงออก
ปฏิบัติ
ประเมิน
๓ ๒ ๑
๑. มีวินัย

๒. ใฝ่เรียนรู้

๓. มุ่งมั่นใน
การทำงาน
๔. มีจิต
สาธารณะ

๑. ปฏิ บั ติตามข้ อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบี ยบ ข้อ บั งคับ ของครอบครัวและ
โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
มีความรับผิดชอบ
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสำเร็จ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทำงาน
๘. อาสาทำงาน ช่วยคิด ช่วยทำ และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน
ชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

๗๒๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงใน
ช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
ที่

ชื่อ–นามสกุล

ความ
การแสดง การรับฟัง ความตั้งใจ
ร่วมมือทำ
ความ
ความ
ในการ
กิจกรรม
คิดเห็น
คิดเห็น
ทำงาน
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

การแก้ไข/ รวม
ปรับปรุง ๑๕
ผลงานกลุ่ม คะแนน
๓ ๒ ๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑o
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การตัดสินใจ
ช่วงคะแนน
๑๒–๑๕
๘–๑๑
ต่ำกว่า ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ให้
ให้
ให้

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ ๖ เรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่น

๗๒๗

แบบประเมินผลการนำเสนอผลงานนักเรียน
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ลำดับที่

รายการประเมิน
๓

๑
๒
๓
๔
๕

๒

๑

ความถูกต้องของเนื้อหา
ความคิดสร้างสรรค์
วิธีการนำเสนอผลงาน
การนำไปใช้ประโยชน์
การตรงต่อเวลา
รวม
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน ให้
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่ ให้
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน
ให้
เกณฑ์การตัดสินใจ
ช่วงคะแนน
๑๒–๑๕
๘–๑๑
ต่ำกว่า ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

๗๒๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง การบริการสาธารณประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖
เรื่อง การปกครองส่วนท้องถิน่
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๒.๒ เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธาและธำรงรักษา ไว้ซึ่ง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตัวชี้วัด ป.๕/๓ วิเคราะห์ประโยชน์ที่ชุมชน จะได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
โครงสร้างการปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น อำนาจหน้ าที่ แ ละความสำคั ญ ของการปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
บทบาท หน้าที่ และวิธีการเข้าดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริการ
สาธารณประโยชน์ในชุมชน
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายการบริการสาธารณประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นได้
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- สามารถบอกการบริการสาธารณประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นได้
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- เห็นความสัมพันธ์ของการบริการสาธารณประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
๔. สาระการเรียนรู้
- การบริการสาธารณประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีวินัย
๓. ใฝ่เรียนรู้
๔. มุ่งมั่นในการทำงาน
๕. มีจิตสาธารณะ
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ ๖ เรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่น

๗๒๙

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง การบริการสาธารณประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
รายวิชา สังคมศึกษา จำนวน ๑ ชั่วโมง
ลำดับที่

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

๑.

ขั้นนำ

๒.

ขั้นสอน

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
๕ นาที ๑. ครูทบทวนความรู้เดิมจากคาบ
ที่ แล้ ว เรื่ อง องค์ กรปกครองส่ ว น
ท้ อ งถิ่ น กั บ การบริ ก ารสาธารณ
ประโยชน์ในชุมชน
๒๐ นาที ๑. ครู อธิ บายเชื่ อมโยงให้ นั กเรียน
เข้ า ใจว่ า ในแต่ ล ะชุ ม ชนจะมี
บริการสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ
เพื่ อให้ คนในชุมชนมี ความเป็ นอยู่
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สื่อการเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน
๑. นั ก เรี ย นทบทวนความรู้ เดิ ม PowerPoint
จากคาบที่ แ ล้ ว เรื่ อ ง องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริการ
สาธารณประโยชน์ในชุมชน
๑. นักเรียนศึกษาเพิม่ เติมจากครู

การ
ประเมิน
การเรียนรู้
แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้
แบบสังเกต
พฤติกรรม
การทำงาน
กลุ่ม

๗๓๐
ลำดับที่

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

๓.

ขั้นปฏิบัติ

๔.

ขั้นสรุป

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
๒ . ค รู ใ ห้ นั ก เรี ย น เข้ าก ลุ่ ม
ร่วมกันอภิปรายประเด็นสำคัญ
และรวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
การบริการสาธารณประโยชน์ที่
เป็นผลงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในชุมชนที่นักเรียน
มีอาศัยอยู่
๑๕ นาที ๑. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ ๗
เรื่อง การบริการสาธารณ
ประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่น

กิจกรรมนักเรียน
๒. นักเรียนเข้ากลุ่มร่วมกันอภิปราย
ประเด็ น สำคั ญ และรวบรวมข้ อมู ล
เกี่ยวกับการบริการสาธารณประโยชน์
ที่เป็นผลงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่ นในชุ ม ชนที่ นั ก เรียนมี อ าศั ย
อยู่

สื่อการเรียนรู้

การ
ประเมิน
การเรียนรู้

๑. นักเรียนทำใบงานที่ ๗ เรือ่ งการ ใบงานที่ ๗ เรือ่ ง แบบสังเกต
บริการสาธารณะประโยชน์ของ
การบริการ
พฤติกรรม
ประชาชนในท้องถิ่น
สาธารณประโยชน์ การเรียนรู้
ของประชาชนใน
ท้องถิ่น
๑๐ นาที ๑. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุป ๑. นักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียน
บทเรี ย น ในแต่ ล ะชุ ม ชนจะมี ในแต่ละชุมชนจะมีการบริการ
การบริการสาธารณประโยชน์ สาธารณประโยชน์ต่าง ๆ
ต่าง ๆ ที่เกิดจาก

หน่วยการเรียนรู้ ๖ เรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่น
ขอบเขตเนื้อหา/
ลำดับที่
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

๗๓๑

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ ที่ เกิ ด จากองค์ ก รปกครองส่ ว น
ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิต ท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น
ที่ ดี มี ความป ลอดภั ยในการ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย
ดำรงชีวิตสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เกิดจาก ในการดำรงชี วิตสิ่ งต่ าง ๆ เหล่ านี้
นโยบายขององค์ กรปกครองส่ วน เกิ ดจากน โยบ ายขององค์ กร
ท้องถิ่น

ปกครองส่วนท้องถิ่น

สื่อการเรียนรู้

การ
ประเมิน
การเรียนรู้

๗๓๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑. PowerPoint เรื่อง การบริการสาธารณประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการวัดและ
วิธีการ
เครื่องมือ
ประเมินผล
ทักษะ(P)
- การถามตอบ
- แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้
- ใบงานที่ ๗ เรื่องการ - แบบประเมินผลการนำเสนอ
บริการสาธารณประโยชน์ ผลงานนักเรียน
ของประชาชนในท้องถิ่น - แบบสังเกตพฤติกรรม
การทำงานกลุ่ม
ความรู(้ K)
- ตรวจใบงานที่ ๗ เรื่อง - ตรวจใบงานที่ ๗ เรื่อง
การบริการสาธารณ

การบริการสาธารณประโยชน์

ประโยชน์ของประชาชน

ของประชาชนในท้องถิ่น

เกณฑ์การประเมิน
ผ่ า นเกณฑ์ ป ระเมิ น
ร้อยละ ๖๐

ผ่ า นเกณฑ์ ป ระเมิ น
ร้อยละ ๖๐

ในท้องถิ่น
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

สมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน

- ประเมินความซื่อสัตย์
สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
มุ่งมั่นในการทำงาน
และมีจิตสาธารณะ
- ประเมินความสามารถ
ในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวติ และ
ความสามารถใน
การแก้ปัญหา

- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ประสงค์
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป
- แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

หน่วยการเรียนรู้ ๖ เรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่น

๗๓๓

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ความสำเร็จ หรือปัญหาและอุปสรรค
………………………………………………………………………………………………………………………………................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ข้อจำกัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…...…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
ลงชื่อ…………………………………ผูส้ อน
(………………………………………)
วันที…่ …….เดือน……………….พ.ศ.………….

๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………ผู้ตรวจ
(……………………………………..)
วันที…่ …….เดือน………….……..พ.ศ.………….

๗๓๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
ใบงานที่ ๗ เรือ่ ง การบริการสาธารณประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง การบริการสาธารณประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คำชี้แจง : ให้นักเรียนยกตัวอย่างบริการสาธารณประโยชน์ในชุมชนของตนเอง พร้อมทั้งบอกประโยชน์ที่ได้รับ
และแนวทางการดูแลรักษาบริการสาธารณประโยชน์ในชุมชน
๑. บริการสาธารณประโยชน์ในชุมชนที่นักเรียนได้รับ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ประโยชน์ทไี่ ด้รับ คือ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒. นักเรียนมีสว่ นร่วมในการดูแลรักษาบริการสาธารณประโยชน์ในชุมชนได้อย่างไรบ้าง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

๑. ชื่อ-นามสกุล..............................................................................................เลขที่...................ชั้น ป.๕/..........
๒. ชื่อ-นามสกุล..............................................................................................เลขที่...................ชั้น ป.๕/..........
๓. ชื่อ-นามสกุล..............................................................................................เลขที่...................ชั้น ป.๕/..........
๔. ชื่อ-นามสกุล..............................................................................................เลขที่...................ชั้น ป.๕/..........

หน่วยการเรียนรู้ ๖ เรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่น

๗๓๕

เฉลยใบงานที่ ๗ เรื่อง การบริการสาธารณประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง การบริการสาธารณประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คำชี้แจง : ให้นักเรียนยกตัวอย่างบริการสาธารณประโยชน์ในชุมชนของตนเอง พร้อมทั้งบอกประโยชน์ที่ได้รับ
และแนวทางการดูแลรักษาบริการสาธารณประโยชน์ในชุมชน (ดุลยพินิจครูผู้สอน)
๑. บริการสาธารณประโยชน์ในชุมชนที่นักเรียนได้รับ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ประโยชน์ทไี่ ด้รับ คือ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒. นักเรียนมีสว่ นร่วมในการดูแลรักษาบริการสาธารณประโยชน์ในชุมชนได้อย่างไรบ้าง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

๑. ชื่อ-นามสกุล..............................................................................................เลขที่...................ชั้น ป.๕/..........
๒. ชือ่ -นามสกุล..............................................................................................เลขที่...................ชั้น ป.๕/..........
๓. ชื่อ-นามสกุล..............................................................................................เลขที่...................ชั้น ป.๕/..........
๔. ชื่อ-นามสกุล..............................................................................................เลขที่...................ชั้น ป.๕/..........

๗๓๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กำหนด

ความรับผิดชอบ

ขยันหมั่นเพียร

ตรงต่อเวลา

ชื่อ–สกุล

การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น

เลขที่

การร่วม
กิจกรรม

รายการ

๓

๓

๓

๓

๓

คะแนน
รวม
๑๕

หน่วยการเรียนรู้ ๖ เรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่น

๗๓๗

เกณฑ์การประเมิน
๑. การร่วมกิจกรรม

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ระดับคุณภาพ
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
มีความกระตือรือร้นใน มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
การร่วมกิจกรรมใน
สม่ำเสมอ
บางครั้ง

๒. การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อนื่

รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของ ไม่รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ
ผูอ้ ื่นเป็นบางครั้ง
ผู้อ่นื

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบใน
ที่ ได้ รั บ มอบหมายอย่ า ง ทีไ่ ด้รับมอบหมายใน
งานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
สม่ำเสมอ
บางครั้ง

๔. ขยันหมั่นเพียร

มี ค วามขยั น หมั่ น เพี ย ร มี ค วามขยั น หมั่ น เพี ย ร ไม่มีความขยันหมั่นเพียร
พยายามทำงานให้สำเร็จ พยายามทำงานให้สำเร็จ พยายามทำงานให้สำเร็จ
อย่างสม่ำเสมอ
เป็นบางครั้ง

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จเรียบร้อย ส่งผลงานเสร็จตรงเวลา
ก่อนเวลา

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
๑๓-๑๕
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๙-๑๒
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๑-๘
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ ๙ คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ปรับปรุง (๑)
ไม่มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม

ส่งผลงานช้ากว่าเวลา
กำหนด

๗๓๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ระดับการ
รายการ
พฤติกรรมการแสดงออก
ปฏิบัติ
ประเมิน
๓ ๒ ๑
๑. มีวินัย

๒. ใฝ่เรียนรู้

๓. มุ่งมั่นใน
การทำงาน
๔. มีจิต
สาธารณะ

๑. ปฏิ บั ติตามข้ อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบี ยบ ข้อ บั งคับ ของครอบครัวและ
โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
มีความรับผิดชอบ
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสำเร็จ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทำงาน
๘. อาสาทำงาน ช่วยคิด ช่วยทำ และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน
ชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ ๖ เรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่น

๗๓๙

แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
ที่

ชื่อ–นามสกุล

ความ
การแสดง การรับฟัง ความตั้งใจ
ร่วมมือทำ
ความ
ความ
ในการ
กิจกรรม
คิดเห็น
คิดเห็น
ทำงาน
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

การแก้ไข/ รวม
ปรับปรุง ๑๕
ผลงานกลุ่ม คะแนน
๓ ๒ ๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑o
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การตัดสินใจ
ช่วงคะแนน
๑๒–๑๕
๘–๑๑
ต่ำกว่า ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ให้
ให้
ให้

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

๗๔๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

แบบประเมินผลการนำเสนอผลงานนักเรียน
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ลำดับที่

รายการประเมิน
๓

๑
๒
๓
๔
๕

๒

๑

ความถูกต้องของเนื้อหา
ความคิดสร้างสรรค์
วิธีการนำเสนอผลงาน
การนำไปใช้ประโยชน์
การตรงต่อเวลา
รวม
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน ให้
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่ ให้
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน
ให้
เกณฑ์การตัดสินใจ
ช่วงคะแนน
๑๒–๑๕
๘–๑๑
ต่ำกว่า ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ ๖ เรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่น

๗๔๑

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ : __________________ สกุล : ___________________วัน____ เดือน____________พ.ศ. ____
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. ประเมินการเรียนรู้ของตนเอง
กาเครื่องหมาย ✓ ในช่ องระดั บความสามารถของแต่ ละกิ จกรรมที่ นั กเรียนคิ ดว่าทำได้ ตามระดับการ
ประเมินเหล่านี้
ระดับความสามารถ : ดีมาก ค่อนข้างดี ดี พอใช้ ปรับปรุง
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

รายการ
แยกโครงสร้างการปกครองส่วนท้ องถิ่นและ
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนผั ง ความคิ ด เกี่ ย วกั บ ความสำคั ญ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เขียนผังมโนทัศน์ แสดงบทบาทและหน้าที่
ของผู้บริหารท้องถิ่น
โยงเส้นจับคู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
ผู้บริหารท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ องค์กร
ยกตัวอย่างบริการสาธารณประโยชน์ในชุมชน
ของตนเอง
๒. สิ่งที่ฉันยังไม่เข้าใจ/ยังทำได้ไม่ดี คือ……

ดีมาก

ระดับความสามารถ
ค่อนข้างดี
ดี
พอใช้

ปรับปรุง

(สามารถเขียนได้มากกว่า ๑ อย่าง)

……………………………………………...........................................................................................................................
....................................................................................................................................................…………………….
………………………...................................................................................................................................................
๓. สิ่งที่ฉันตั้งใจจะทำให้ดีขนึ้ ในการเรียนหน่วยต่อไป

(สามารถเขียนได้มากกว่า ๑ อย่าง)

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

๗๔๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

บันทึกการเรียนรู้ (Learning logs)
ชื่อ : ____________________ สกุล : ___________________วัน____ เดือน___________ พ.ศ. _____

สิ่งหนึ่งที่ฉันได้เรียนรู้จากการเรียนวิชานี้ในปลายภาคเรียน คือ

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...........
....................................................................................................................................
ฉันน่าจะเรียนรู้ได้ดีกว่านี้หาก
...........
...................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...........
....................................................................................................................................
สิ่งที่ฉันอยากจะบอกคุณครู คือ
...........
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...........
....................................................................................................................................
สิ่งที่ฉันควรปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น คือ
...........
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...........
....................................................................................................................................
ปัญหาในการเรียนของฉัน คือ
...........
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...........
....................................................................................................................................
...........

บรรณานุกรม รายวิชาสังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๗๔๓

บรรณานุกรม
ชุดเอกสารสื่อ ๖o พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. (๒๕๑๖).
ลิข สิท ธิ์ของ สำนั ก งานโครงการสมเด็ จพระเทพรัต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุม ารี : สำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี.

๗๔๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

ภาคผนวก ก.
แบบประเมินรวม (สังคมศึกษา)

ภาคผนวก ก. รายวิชาสังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๗๔๕

แบบประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่
ตรงตามหัวข้อทีก่ ำหนด
รายการ

๑. รูปแบบชิ้นงาน
๒. ภาษา
๓. เนื้อหา
๔. เวลา

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

รายการประเมิน

ดีมาก

คะแนนรวม

๔

๓

๒

๑

๑๖

๗๔๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

เกณฑ์การประเมินผลชิน้ งานหรือภาระงาน
๑. ใบงาน เรื่อง หลักการเลือกซื้อสินค้าและบริการ
๒. แบบบันทึกองค์ประกอบของฉลากสินค้า
เกณฑ์
ระดับคุณภาพ
การประเมิน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
รูปแบบชิ้นงาน รูปแบบชิ้นงานถูกต้อง รูปแบบชิ้นงานถูกต้อง รูปแบบชิ้นงาน
ครบถ้วนตามที่กำหนด น่าสนใจ ขนาดเหมาะสม ถูกต้องเป็นส่วนมาก
มีความคิดสร้างสรรค์ สวยงาม
น่าสนใจ ขนาด
แปลกใหม่ น่าสนใจ
เหมาะสม สวยงาม
ขนาดเหมาะสม สวยงาม
ภาษา
ใช้ภาษาถูกต้อง สะกด ใช้ภาษาถูกต้อง สะกด ใช้ภาษาถูกต้อง
คำถูกต้อง ลายมือ
คำถู ก ต้ อ งลายมื อ อ่ าน สะกดคำมีผิดพลาด
สวยงามอ่านง่าย
ง่าย
บ้างเล็กน้อย
ลายมืออ่านง่าย
เนื้อหา
เนื้อหาถูกต้อง สมบูรณ์ เนื้อหาถูกต้อง ตรงหัว เนื้อหาถูกต้อง แต่
มีความสอดคล้องเชื่อม ข้อเรื่องรายละเอียด
ขาดรายละเอียด
โยงกัน ตรงหัวข้อเรื่อง ค่อนข้างครอบคลุม
ในบางส่วน
รายละเอียดครอบคลุม
เวลา
ส่งชิ้นงานก่อนเวลาที่ ส่งชิ้นงานภายในเวลา ส่งชิ้นงานไม่ทัน
กำหนด
กำหนด
กำหนด ๑ วัน

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน ๑๔-๑๖ คะแนน หมายถึง
คะแนน ๑๑-๑๓ คะแนน หมายถึง
คะแนน
๘-๑๐ คะแนน หมายถึง
คะแนน
๑-๗ คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ ๘ คะแนน ขึ้นไป

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ปรับปรุง (๑)
รู ป แบบชิ้ น งาน
ไม่ถูกต้องตามที่
กำหนด ผลงาน
ไม่เรียบร้อย
ใช้ภาษาและ
สะกดคำไม่
ถูกต้อง ลายมือ
อ่านยากขีดฆ่า
เนือ้ หาไม่ถูกต้อง
ไม่ครอบคลุม

ส่งชิ้นงานไม่ทั น
กำหนดตั้งแต่ ๒
วันขึ้นไป

ภาคผนวก ก. รายวิชาสังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๗๔๗

สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขี ยนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กำหนด

ความรับผิดชอบ

ขยันหมั่นเพียร

ตรงต่อเวลา

ชื่อ–สกุล

การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น

เลขที่

การร่วม
กิจกรรม

รายการ

๓

๓

๓

๓

๓

คะแนน
รวม
๑๕

๗๔๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)

เกณฑ์การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ประเด็นการประเมิน
๑. การร่วมกิจกรรม

๒. การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น
๓. ความรับผิดชอบ

๔. ขยันหมัน่ เพียร

๕. ตรงต่อเวลา

คะแนน
๓
๒
๑
มีความกระตือรือร้นใน มีความกระตือรือร้นในการ ไม่มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิ จ กรรมอย่ าง ร่วมกิจกรรมบางครั้ง
การร่วมกิจกรรม
สม่ำเสมอ
รับฟังความคิดเห็นของ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ไม่รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นสม่ำเสมอ
เป็นบางครั้ง
ผู้อื่น
มีความรับผิดชอบใน
มีความรับ ผิดชอบในงานที่ ไม่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบใน
งานที่ได้รับมอบหมาย ได้รับมอบหมายบางครั้ง
งานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
อย่างสม่ำเสมอ
มีความเพียรพยายาม มีความเพียรพยายามทำงาน ไม่ มีความเพี ยรพยายาม
ทำงานให้สำเร็จอย่าง ให้สำเร็จเป็นบางครั้ง
ทำงานให้สำเร็จ
สม่ำเสมอ
ส่งผลงานเสร็จ เรียบร้อย ส่งผลงานเสร็จ เรียบร้อย
ส่งผลงานไม่เรียบร้อย
ทันตามเวลาที่กำหนด แต่ช้ากว่าเวลาที่กำหนด
และช้ากว่าเวลาที่กำหนด

ภาคผนวก ก. รายวิชาสังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๗๔๙

แบบบันทึกการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เด็กชาย/เด็กหญิง........................................................ชั้นประถมศึกษาปีที่......../........เลขที่.........
รายการประเมิน

พฤติกรรมแสดงออก
๓

๑. มีวินัย

ระดับการปฏิบัติ
๒
๑

๐

๑ ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ
ของครอบครัว โรงเรียน และสังคม
........... .......... ......... .........
๒. ใฝ่เรียนใฝ่รู้ ๑. ตั้ ง ใจเพี ย รพยายามในการเรี ย นและเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมการเรียนรู้
๒. แสวงหาความรู้ จ ากแหล่ ง เรี ย นรู้ ต่ า ง ๆ ทั้ ง ............ .......... ........ .........
ภายในและภายนอกโรงเรียน ด้วยการเลือกใช้สื่อ
อย่างเหมาะสม สรุปเป็ นองค์ความรู้ และสามารถ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
๓. มุ่งมั่นในการ ๑. ตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน
ทำงาน
๒. ทำงานด้วยความเพียรพยายามและอดทนเพื่อให้ ........... ........... ......... ............
งานสำเร็จตามเป้าหมาย
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน
หมายถึง
๒ คะแนน
หมายถึง
๑ คะแนน
หมายถึง
๐ คะแนน
หมายถึง

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ
ปฏิบัตหิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ดังนี้
ช่วงคะแนน
๑๒-๑๕
๗-๑๑
๐–๖

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๗๕๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๕)
แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

เด็กชาย/เด็กหญิง........................................................ชั้นประถมศึกษาปีที่......../........เลขที่.........
ระดับการปฏิบัติ
รายการประเมิน
พฤติกรรมการแสดงออก
๓ ๒ ๑ ๐
๑. ความสามารถ ๑.๑ มีความสามารถในการรับ–ส่งสาร
ในการสื่อสาร ๑.๒ มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด
ความเข้าใจของตนเอง โดยใช้ภาษาอย่างเหมาะสม
๑.๔ ใช้วิธีการสื่อสารที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ
๑.๕ เจรจาต่อรอง เพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ ได้
๑.๖ เลือกรับและไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยเหตุผลและถูกต้อง
๒. ความสามารถ ๒.๑ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
ในการคิด
๒.๒ มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์
๒.๓ สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ
๒.๔ มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ
๒.๕ ตัดสินใจแก้ปัญหาเกี่ยวกับตนเองได้อย่างเหมาะสม
๓. ความสามารถ ๓.๑ สามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้
ในการแก้ปัญหา ๓.๒ ใช้เหตุผลในการแก้ปญ
ั หา
๓.๓ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงในสังคม
๓.๔ แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
๓.๕ สามารถตัดสินใจได้เหมาะสมตามวัย
๔. ความสามารถ ๔.๑ เรียนรู้ดว้ ยตนเองได้เหมาะสมตามวัย
ในการใช้ทักษะ ๔.๒ สามารถทำงานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้
ชีวิต
๔.๓ นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
๔.๔ จัดการปัญหาและความขัดแย้งได้เหมาะสม
๔.๕ หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อ
ตนเอง
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

ภาคผนวก ก. รายวิชาสังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน
หมายถึง
๒ คะแนน
หมายถึง
๑ คะแนน
หมายถึง
๐ คะแนน
หมายถึง

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนดังนี้
ช่วงคะแนน
๕๑–๖๐
๓๑–๕๐
๑๐–๓๐

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๗๕๑

๗๕๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

ตอนที่ ๒

ตอนที่ 2
ประวัติศตาสตร์
วิชาประวั
ิศาสตร์

คาชี้แจงรายวิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๗๕๓

คาชี้แจง
รายวิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๑. แนวคิดหลัก
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กาหนดสาระการเรียนรู้ จานวน ๘
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูผู้สอนต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยนาความรู้ด้านเนื้อหาวิชามาจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยการฝึกทักษะให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และเกิดสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ๕
ประการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ ดังนี้
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ๕ ประการ
๑) ความสามารถในการสื่อสารเป็นความสามารถในการรับสารและสื่อสารมีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
๒) ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่าง
สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดอย่างเป็นระบบเพื่อนาไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ
เพื่อใช้ในการตัดสินใจ เกี่ยวกับตนเอง สังคมได้อย่างเหมาะสม
๓) ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม
๔) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการเข้าใจและเคารพตนเอง สามารถนา
กระบวนการต่ า ง ๆ ไปใช้ ใ นการด าเนิ น ชี วิ ต ประจ าวั น การเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง การเรี ย นรู้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
การทางาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหา
และความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
๕) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยี การแก้ปัญหา
อย่ า งสร้ า งสรรค์ ถู ก ต้ อ งเหมาะสม มี คุ ณ ธรรมด้ า นต่ า ง ๆ และมี ทั ก ษะกระบวนการทางเทคโนโลยี
เพื่อการพัฒนาตนเอง สังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทางาน
คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ๘ ประการ เพื่ อ ให้ ส ามารถอยู่ ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ในสั ง คมอย่ า งมี ค วามสุ ข
ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้
๑) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒) ซื่อสัตย์ สุจริต
๓) มีวินัย
๔) ใฝ่เรียนรู้
๕) อยู่อย่างพอเพียง
๖) มุ่งมั่นในการทางาน
๗) รักความเป็นไทย
๘) มีจิตสาธารณะ

๗๕๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ว่าด้วยการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความ
เชื่ อ มโยงสั ม พั น ธ์ กั น และมี ค วามแตกต่ า งอย่ า งหลากหลาย เพื่ อ ช่ ว ยให้ ส ามารถปรั บ ตนเองกั บ บริ บ ท
สภาพแวดล้อม เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความรู้ ทักษะ คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม เป็นวิชาที่
ประกอบด้ ว ยหลายแขนงสาระ ท าให้ มี ลั ก ษณะเป็ น สหวิ ท ยาการ เป็ น การน าวิ ช าต่ า ง ๆ ในสาขาวิ ช า
สังคมศาสตร์เข้าด้วยกัน ได้แก่ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ เป็นต้น กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประกอบด้วย ๒ รายวิชา คือ วิชาสังคมศึกษา และวิชา
ประวัติศาสตร์
วิชาประวัติศาสตร์ เป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มสหวิทยาการของสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจการดารงชีวิตของมนุษย์ ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่
ร่วมกันในสังคม เข้า ใจการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัย ต่าง ๆ เกิดความ
เข้าใจในตนเองและผู้อื่น มีความรักภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกต่าง
และมีคุณธรรม สามารถนาความรู้ไปปรับใช้ในการดาเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก
ให้เพื่อเกิดค่านิยมที่เหมาะสม มุ่งหวังให้ผู้เรียนเกิดความเจริญงอกงามด้านความรู้ โดยการให้ความรู้แก่ผู้เรียน
ด้านเนื้อหาสาระ ความคิดรวบยอด และหลักการสาคัญ วิชาประวัติศาสตร์มีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งต่อการเป็น
พลเมืองของประเทศ เพื่อเสริมสร้างสานึกความเป็นไทยและความเป็นปึกแผ่น ตลอดจนการอนุรักษ์สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมของคนในชาติให้คงอยู่สืบไป จึงจาเป็นอย่างยิ่งต้องปลู กจิตสานึกให้เยาวชนชาติไทยมีความ
เข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญ ความเป็นมา ซึ่งนามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน โดย
เรียนรู้จากการนาวิธีการทางประวัติศาสตร์มาฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดแก้ปัญหาในการตัดสินใจบนพื้นฐานเหตุผลอย่างมีหลักการ เช่น การใช้ประเด็น
ใกล้ตัวผู้เรียนได้เรียนรู้ และเข้าใจเรื่องใกล้ตัวของผู้เรียนในการสืบค้นชุมชนท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่ เพื่อให้
ผู้เรียนมีจิตสานึกในความรัก ความภาคภูมิใจในถิ่นฐานของตน
หลักการออกแบบกิจกรรมมีการบูรณาการด้านคุณลักษณะ ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่คานึงถึง
คุณลักษณะที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มีทักษะการพัฒนาค่านิยมและเจตคติที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตน
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมหลังการเรียนรู้ สอดคล้องตามเป้าหมายของหน่วย
การเรียนรู้ มีเจตคติที่ดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และมีจิตอาสา ครูผู้สอนควรปลูกฝัง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่ผู้เรียนทุกแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และเป็นคนดีของสังคม
๒. กระบวนการจัดการเรียนรู้
แนวคิดสาคัญของการจัดศึกษา ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้
ผู้เรียน คิดและลงมือปฏิบัติด้วยกระบวนการที่หลากหลาย เพื่อเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเต็ม ตาม
ศักยภาพ การประเมินการเรียนรู้จึงมีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่ง ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน
เพราะสามารถทาให้ผู้สอนประเมินระดับพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า
ผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม

คาชี้แจงรายวิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๗๕๕

ตามศักยภาพ ให้ความสาคัญของการบูรณาการความรู้คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสมของ
ระดับการศึกษา ได้ระบุให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการ ดังนี้
สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดย
คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
๒) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มา
ใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
๓) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ ให้ทาได้คิดเป็นทา
เป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
๔) จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา
๕) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และ
อานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และ มีความรอบรู้รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการ
ประเภทต่าง ๆ
๖) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่ วมมือกับพ่อแม่
ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
การจัดสภาพแวดล้อมส่งเสริมการเรียนรู้
(๑) จัดสภาพแวดล้อม ห้องเรียน หรือภายนอกห้องเรียน ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ สะอาด
มีความเป็นระเบียบ ตกแต่งห้องเรียนให้น่าอยู่ มีมุมต่าง ๆ ในห้องเรียน มีที่เก็บวัสดุอุปกรณ์ และง่ายต่อ
การนามาใช้ มีป้ายนิเทศให้ความรู้ ภายนอกห้องเรียนจัดบรรยากาศให้เป็นธรรมชาติน่าอยู่ ร่มรื่น และเหมาะ
กับกิจกรรมการเรียนรู้ ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย
(๒) จัดสภาพแวดล้อม หรือห้องให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติการ
(๓) จัดสื่อ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวกับการเรียนรู้อย่างเพียงพอ เหมาะสม
(๔) จัดหาเครื่องมือแสวงหาความรู้ หรือ ช่องทางเสนอข่าวสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยปัจจุบันอยู่เสมอ
ครูผู้สอน
การจัดการเรียนรู้ตามแนวดังกล่าว จาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การเรียนการสอนทั้งของ
ผู้เรียนและผู้สอน กล่าวคือลดบทบาทของครูผู้สอน จากการเป็นผู้บอกเล่า บรรยาย สาธิต เป็นการวางแผนจัด
กิจกรรมให้นักเรียน เกิดการเรียนรู้ กิจกรรมต่าง ๆ จะต้องเน้นที่บทบาทของผู้เรียนตั้งแต่เริ่ม คือ ร่วมวางแผน
การเรียน การวัดผล ประเมิ นผล และต้องคานึงว่ากิจกรรมการเรียนนั้น เน้นการพัฒนากระบวนการคิด
วางแผน ลงมือปฏิบัติศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล ด้วยวิธีการต่าง ๆ จากแหล่งเรียนรู้หลากหลาย ตรวจสอบ
วิเคราะห์ การแก้ปัญหา การมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน การอภิปรายเกี่ยวกับข้อมูลที่ สืบค้นได้ เพื่อนาไปสู่
คาตอบของปัญหาหรือคาถามต่าง ๆ ในที่สุดสร้างองค์ความรู้ ทั้งนี้กิจกรรมการเรียนรู้เหล่านี้ต้องพัฒนาผู้เรียน
ให้มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย ทั้งทางร่างกาย อารมณ์สังคม และสติปัญญา

๗๕๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

เป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
๑. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดอย่างมีวิจารณญาณ รู้จักใช้เหตุผลในการวิเคราะห์และตัดสินใจ
๒. เพื่อจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความคิดโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ เพื่อให้เข้าใจ
อย่างคนคิดเป็น มีความรู้และมีทักษะในการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์เพื่อให้เข้าถึงความจริง
๓. เพื่อให้เข้าใจถึงความเป็นเหตุเป็นผลในสังคมมนุษย์ว่าเหตุการณ์ในอดีตย่อมมีอิทธิพลต่อ
ภาวะความเป็นอยู่ของสังคมในปัจจุบัน และสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก็มีอิทธิพลต่ออนาคต
๔. ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจความเป็นมาของชาติบ้านเมือง เห็นความเสียสละ ความมานะ
บากบั่น ความพยายามและความสามารถ อันก่อให้เกิดความรู้สึกรักชาติบ้านเมืองของตนเอง
๕. ช่วยให้ผู้ เรียนมีความคุ้นเคยกับสิ่งที่เป็นความรู้ทางประวัติศาสตร์ และเกิดความ
สนุกสนานสนใจในการสืบค้นเรื่องราวในอดีต
การจั ด กระบวนการเรี ย นรู้ ป ระวั ติ ศ าสตร์ จ ะช่ ว ยให้ ผู้ เ รี ย นได้ รั บ ความรู้ ความเข้ า ใจและ
ประสบการณ์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ รวมทั้งได้ฝึกฝนทักษะการคิดและพัฒนาเจตคติที่ถูกต้องโดยการเชื่อมโยง
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์กับการคิดวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นข้อมูลที่เป็นจริงในอดีต คิดวิพากษ์วิจารณ์
อย่างมีเหตุผล และคิดตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณ จากการโยงเข้าหากับปัญหาในปัจจุบัน ซึ่งหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุท ธศักราช ๒๕๕๑ ให้ความสาคัญ กับการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
ประวัติความเป็นมาในท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียนเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวซึ่งจะสร้างแรงบันดาลใจและความ
เข้าใจให้กับผู้เรียนได้มากยิ่งขึ้น ครูผู้สอนสามารถนามาจัดการเรี ยนรู้ให้ผู้เรียนปฏิบัติได้ แนวทางการจัด
กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ป ระวั ติ ศ าสตร์ มี ห ลากหลายวิ ธี ที่ น่ า สนใจ เช่ น การจั ด ค่ า ยประวั ติ ศ าสตร์ โครงงาน
ประวัติศาสตร์ การทัศนศึกษา การแสดงบทบาทสมมุติ
การเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ที่แท้จริงและมีประสิทธิภาพ คือ การปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจ และ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สัมผัสและลงมือปฏิบัติกิจกรรมอย่างหลากหลาย เป็นการเรียนรู้ที่มีกระบวนการเพราะ
การเรียนจะเริ่มต้นตั้งแต่การวางแผนการเรียน การดาเนินการตามแผนที่กาหนด การนาข้อมูลมาวิเคราะห์
การสรุปและการเรียบเรียงโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ซึ่งผู้เรียนจะต้องลงมือสังเกต ปฏิบัติ ศึกษา ค้นคว้า
และถกเถียงในสิ่งที่พบเห็น ทั้งนี้ครูต้องดาเนินการจัดกิจกรรมในลักษณะที่ผู้เรียนสามารถทาได้ในระบบกลุ่ม
หรือรายบุคคล ส่งเสริมการปฏิบัติกิจกรรมนอกเวลาเรียน ซึ่งจะทาให้เกิดความหลากหลายในกระบวนการ
เรียนรู้ และเกิดความรู้ใหม่ที่ได้จากประสบการณ์ตรง เป็นความรู้ที่ทันสมัยและใกล้ตัวซึ่งสามารถนาไปใช้ใน
ชีวิตจริง เพื่อสร้างสานึกความเป็นไทยและรักมาตุภูมิถิ่นฐานของตนเอง ตลอดจนการอนุรักษ์ภูมิปัญญาของ
ประเทศ
การออกแบบและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์จะต้องคานึงถึงองค์ประกอบทั้ง
ความรู้ ทักษะและเจตคติเพื่อใช้ในการปลูกฝังและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดหรือมีวิธีการคิด
ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ต้องเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และส่งเสริมการจัดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายอันเป็นพื้นฐาน
ของการเสริมสร้างความรู้ ความคิด ประสบการณ์และปลูกฝังเจตคติที่ดีในสังคมอย่างมีคุณภาพ
เรี ย นรู้ จ ากแหล่ ง เรี ย นรู้ ได้ แ ก่ การศึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเอง ทั ศ นศึ ก ษานอกสถานที่
การเรียนรู้จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน งานวิเคราะห์จากการศึกษา
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ภาคสนาม พิเคราะห์แหล่งข้อมูล การสอนแบบให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยอิสระจากศูนย์การเรียนรู้และการเรียนรู้
ตามความสนใจ การสอนวิชาประวัติศาสตร์ไม่ควรจาเจอยู่ในห้องเรียนอย่างเดียว
การเรียนรู้โดยผู้เรียนลงมือปฏิบัติ ได้แก่ เกม การศึกษาสถานการณ์จาลอง กรณีตัวอย่าง
บทบาทสมมุติ โครงงาน การเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการกลุ่ม ประกอบด้วย การอภิปรายกลุ่มย่อย
การแก้ปัญหากลุ่ม สืบค้นความรู้ กลุ่มสัมพันธ์ การเรียนรู้แบบร่วมมือ การอภิปราย
การเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิ ด ได้แก่ การแก้สถานการณ์ การถามตอบ การสืบสอบ
ความคิดรวบยอด การพัฒนากระบวนการคิด การใช้ทักษะกระบวนการ การสอนโดยกระบวนการวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ การสอนโดยใช้วิธีการตั้งประเด็นคาถามผู้เรียน การเรียนการสอนโดยใช้แผนผังความคิ ด
(Graphic Organizers) การเรียนการสอนกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การสอนกระบวนการคิด ๑๐ มิติ
การคิดเปรียบเทียบ การคิดสังเคราะห์ การคิดประยุกต์ การคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ การคิดกลยุทธ์
การคิดบูรณาการ การคิดมโนทัศน์ การคิดอนาคต การคิดวิพากษ์
การเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยี ได้แก่ โปรแกรมสาเร็จรูป ชุดการสอน ชุดการสอนรายบุคคล
ชุดการสอนสาหรับการเรียนเป็นกลุ่มย่อย ชุดการสอนประกอบคาบรรยายของครู คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และ
การนาเสนอโดยวีดิทัศน์
นอกจากนั้นครูผู้สอนต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย โดย
การร่วมมือระหว่างครูกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้เรียน ครูต้องลดบทบาทในการสอนโดยเป็นผู้ชี้แนะ กระตุ้นให้
ผู้เรียนกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ และปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ มากขึน้ และอย่างหลากหลาย ดังนี้
๑) ควรให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดเวลาด้วย การกระตุ้นให้
นักเรียนลงมือปฏิบตั แิ ละอภิปรายผล เช่น แบ่งกลุม่ ให้อภิปราย แสดงบทบาทสมมุติ จัดนิทรรศการด้วยตนเอง
โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ ของการสอน เช่น การนาเข้าสู่บทเรียน การใช้คาถาม การเสริมพลังมาใช้ให้เป็นประโยชน์
ที่จะทาให้การเรียนการสอนน่าสนใจและมีชีวิตชีวา
๒) ครูควรมีการวางแผนการใช้คาถามอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจะนานักเรียนเข้าสู่บทเรียน
และลงข้อสรุปได้โดยที่ไม่ใช้เวลานานเกินไป ครูควรเลือกใช้คาถามที่มีความยากง่ายพอเหมาะกับความสามารถ
ของนักเรียน
๓) เมื่อนักเรียนถาม อย่าบอกคาตอบทันที ควรให้คาแนะนาที่จะช่วยให้นักเรียนหาคาตอบ
ได้เอง ครูควรให้ความสนใจต่อคาถามของนักเรียนทุก ๆ คน แม้ว่าคาถามนั้นอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องที่กาลัง
เรียนอยู่ก็ตาม ครูควรจะชี้แจงให้ทราบและเบนความสนใจของนักเรียนกลับมาสู่เรื่องที่กาลังอภิปรายอยู่
สาหรับปัญหาที่นักเรียนถามมานั้น ควรจะได้หยิบยกมาอภิปรายในภายหลัง
๔) การสารวจตรวจสอบซ้า เป็นสิ่งจาเป็นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ดังนั้น ในการจัด
การเรียนรู้ครูควรย้าให้นักเรียนได้สารวจตรวจสอบซ้าเพื่อนาไปสู่ข้อสรุปที่ถูกต้องและเชื่อถือได้
ครูควรเลือกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือกาลังเกิดขึ้นกับสังคมมาเป็นตัวอย่างในการสอน
วิชาประวัติศาสตร์ นักเรียนจะได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงเหตุการณ์ของคนทั่วไปมาเกริ่นนาเพื่อโยงสัมพันธ์กับ
เรื่องที่สอน หรือนาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาอภิปราย ร่วมกันกาหนดหัวข้อให้ครอบคลุมเรื่องที่สอน นักเรียนได้
ปฏิบัติจริงหรือสร้างสถานการณ์จาลองให้ทดลองปฏิบัติ
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คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

๓. สื่อการจัดการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
สื่อการจัดการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนได้รับ
ความรู้ ทักษะกระบวนการได้ง่ายในระยะเวลาสั้นและช่วยให้เกิดความคิดรวบยอดอย่างถูกต้องและรวดเร็ว
สื่อที่ปรากฏในแผนการจัดการเรียนรู้มีดังนี้
๑) ใบความรู้ ใบงาน แผนภาพนาเสนอข้อมูล
๒) บัตรภาพ
๓) เกม/เพลง/นิทาน
๔) คลิป/วิดิทัศน์/ภาพข่าวสถานการณ์ปัจจุบัน
๕) สถานการณ์สมมุติ
๖) สื่อบุคคล
แหล่งเรียนรู้ เป็นเครื่องมือสร้างคุณลักษณะการใฝ่เรียนรู้ที่ทุกคนต้องใฝ่รู้ตลอดชีวิต ดังนี้
๑) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
๒) แหล่ งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ได้แก่ ชุมชน ท้องถิ่น พิพิธภัณฑ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อ ง
ห้องสมุดประชาชน ห้องสมุดแห่งชาติ สถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์
ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สาคัญและเป็นหัวใจสาคัญของผู้เรียนในการศึกษาค้นคว้า โรงเรียน
ควรจัดห้องสมุดกลาง ห้องสมุดหมวดวิชา มุมหนังสือในห้องเรียน ห้องสมุดเคลื่อนที่ รถเคลื่อนที่ ห้องสมุด
ประชาชน ล้วนเป็นแหล่งเรียนรู้จะทาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีในการส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่าน
๓) แหล่งเรียนรู้ออนไลน์
- สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยต่าง ๆ
- กระทรวงวัฒนธรรม
ฯลฯ
๔. การวัด และประเมินผลการเรียนรู้
จุดประสงค์สาคัญของการประเมินการเรียนรู้คือการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์
ที่ผู้สอนหรือหลักสูตรวางไว้ ปัญหาที่พบในปัจจุบันก็คือ ผู้บริหาร ผู้สอน ตลอดจนผู้ปกครองเป็นจานวนมาก
ยังให้ความสาคัญการเรียนรู้แบบท่องจาเพื่อสอบ หรือการเรียนรู้เพื่อแข่งขัน ซึ่งถือเป็นการเรียนรู้แบบผิวเผิน
มากกว่าการประเมินการเรียนรู้ระหว่างเรียน การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง ซึ่งผลลัพธ์ของการเรียนรู้จะยั่งยืน
กว่า (กุศลิน มุสิกุล, ๒๕๕๕; ขจรศักดิ,์ เพ็ญจันทร์ และวรรณทิพา รอดแรงค้า, ๒๕๔๘)
ในการจัดการเรียนรู้เ พื่อ พัฒนาสมรรถนะด้ านต่า ง ๆ ของผู้เรียนนั้นจาเป็น ต้อ งมีก ารประเมิ น
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มต้นระหว่างและสิ้นสุดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้การประเมินในรูปแบบที่
หลากหลายสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้รูปแบบการประเมินการเรียนรู้ ได้แก่ การประเมิน
การเรี ย นรู้ ร ะหว่ า งเรี ย น (Formative Assessment) การประเมิ น การเรี ย นรู้ ส รุ ป รวม (Summative
Assessment) และการประเมิ นการเรียนรู้ต ามสภาพจริ ง (Authentic Assessment) ในการประเมิ น เพื่ อ
พัฒนาการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงนั้น ผู้สอนจาเป็นต้องสะท้อนการประเมินให้ผู้เรียนรับทราบ
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาตนเอง และผู้สอนต้องนาผลการประเมินมาพิจารณาเพื่อทบทวนและปรับแผนการจัด
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การเรียนรู้เพื่อให้สามารถดาเนินการแก้ไข ช่วยเหลือ หรือหาวิธีการต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนเกิดการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตามแต่ละจุดประสงค์การเรียนรู้หรือเป้าหมายของตัวชี้วัด ต่าง ๆ (กุศลิน มุสิกุล,
๒๕๕๕)
การวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย นต้ อ งอยู่ บ นหลั ก การพื้ น ฐาน 2 ประการ
คือ การประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน และเพื่อการตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน
ให้ประสบความสาเร็จนั้น ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพื่อให้บรรลุตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะสาคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการวัด
และประเมินการเรียนรู้ในทุกระดับ (กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๒)
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่ปรากฏในแผนการจัดการเรียนรู้ ให้ความสาคัญของการประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบัติ ดังนี้
๑) วิธีการประเมิน
(๑) การวัดและประเมินก่อนเรียน เพื่อตรวจสอบความพร้อม และความรู้เดิมของผู้เรียน
(ผสมผสานในกิจกรรมการเรียนรู้ขั้นนา)
(๒) การวัดและประเมินระหว่างเรียน ได้แก่ ด้านความรู้ ทักษะการปฏิบัติ และคุณลักษณะ
โดยวิธีการสังเกตพฤติกรรม ถามตอบพร้อมแสดงเหตุผล ตรวจชิ้ นงาน การนาเสนอ (ผสมผสานในกิจกรรม
การเรียนรู้ขั้นสอน) จุดมุ่งหมายของการประเมินระหว่างเรียน มีดังนี้
(๒.๑) เพื่อค้นหาและวินิจฉัยว่าผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหา มีทักษะความชานาญ
รวมถึงมีเจตคติทางการเรียนรู้อย่างไรและในระดั บใด เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สอนสามารถวางแผนการจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ
(๒.๒) เพื่อใช้เป็นข้อมูลป้อนกลับให้กับผู้เรียนว่ามีผลการเรียนรู้อย่างไร
(๒.๓) เพื่อใช้เป็นข้อมู ล ในการสรุปผลการเรียนรู้และเปรียบเทียบระดับพัฒนาการด้าน
การเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน
(๓) การวั ด และประเมิ น หลั ง เรี ยน เพื่อตรวจสอบความสาเร็ จตามจุ ดประสงค์ รายแผน
เป็นการพัฒนาในจุดที่ผู้เรียนอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง (ผสมผสานในกิจกรรมขั้นสรุป)
และเพื่อตัดสินผล การจัดการเรียนรู้ เป็นการประเมินหลังจากผู้เรียนได้เรียนไปแล้ว ผลจากการประเมิน
ประเภทนี้ ใ ช้ ป ระกอบการตั ด สิ น ผลการจั ด การเรี ย นการสอน หรื อ ตั ด สิ น ใจว่ า ผู้ เ รี ย นคนใดควรจะได้ รั บ
ระดับคะแนนใด
(๔) ประเมินรวบยอดเมื่อสิ้นสุดหน่วยการเรียนรู้ ดาเนินการดังนี้
การประเมินโดยครูผู้สอน เพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนว่าบรรลุเป้าหมายของหน่วยการ
เรียนรู้ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด สมรรถนะ คุณลักษณะ และเจตคติ หรือไม่ เช่น การทาโครงงาน การนาความรู้
ไปใช้เพื่อพัฒนาสังคมในรูปแบบต่าง ๆ
การประเมินโดยผู้เรียนแต่ละคน โดยการทาแบบบันทึกการเรียนรู้ (Learning logs) ควร
ให้ผู้เรียนได้ประเมินการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อเปิดโอกาสได้สะท้อนคิดสิ่งที่เรียนรู้ทั้งที่ทาได้ดีและยังต้องพัฒนา
(ตัวอย่างแบบบันทึกการเรียนรู้ ดูภาคผนวก ค.) ควรให้ผู้เรียนได้ประเมินการเรียนรู้ย่อยหลังจบการเรียนรู้แต่
ละหน่วยการเรียนรู้ และประเมินการเรียนรู้รวมในช่วงกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน โดยครูสามารถ
เลือกใช้ชุดคาถามและจานวนข้อให้เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียน ช่วงเวลา และธรรมชาติของแต่ละวิชา ทั้งนี้

๗๖๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

ในครั้งแรกครูควรทาร่วมกับนักเรียนเพื่อแนะนาวิธีการเขียนแบบสะท้อนคิด และควรอ่านสิ่งที่นักเรียนบันทึก
พร้อมให้ข้อมูลย้อนกลับ เสนอแนะในเชิงบวกและสร้างสรรค์ รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลในแบบบันทึกเพื่อ
พัฒนาการสอนของตัวเองและช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลต่อไป
๒) ผู้ ป ระเมิน ได้แ ก่ เพื่อนประเมินเพื่อน ครูประเมินผู้เรียน ผู้เรียนประเมินตนเอง และ
ผู้ปกครองร่วมประเมิน
๕. คาแนะนาบทบาทครูปลายทางในการจัดการเรียนรู้
ครูปลายทางควรมีบทบาทการสอนคู่ขนานกับครูต้นทางในการกากับดูแลช่วยเหลือนักเรียนในทุก
ขั้นตอนการสอน ดังนี้
๑) ขั้นเตรียมตัวก่อนสอน
(๑) ศึกษาทาความเข้าใจคาชี้แจงและทาความเข้าใจเชื่อมโยง ทั้งเป้าหมาย กิจกรรมและการ
วัดผลและประเมินผลระหว่างหน่วยการเรียนรู้กับแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง
(๒) ศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม จากแหล่งเรียนรู้ หน่วยงาน องค์กรที่ให้ความรู้ ที่เชื่อถือได้
รวมทั้งเทคนิคการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถของผู้เรียนอย่างรอบด้าน
(๓) ปรับ/ประยุกต์หรือเพิ่ม เป้าหมายทั้งเนื้อหา ทักษะกระบวนการ คุณลักษณะที่เป็นจุดเน้น
และที่เป็นปัจจุบันตามบริบทของห้องเรียน โรงเรียน ชุมชน รวมถึงการวัดประเมินทัก ษะกระบวนการเรียนรู้
ตามศักยภาพของผู้เรียน และตามสภาพจริง
(๔) ศึกษาคลิปบทเรียนที่มีการอัปโหลดล่วงหน้าเพื่อทาความเข้าใจการจัดกิจกรรม PowerPoint
และสื่อต่าง ๆ ที่ครูใช้ประกอบการสอน โดยเฉพาะแนวการจัดกิจกรรมในขั้นตอนช่วงการปฏิบัติ ทั้งด้านวิธีการ
สื่อที่ใช้ และช่วงเวลาของการทาแต่ละกิจกรรมเพื่อนามาวิเคราะห์และหาแนวทางเตรียมนักเรียน/ช่วยเหลือ
ส่งเสริม/อานวยความสะดวกนักเรียนตามบริบทของห้องเรียนของตนให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเต็มตามศักยภาพ
(๕) เตรียมใบงาน (ที่คัดเลือกสาหรับมอบหมายให้นักเรียนได้ทาตามเห็นควรและเหมาะสม)
รวมทั้งการเตรียมอุปกรณ์ตามระบุในแผนฯและ/หรือที่ปรากฏในคลิป (ในกรณีมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม)
(๖) ติ ด ตามข้ อ มู ล รายละเอี ย ดการจั ด กิ จ กรรมในช่ ว งการปฏิ บั ติ ต ามก าหนดการสอนที่ มี
รายละเอียดของสื่อการสอน ใบงาน ใบความรู้ บนเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
๒) ขั้นการจัดการเรียนรู้
(๑) สร้างการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการทากิจกรรม เช่น กระตุ้นให้นักเรียนคิด ตอบคาถามของ
ครูต้นทาง ฟังเฉลยและช่วยเสริม/อธิบาย/ในสิ่งที่นักเรียนยังไม่เข้าใจ ชมเชย/ให้กาลังใจหากนักเรียนทาได้ดี
(๒) ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ตามไม่ทัน เช่นอธิบายเพิ่มเติมเพื่อ ให้นักเรียนสามารถเรียนรู้
ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คาชี้แจงรายวิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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(๓) กากับดูแลให้มีวินัยในการเรียนเช่น ไม่เล่นหรือพูดคุยกัน ปฏิบัติตามคาสั่งในการทากิจกรรม
ฯลฯ
(๔) อานวยความสะดวกในการเรียนรู้ เช่น จัดเตรียมสื่อการเรียนรู้/อุปกรณ์
(๕) สังเกตพฤติกรรมนักเรียนเช่น คุณลักษณะผู้เรียน, สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน การจัดการเรียนรู้/
การปฏิบัติงาน ความรู้ในบทเรียน และบันทึกข้อมูลตามแนวทางประเมินที่แนะนาไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้
เพื่อนาข้อมูลไปพัฒนานักเรียนและให้ความช่วยเหลือนักเรียนทั้งชั้น/กลุ่ม/รายบุคคลตามกรณี
๓) ขั้นการปฏิบัติ
(๑) ทบทวนขั้นตอนการทากิจกรรมตามที่ครูต้นทางแนะนา และตามข้อแนะนาการปฏิบัติที่ระบุ
ใน PowerPoint ตรวจสอบความเข้าใจ และเตรียมนักเรียนก่อนทากิจกรรม (การแบ่งกลุ่ม ฯลฯ)
(๒) กากับให้การทากิจกรรมเป็นไปตามลาดับเวลาตามแนวทางที่ระบุบน PowerPoint
(๓) ให้ความช่วยเหลือนักเรียนในระหว่างการทากิจกรรม
(๔) เตรี ย มพร้ อ มนั ก เรี ย นส าหรั บ กิ จ กรรมในขั้ น ตอนสรุ ป การเรี ย น (ถ้ า มี ) เช่ น การสรุ ป ผล
ปฏิบัติงานเพื่อเทียบเคียงกับผลงานที่นักเรียนต้นทางจะนาเสนอ เป็นต้น
๔) ขั้นสรุป
(๑) กากับนักเรียนให้มีส่วนร่วมในการเฉลยใบงาน/สรุปผลการทากิจกรรม ฯลฯ
(๒) ทบทวนประเด็นสาคัญที่มีการสรุป ท้ายชั่วโมง และงาน/ใบงานที่ครูต้นทางมอบหมายให้ทา
เป็นการบ้าน/หรือใบงานที่ครูปลายทางได้เลือกมาใช้กับชั้นเรียนของตน
(๓) จัดให้นักเรียนได้ทาแบบประเมินตามระบุในหัวข้อ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (เฉพาะ
หลังจบแต่ละหน่วยการเรียนรู้และครึ่ง/ปลายภาคเรียน)
๕) การบันทึกผลหลังสอน
(๑) บันทึกการจัดการเรียนรู้ของตนเอง โดยใช้ข้อมูลจากแบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนระหว่าง
เรียน และแบบประเมินตนเอง บันทึกการเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อวิเคราะห์เทคนิค หรือวิธีการใด ที่ทาให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วม มีความรู้ มีทักษะ และคุณลักษณะตามจุดประสงค์
(๒) บั น ทึ ก สาเหตุ ข องความส าเร็ จ อุ ป สรรค และ/หรื อ ข้อ จ ากัด ที่ เกิ ด ขึ้น เช่ น เทคนิ ค หรื อ
วิธีการใด การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมอย่างไร ฯลฯ ที่ทาให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
มีความรู้ มีทักษะ และคุณลักษณะตามจุดประสงค์ โดยใช้คาถามที่ให้ไว้ใน “คาถามบันทึกผลหลังสอนสาหรับ
ครูปลายทาง” (ดูภาคผนวก ค.) เป็นแนวทางในการย้อนคิด ไตร่ตรองสิ่งที่เกิดขึ้นและนาไปบันทึกผลหลังสอน
ของชั่วโมงนั้น ๆ
(๓) วิ เ คราะห์ แ ละสรุ ป ผลจากข้ อ มู ล ตามปั ญ หา/ความส าเร็ จ ที่ เ กิ ด ขึ้ น และเสนอแนวทาง
การปรับปรุง เพื่อนามาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และช่วยเหลือ/ส่งเสริมนักเรียนในการจัดการเรียนรู้ในครั้ง
ต่อไป รวมทั้งนาไปใช้เป็นข้อมูลเพื่อพัฒนาเป็นงานวิจัยในชั้นเรียนต่อไป

๗๖๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ส๑๕๑๐๒

วิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

เวลา ๔๐ ชั่วโมง

ศึกษาสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นจากหลักฐานที่หลากหลาย ทางประวัติศาสตร์ ความแตกต่าง
ระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวในท้องถิ่น อารยธรรมของอินเดียและจีน และอิทธิพลของ
วัฒนธรรมต่างชาติพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรี ปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ
และการปกครอง บอกประวัติและผลงานของบุคคลสาคัญที่น่าภาคภูมิใจอธิบายภูมิปัญญาไทยที่สาคัญ
โดยวิเคราะห์ความสาคัญ สื บค้น ค้นคว้า ความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้หลักฐานที่หลากหลาย
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรี ปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรือง
ทางเศรษฐกิจและการปกครอง บอกประวัติและผลงานของบุคคลสาคัญที่น่าภาคภูมิใจอธิบายภูมิปัญญาไทยที่
สาคัญ และมีความรู้ ความ เข้าใจความหมาย ความสาคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้
วิ ธี ก ารอย่ า งเป็ น ระบบ เข้ า ใจพั ฒ นาการของมนุ ษยชาติ จากอดี ต จนถึง ปั จ จุบั น ในด้า นความสัมพั นธ์และ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสาคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นได้
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก
ความภูมิใจและธารงความเป็นไทย
รหัสตัวชี้วัด
ส ๔.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓
ส ๔.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒
ส ๔.๓ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔
รวมทั้งหมด ๙ ตัวชี้วัด

คาชี้แจงรายวิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๗๖๓

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
รหัสวิชา ส๑๕๑๐๒

รายวิชาประวัติศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ภาคเรียนที่ ๑
รวมเวลา ๒๐ ชั่วโมง

สาระที่ 4 ประวัตศิ าสตร์
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ส ๔.๑ เข้าใจความหมาย ความสาคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วัด
ป.๕/๑ สืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้หลักฐานที่หลากหลาย
ป.๕/๒ รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อตอบคาถามทางประวัติศาสตร์ อย่างมีเหตุผล
ป.๕/๓ อธิบายความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวในท้องถิ่น
สาระที่ 4 ประวัตศิ าสตร์
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ส ๔.๒ เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลง
ของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสาคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตัวชี้วัด
ป.๕/๑ อธิบายอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที่มีต่อไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยสังเขป
ป.๕/๒ อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทยปัจจุบันโดยสังเขป

๗๖๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

โครงสร้างรายวิชาประวัติศาสตร์
รหัสวิชา ส๑๕๑๐๒

รายวิชาประวัติศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ภาคเรียนที่ ๑
รวมเวลา ๑๘ ชั่วโมง

หน่วย ชื่อหน่วย
ที่
การเรียนรู้
๑ ย้อนรอยไทย

2

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วดั
ส ๔.๑ : ป.๕/๑
: ป.๕/๒
: ป.5/3

สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด

การศึกษาเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์หรือความเป็นมาของ
ท้องถิ่นมีข้อมูลหลักฐานที่เป็นจริง
สามารถตรวจสอบที่มาของหลักฐาน
ได้ โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์
จะทาให้ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้อง
และชัดเจน หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์เป็นสิ่งที่ช่วยยืนยัน
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ การ
นาเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
จะต้องไม่ขัดแย้งกับหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์
อิทธิพลของ
ส ๔.๒ : ป.๕/๑
การศึกษาลักษณะอิทธิพล
อารยธรรม
ป.๕/๒
อารยธรรมของอินเดียและจีน
ต่างชาติที่มีต่อ
สามารถศึกษาได้จากร่องรอยการตั้ง
ไทย
หลักแหล่งและพัฒนาการดารงชีวติ
ของมนุษย์ในยุคสมัยนั้น ๆ การเข้า
มาของอารยธรรมอินเดียและจีนใน
ดินแดนไทยและภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และอารยธรรม
อินเดียและจีนที่มีต่อไทย เช่น
ศาสนาและความเชื่อ ภาษา
การแต่งกาย อาหาร ดนตรี
รวมตลอดภาคเรียน

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
๖
๑๗

๑๒

๓๓

๑๘

๕๐

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
วิธีการทางประวัติศาสตร์

๗๖๕

๗๖๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์
รหัสวิชา ส๑๕๑๐๒ รายวิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๖ ชั่วโมง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑. มาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชี้วัด
สาระที่ ๔ ประวัตศิ าสตร์
มาตรฐาน ส ๔.๑ เข้าใจความหมาย ความสาคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วดั
ป.๕/๑ สืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้หลักฐานที่หลากหลาย
ป.๕/๒ รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อตอบคาถามทางประวัติศาสตร์อย่างมีเหตุผล
ป.๕/๓ อธิบายความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวในท้องถิ่น
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์หรือความเป็นมาของท้องถิ่น มีข้อมูลหลักฐานที่เป็นจริงสามารถ
ตรวจสอบที่มาของหลักฐานได้ โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์จะทาให้ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้องและชัดเจน
หลั ก ฐานทางประวั ติ ศ าสตร์ เ ป็ น สิ่ ง ที่ ช่ ว ยยื น ยั น เรื่ อ งราวทางประวั ติ ศ าสตร์ การน าเสนอเรื่ อ งราวทาง
ประวัติศาสตร์จะต้องไม่ขัดแย้งกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์
๓. สาระการเรียนรู้
ความรู้
๑. ความหมายและการสืบค้นของวิธีการทางประวัติศาสตร์
๒. การสืบค้นข้อมูลโดยการสืบค้นข้อมูลจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์
๓. แหล่งข้อมูลและหลักฐานทางประวัติศาสตร์
๔. การแยกแยะความจริงกับข้อเท็จจริง
ทักษะ/กระบวนการ
๑. นาความรู้เรื่องวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
๒. การวิเคราะห์แยกแยะความจริงกับข้อเท็จจริง
๓. ใช้กระบวนการกลุ่มในการศึกษาวิธีการทางประวัติศาสตร์
เจตคติ
๑. ศึกษาใฝ่เรียนรู้ความเป็นมาของท้องถิน่ โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ด้วยความภาคภูมิใจ
๒. สามารถอภิปรายถึ ง ประโยชน์ข องหลักฐานทางประวั ติศ าสตร์และความเป็น มาของ
ประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างถูกต้องและมีเหตุผล
๓. เห็ น ประโยชน์ ของวิธี ก ารทางประวั ติ ศาสตร์ โดยใช้ ห ลั ก ฐานทางประวั ติ ศาสตร์และ
การสืบค้นการดารงชีวิตของคนในอดีตและปัจจุบันได้อย่างถูกต้องและมีเหตุผลโดยใช้หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ในการสืบค้น

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์
๔. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
๔. ความสามารถในการใช้ชีวิต
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒. ซื่อสัตย์
๓. มีวินัย
๔. ใฝ่เรียนรู้
๕. มีจิตสาธารณะ
๖. มุ่งมั่นในการทางาน
๖. การประเมินผลรวบยอด
ชนิ้ งานหรือภาระงาน
๑. แผนผังความคิด
๒. ใบงานที่ 1 เรือ่ ง การสืบข้อมูลโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์
๓. ใบงานที่ 2 เรือ่ ง ประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์
๔. ใบงานที่ 3 เรือ่ ง ความจริงกับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์

๗๖๗

๗๖๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)
เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน

ประเด็นการ
ประเมิน
1. การบรรยาย
จุดประสงค์

2. ความ
ครอบคลุมของ
เนื้อหา

4 (ดีมาก)
บรรยายเกี่ยวกับ
จุดประสงค์ใน
การสร้างสรรค์
ผลงานได้ถูกต้อง
ชัดเจน
การนาเสนอเป็นไป
ตามลาดับขัน้ ตอน
ความถูกต้องของ
เนื้อหา ๑๐๐ %

3. ความสวยงาม ใช้เครือ่ งหมาย
การตกแต่งชิ้นงาน รูปภาพ สมการ
สัญลักษณ์แทนกฎ
ทฤษฎี หลักการ
นิยามต่าง ๆ ได้
ถูกต้องและครบถ้วน
4. ความถูกต้อง ใช้สีที่ช่วยจดจา
เพลินตา สีเดียว
ตลอด แต่ละสีไม่ซ้า
กัน
5. ความตรงต่อ ส่งงานครบถ้วนตรง
เวลา
ตามเวลาที่กาหนด

ระดับคุณภาพ
3 (ดี)
2 (พอใช้)
บรรยายเกี่ยวกับ บรรยายเกี่ยวกับ
จุดประสงค์ใน
จุดประสงค์ใน
การสร้างสรรค์
การสร้างสรรค์
ผลงานได้ถูกต้อง ผลงานได้ถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่
เป็นบางส่วน
การนาเสนอเป็นไป การนาเสนอเป็นไป
ตามลาดับขัน้ ตอน ตามลาดับขัน้ ตอน
ความถูกต้องของ
ความถูกต้องของ
เนื้อหา ๘๐ %
เนื้อหา ๗๐ %

1 (ปรับปรุง)
บรรยายเกี่ยวกับ
จุดประสงค์ใน การ
สร้างสรรค์ผลงาน
ได้ถูกต้องเพียงส่วน
น้อย
การนาเสนอเป็นไป
ตามลาดับขัน้ ตอน
ความถูกต้องของ
เนื้อหา ๕๐ %

ใช้เครือ่ งหมาย
รูปภาพ สมการ
สัญลักษณ์แทนกฎ
ทฤษฎี หลักการ
นิยามต่าง ๆ ได้
ถูกต้องแต่ครบถ้วน
ใช้สีที่ช่วยจดจา
เพลินตา สีเดียว
ตลอด แต่ละสีซ้ากัน

ใช้เครือ่ งหมาย
รูปภาพ สมการ
สัญลักษณ์แทนกฎ
ทฤษฎี หลักการ
นิยามต่าง ๆ ได้
ถูกต้อง
ไม่ใช้สที ี่ช่วยจดจา
เพลินตา สีเดียว
ตลอด

ใช้เครือ่ งหมาย
รูปภาพ สมการ
สัญลักษณ์แทนกฎ
ทฤษฎี หลักการ
นิยามต่าง ๆ ได้
ถูกต้อง
ใช้สีที่ช่วยจดจา
เพลินตา สีเดียว
ตลอด แต่ละสี
เดียวกัน
ส่งงานครบถ้วนตรง ส่งงานครบถ้วนตรง
ตามเวลาที่กาหนด ตามเวลาที่กาหนด
๑-๒ วัน
๓-๔ วัน

เกณฑ์การตัดสิน

เกณฑ์การผ่าน

คะแนน ๑๖-๒๐ หมายถึง ดีมาก
คะแนน ๑๓-๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๑๐-๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนน 1-๙ หมายถึง ปรับปรุง
ตั้งแต่ระดับ ๑๐ คะแนน ขึ้นไปผ่าน

ส่งงานครบถ้วนตรง
แต่ช้ากว่ากาหนด
5 วันขึ้นไป

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์

๗๖๙

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 1 เรื่อง ขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๔.๑ เข้าใจความหมาย ความสาคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วดั ส 4.1 ป.5/1 สืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้หลักฐานที่หลากหลาย
2. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การรวบรวม พิจารณาไตร่ตรอง วิเคราะห์และตีความจากหลักฐานแล้วนามาเปรียบเทียบอย่างเป็นระบบ
เพื่ออธิบายเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นในอดีตว่าเหตุใดจึงเกิดขึ้น หรือเหตุการณ์ในอดีตนั้นได้เกิดและคลี่คลายอย่างไร
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- มีความรู้ความเข้าใจในความหมายเกี่ยวกับวิธีการทางประวัติศาสตร์
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
- เกิดทักษะในการคิดใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการสืบค้นข้อมูล
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- เห็นความสาคัญของการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์
4. สาระการเรียนรู้
ขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์
5. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการคิด
- ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- ทักษะการคิดวิเคราะห์
5.2 ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
- กระบวนการสืบค้นข้อมูล
5.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวติ
- กระบวนการทางานกลุ่ม
- กระบวนการปฏิบัติ
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้

๗๗๐

ลาดับที่
1.

2.

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

จุดประสงค์
การเรียนรู้

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 1 เรื่อง ขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์
รายวิชาประวัตศิ าสตร์ จานวน 1 ชั่วโมง
แนวการจัดการเรียนรู้
ขั้นตอนการจัด
เวลาทีใ่ ช้
สื่อการเรียนรู้
การเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ขั้นนา
10 นาที 1. ครูตั้งประเด็นคาถามโดย 1. นักเรียนดูภาพ สมเด็จพระ - ภาพสมเด็จพระ
ยกตัวอย่างบุคคลสาคัญ เช่น นเรศวรมหาราช
นเรศวรมหาราช
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
โดยใช้คาถามเพือ่ ให้เชื่อมโยง
กับวิธีการทางประวัติศาสตร์
2. ครูใช้คาถาม
2. นักเรียนตอบคาถาม
1) นักเรียนรู้จกั บุคคลใน
1) แนวคาตอบ นักเรียน
ภาพนี้หรือไม่
รู้จัก/ไม่รู้จัก
2) บุคคลในภาพนี้นักเรียน
2) แนวคาตอบ จากการ
รู้จักมาจากทีใ่ ด
อ่านหนังสือ/โทรทัศน์
3) ถ้านักเรียนต้องการศึกษา 3) แนวคาตอบ การศึกษา
ข้อมูลประวัติความเป็นมาของ ค้นคว้าจากหนังสือ,วิธีการ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทางประวัติศาสตร์
นักเรียนควรศึกษาด้วยวิธีการ
ใด
ขั้นสอน
35 นาที 1. ครูให้นักเรียนศึกษา ใบ 1. นักเรียนศึกษาใบความรู้ - ใบความรู้
ความรู้ เรื่อง ขั้นตอนวิธีการ เรื่อง ขั้นตอนวิธีการทาง
- PowerPoint
ทางประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์
2. ครูตั้งประเด็นคาถาม
2. นักเรียนตอบคาถาม

การประเมิน
การเรียนรู้
- การประเมิน
คาตอบ
- การสังเกต

- การสังเกต

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์
ลาดับที่
2.

แนวการจัดการเรียนรู้
จุดประสงค์
ขั้นตอนการจัด
เวลาทีใ่ ช้
สื่อการเรียนรู้
การเรียนรู้
การเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
1. มีความรู้ความ
1) วิธีการทาง
1) แนวคาตอบ วิธีการทาง
- PowerPoint
เข้าใจและ
ประวัติศาสตร์ประกอบไป ประวัติศาสตร์ประกอบไปด้วย
ความหมายเกี่ยวกับ
ด้วยกี่ข้นั ตอน อะไรบ้าง
5 ขั้นตอน คือ
วิธีการทาง
1. การกาหนดหัวข้อที่จะ
ประวัติศาสตร์
ศึกษา
2. การรวบรวมข้อมูลและ
หลักฐาน
3. การตรวจสอบข้อมูลและ
หลักฐาน
4. การสรุปความรู้
5. การนาเสนอ
2. เกิดทักษะใน
3. ครูให้นกั เรียนอภิปราย 3. นักเรียนอภิปรายเกีย่ วกับ
การคิด ใช้วิธีการ
เกี่ยวกับขั้นตอนและ
ขั้นตอนและความสาคัญของ
ทางประวัติศาสตร์
ความสาคัญของวิธีการ
วิธีการทางประวัติศาสตร์
ในการสืบค้นข้อมูล
ทางประวัติศาสตร์
- วิธีการทางประวัติศาสตร์
คือ การรวบรวม พิจารณา
ไตร่ตรอง วิเคราะห์และตีความ
จากหลักฐานแล้วนามา
เปรียบเทียบอย่างเป็นระบบ
เพื่ออธิบายเหตุการณ์สาคัญที่
เกิดขึ้นในอดีตเหตุใดจึงเกิดขึ้น

๗๗๑
การประเมิน
การเรียนรู้
- การประเมิน
คาตอบ
- การสังเกต

๗๗๒
ลาดับที่

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)
จุดประสงค์
การเรียนรู้

3.

4.

3. เห็น
ความสาคัญของ
การใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์

ขั้นตอนการจัด
เวลาทีใ่ ช้
การเรียนรู้
ขั้นปฏิบัติ

ขั้นสรุป

5 นาที

แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
หรือเหตุการณ์ในอดีตนั้นได้ - ใบงานแผนผัง
เกิดและคลี่คลายอย่างไร
ความคิด
5. ครูให้นักเรียนสรุป
5. นักเรียนสรุปประเด็น
ประเด็นสาคัญขั้นตอนและ สาคัญขั้นตอนและวิธีการทาง
วิธีการทางประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์เป็นแผนผัง
เป็นแผนผังความคิด
ความคิด
ครูให้นักเรียนร่วมกันสรุป นักเรียนสรุปความรูเ้ กี่ยว
ความรู้ เรื่อง วิธีการทาง
การศึกษาข้อมูลโดยใช้วิธีการ
ประวัติศาสตร์ โดยให้
ทางประวัติศาสตร์
นักเรียนยกตัวอย่างเกี่ยวกับ
ท้องถิ่นของเราที่สนใจ
พร้อมศึกษาข้อมูลโดยใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์

การประเมิน
การเรียนรู้
- ตรวจแผนผัง
ความคิด
- การประเมิน
- การสังเกต
พฤติกรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์

๗๗๓

8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้
๑. ห้องสมุดโรงเรียน
๒. การค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
๓. ภาพสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
๔. สื่อ PowerPoint
๕. ใบความรูท้ ี่ 1 เรื่อง ขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์
**สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามบริบทของท้องถิ่น
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิน้ งานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ 1 แผนผังความคิด
เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการวัด
และประเมินผล
ความรู้ (K)

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 80

ทักษะ (P)

- ศึกษาจากใบความรู้ เรื่อง - ใบความรู้ เรือ่ ง ขั้นตอน
ขั้นตอนวิธีการทาง
วิธีการทางประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์
- ตรวจแผนผังความคิด
- แผนผังความคิด

เจตคติ (A)

- สังเกต

- แบบประเมินพฤติกรรม

ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

- ประเมินความมีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่น
ในการทางาน
- ประเมินความสามารถ
การคิด การใช้ทักษะชีวิต
และการแก้ปญ
ั หา

- แบบประเมินคุณลักษณะ ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
อันพึงประสงค์
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป

สมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียน

- แบบประเมินสมรรถนะ
สาคัญของผู้เรียน

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 80

ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป

๗๗๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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๗๗๕

ใบความรูท้ ี่ 1 เรื่อง ขั้นตอนวิธีการทางประวัตศิ าสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง วิธีการทางประวัตศิ าสตร์
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง ขั้นตอนวิธีการทางประวัตศิ าสตร์
รายวิชาประวัตศิ าสตร์ รหัสวิชา ส๑๕๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ขั้นตอนวิธีการทางประวัตศิ าสตร์
วิธีการทางประวัติศาสตร์ คือ การรวบรวม พิจารณาไตร่ตรอง วิเคราะห์และตีความจากหลักฐานแล้ว
นามาเปรียบเที ยบอย่างเป็นระบบ เพื่ออธิบายเหตุการณ์สาคัญ ที่เกิดขึ้ นในอดีตว่าเหตุใดจึงเกิดขึ้น หรือ
เหตุการณ์ในอดีตนั้นได้เกิดและคลี่คลายอย่างไร ซึ่งเป็นความมุ่งหมายที่สาคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์
ขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์
ขั้นตอนที่ ๑ การกาหนดเป้าหมาย
ขั้นตอนแรก นักประวัติศาสตร์ต้องมีจุดประสงค์ชัดเจนว่าจะศึกษาอะไร อดีตส่วนไหน สมัยอะไร และ
เพราะเหตุใด เป็นการตั้งคาถามที่ต้องการศึกษา นักประวัติศาสตร์ต้องอาศัยการอ่าน การสังเกต และควรต้อง
มีความรู้กว้าง ๆ ทางประวัติศาสตร์ในเรื่องนั้น ๆ มาก่อนบ้าง ซึ่งคาถามหลักที่นักประวัติศาสตร์ควรคานึงอยู่
ตลอดเวลาก็คือทาไมและเกิดขึ้นอย่างไร
ขั้นตอนที่ ๒ การรวบรวมข้อมูล
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ให้ข้อมูลมีทั้งหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร และหลักฐานที่ไม่เป็น
ลายลักษณ์อักษร มีทั้งที่เป็นหลักฐานชั้นต้น (ปฐมภูมิ) และหลักฐานชั้นรอง (ทุติยภูมิ) การรวบรวมข้อมูลนั้น
หลักฐานชั้นต้นมีความสาคัญและความน่าเชื่อถือมากกว่าหลักฐานชั้นรอง แต่หลักฐานชั้นรองอธิบายเรื่องราว
ให้เข้าใจได้ง่ายกว่าหลักฐานชั้น ต้น ในการรวบรวมข้อมูลประเภทต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ควรเริ่มต้นจาก
หลักฐานชั้นรองแล้วจึงศึกษาหลักฐานชั้นต้น ถ้าเป็นหลักฐานประเภทไม่เป็นลายลักษณ์อักษรก็ควรเริ่มต้นจาก
ผลการศึกษาของนักวิชาการที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านก่อนไปศึกษาจากของจริงหรือสถานที่จริง การศึกษา
ประวัติศาสตร์ที่ดีควรใช้ข้อมูลหลายประเภทขึ้นอยู่กับว่าผู้ศึกษาต้องการศึกษาเรื่องอะไร ดังนั้น การรวบรวม
ข้อมูลที่ดีจะต้องจดบันทึกรายละเอียดต่าง ๆ ทั้งข้อมูลและแหล่งข้อมูลให้สมบูรณ์และถูกต้องเพื่อการอ้างอิง
ที่น่าเชื่อถือ
ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินคุณค่าของหลักฐาน
วิพากษ์ วิธีทางประวัติศาสตร์ คือ การตรวจสอบหลักฐานและข้อมูลในหลักฐานเหล่านั้นว่ามีความ
น่าเชื่อถือหรือไม่ ประกอบด้วยการวิพากษ์หลักฐานและวิพากษ์ข้อมูลโดยขั้นตอนทั้งสองจะกระทาควบคู่กัน
ไป เนื่องจากการตรวจสอบหลักฐานต้องพิจารณาจากเนื้อหาหรือข้อมูลภายในหลักฐานนั้น และในการวิพากษ์
ข้อมูลก็ต้องอาศัยรูปลักษณะของหลักฐานภายนอกประกอบด้วยการวิ พากษ์หลักฐานหรือวิพากษ์ภายนอก
การวิพากษ์หลักฐาน (external criticism) คือ การพิจารณาตรวจสอบหลักฐานที่ได้คัดเลือกไว้แต่ละชิ้นว่ามี
ความน่าเชื่อถือเพียงใด แต่เป็นเพียงการประเมินตัวหลักฐาน มิได้มุ่งที่ข้อมูลในหลักฐาน ดังนั้น ขั้นตอนนี้เป็น
การสกัดหลักฐานที่ไม่น่าเชื่อถือออกไปการวิพากษ์ ข้อมูล หรือวิพากษ์ภายในการวิพากษ์ข้อมูล (internal
criticism) คือ การพิจารณาเนื้อหาหรือความหมายที่แสดงออกในหลักฐานเพื่อประเมินว่าน่าเชื่อถือเพียงใด
โดยเน้นถึงความถูกต้อง คุณค่า ตลอดจนความหมายที่แท้จริง ซึ่งนับว่ามีความสาคัญต่อการประเมินหลักฐานที่
เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร เพราะข้ อ มู ล ในเอกสารมี ทั้ ง ที่ ค ลาดเคลื่ อ น และมี อ คติ ข องผู้ บั น ทึ ก แฝงอยู่ หาก
นักประวัติศาสตร์ละเลยการวิพากษ์ข้อมูล ผลที่ออกมาอาจจะผิดพลาดจากความเป็นจริง

๗๗๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

ขั้นตอนที่ ๔ การตีความหลักฐาน
การตีความหลักฐาน หมายถึง การพิจารณาข้อมูลในหลักฐานว่าผู้สร้างหลักฐานมีเจตนาที่แท้จริง
อย่างไร โดยดูจากลีลาการเขียนของผู้บันทึกและรูปร่างลักษณะโดยทั่วไปของประดิษฐกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ได้
ความหมายที่แท้จริงซึ่งอาจแอบแฝงโดยเจตนาหรือไม่ก็ตามในการตีความหลักฐาน นักประวัติศาสตร์จึงต้อง
พยายามจั บ ความหมายจากส านวนโวหาร ทั ศ นคติ ค วามเชื่ อ ฯลฯ ของผู้ เ ขี ย นและสั ง คมในยุ ค สมั ย นั้ น
ประกอบด้วยเพื่อที่ จะได้ทราบว่าถ้อยความนั้นนอกจากจะหมายความตามตัวอักษรแล้วยังมีความหมายที่
แท้จริงอะไรแฝงอยู่
ขั้นตอนที่ ๕ การสังเคราะห์และการวิเคราะห์ข้อมูล
จัดเป็นขั้นตอนสุดท้ายของวิธีการทางประวัติศาสตร์ซึ่งผู้ศึกษาค้นคว้าจะต้องเรียบเรียงเรื่องหรือ
นาเสนอข้อมูลในลักษณะที่เป็นการตอบหรืออธิบายความอยากรู้ ข้อสงสัยตลอดจนความรู้ใหม่ ความคิดใหม่ที่
ได้จากการศึกษาค้นคว้านั้นในขั้นตอนนี้ ผู้ศึกษาจะต้องนาข้อมูลที่ ผ่านการตีความมาวิเคราะห์ หรือแยกแยะ
เพื่อจัดแยกประเภทของเรื่องโดยเรื่องเดียวกันควรจัดไว้ด้วยกัน รวมทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กัน เรื่องที่
เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน จากนั้นจึงนาเรื่องทั้งหมดมาสังเคราะห์หรือรวมเข้าด้วยกัน คือ เป็นการจาลอง
ภาพบุคคลหรือเหตุการณ์ในอดีตขึ้นมาใหม่ เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์และความต่อเนื่อง โดยอธิบายถึงสาเหตุ
ต่าง ๆ ที่ทาให้เกิดเหตุการณ์ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและผล ทั้งนี้ผู้ศึกษาอาจนาเสนอเป็นเหตุการณ์พื้นฐานหรือ
เป็นเหตุการณ์เชิงวิเคราะห์ก็ได้ ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายของการศึกษา

แหล่งที่มา/อ้างอิง
https://sites.google.com › site › withi-kar-thang-prawatisastr

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์
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แบบประเมินการนาเสนอหน้าชัน้ เรียน
เกณฑ์
การประเมิน
ดีมาก (๔)
1. การ
คล่องแคล่วไม่ติดขัด
ถ่ายทอดเนื้อหา ทาให้เข้าใจประเด็น
ได้ง่ายและเร็ว พูดมี
การเว้นจังหวะและ
เน้นคา เน้น
สาระสาคัญอย่าง
เหมาะสมเพื่อให้
ผู้ฟังติดตามการ
นาเสนอ ความเร็ว
ในการพูดอยู่ใน
ระดับเหมาะสม
2. บุคลิกภาพ มีความมั่นใจ
สบสายตาผู้ฟัง
ตลอดเวลาเพื่อ
ดึงดูดให้ผู้ฟังสนใจ
ในเนื้อหาที่ถ่ายทอด
เสียงดังพอเหมาะ
3. การใช้ภาษา คล่องแคล่ว เช่น
กายในสื่อสาร ยกมือ/ผายมือ แสดง
กริยาท่าทาง
ประกอบการ
นาเสนอเพื่อดึงดูด
ความสนใจ
4. ความ
ใช้เวลาในการนา
เหมาะสมกับ เสนอเหมาะสม
เวลา

ระดับคุณภาพ
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
ปรับปรุง (๑)
คล่องแคล่วไม่ติดขัด ไม่คล่องแคล่วมี
ติดขัด หยุดชะงักใน
ทาให้เข้าใจประเด็น การหยุดชะงักบ้าง หลายจังหวะ พูด
ได้ง่าย พูดมีการเว้น บางครั้ง จังหวะพูด เร็วหรือช้าเกินไป
จังหวะอย่าง
ช้าจับประเด็นไม่ได้
เหมาะสม ความเร็ว
ในการพูดอยู่ใน
ระดับเหมาะสม

สบสายตาผู้ฟัง
พอสมควร น้าเสียง
สะท้อนถึงความ
มั่นใจ เสียงดัง
พอเหมาะ

สบสายตาผู้ฟังน้อย ก้มหน้าไม่สบตา
น้าเสียงสั่น ขาด
และ
ความมั่นใจ เสียง น้าเสียงสั่นและเบา
เบาและดังสลับไป

แสดงกริยาท่าทาง
ใช้ภาษากายสื่อสาร ไม่ใช้ภาษากาย
ประกอบการนาเสนอ น้อยครั้ง
สื่อสาร
พอสมควร

ใช้เวลาในการนา
เสนอเกินเวลาที่
กาหนด ๑-๓ นาที

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
8-10
คะแนน หมายถึง
คะแนน
5-7
คะแนน หมายถึง
คะแนน
1-4
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ 5 คะแนน ขึ้นไป

ใช้เวลาในการนา
เสนอเกินเวลาที่
กาหนด ๔-๕ นาที

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ใช้เวลาในการ
นาเสนอเกินเวลาที่
กาหนด มากกว่า ๕
นาทีขึ้นไป

๗๗๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)
แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ดี (๓)
มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
สม่าเสมอ

ระดับคุณภาพ
พอใช้ (๒)
มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมใน
บางครั้ง

ปรับปรุง (๑)
ไม่มีความกระตือรือร้น
ในการร่วมกิจกรรม

2. การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อนื่

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นอย่างสม่าเสมอ

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ไม่รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น

3. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบใน
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมายใน
งานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
สม่าเสมอ
บางครั้ง

4. ขยันหมั่นเพียร

มีความขยันหมั่นเพียร มีความขยันหมั่นเพียร ไม่มีความขยันหมั่นเพียร
พยายามทางานให้สาเร็จ พยายามทางานให้สาเร็จ พยายามทางานให้สาเร็จ
อย่างสม่าเสมอ
เป็นบางครั้ง

5. ตรงต่อเวลา

ส่งชิ้นงานภายในเวลาที่
กาหนด

เกณฑ์การประเมิน
1. การร่วมกิจกรรม

ส่งผลงานเสร็จตรงเวลา

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
๑1-๑๕
คะแนน หมายถึง
คะแนน
6-๑0
คะแนน หมายถึง
คะแนน
1-5
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ 6 คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ส่งผลงานช้ากว่าเวลา
กาหนด

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์

๗๗๙

แบบประเมินแผนผังความคิด
คาชี้แจง : ให้ครูผู้สอนประเมินแผนผังความคิดของนักเรียน แล้วให้ทาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับ
ระดับคะแนน
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

การร่วม
กิจกรรม

การรับฟัง
ความคิดเห็น
ของผู้อื่น

ความ
รับผิดชอบ

ขยันหมั่น
เพียร

ตรงต่อเวลา

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

รวม
20
คะแนน

1
2
3
4
5
ลงชื่อ….............................................................ผู้ประเมิน
…................../…................./…................

เกณฑ์การให้คะแนน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
16-20
11-15
6-10
1-5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๗๘๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ วันที่.......................เดือน.....................................พ.ศ..................................

ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

เกณฑ์การให้คะแนน
ความ
ความ สนใจและ
ตั้งใจใน
การ
การตอบ
การเรียน ซักถาม คาถาม
(4)
(4)
(4)

มีส่วน รวม ระดับ
ร่วมใน (16) คุณภาพ
กิจกรรม
(4)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์

๗๘๑

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (Rubric)
ประเด็นการประเมิน
1. ความตั้งใจใน
การเรียน
2. ความสนใจและ
การซักถาม
3. การตอบคาถาม

4. มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม

เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
สนใจในการเรียน สนใจในการเรียน สนใจในการเรียน
ไม่คุยหรือเล่นกัน คุยกันเล็กน้อย
คุยกันและเล่นกัน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียนเป็น
บางครั้ง
มีการถามในหัวข้อ มีการถามในหัวข้อ มีการถามในหัวข้อ
ที่ตนไม่เข้าใจทุก ที่ตนไม่เข้าใจเป็น ที่ตนไม่เข้าใจเป็น
เรื่องและกล้า
ส่วนมากและกล้า บางครั้งและไม่
แสดงออก
แสดงออก
ค่อยกล้าแสดงออก
ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามเป็น
ตอบคาถามถูกทุก ตอบคาถามส่วน บางครั้งและตอบ
ข้อ
มากถูก
คาถามถูกเป็น
บางครั้ง
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน ช่วยเหลือเพื่อน
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม
เป็นส่วนใหญ่ใน การทากิจกรรม
การทากิจกรรม
เป็นบางครั้ง

ต้องปรับปรุง (1)
ไม่สนใจใน
การเรียน คุยและ
เล่นกันในขณะ
เรียน
ไม่ถามในหัวข้อที่
ตนไม่เข้าใจและไม่
กล้าแสดงออก
ไม่ตอบคาถาม

ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทา
กิจกรรม

๗๘๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ วันที่.......................เดือน......................................พ.ศ..................................

ลาดับที่

ชื่อกลุ่ม

การ
ปฏิสัมพันธ์
กัน
(4)

เกณฑ์การให้คะแนน
การ
สนทนา
พฤติกรรม รวม ระดับ
เรื่อง
การติดต่อ การทางาน (16) คุณภาพ
ทีก่ าหนด
สื่อสาร
กลุม่
(4)
(4)
(4)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์

๗๘๓

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายกลุ่ม (Rubric)
เกณฑ์การให้คะแนน
ประเด็นการประเมิน
ดีมาก (4)
1. การปฏิสัมพันธ์
กัน

ดี (3)

ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน ช่วยเหลือเพื่อน
การทากิจกรรม
เป็นส่วนใหญ่ใน
การทากิจกรรม
2. การสนทนาเรื่อง สนทนาตรง
สนทนาตรงประเด็น
ที่กาหนด
ประเด็น
ครอบคลุมเนื้อหา
ครอบคลุมเนื้อหา บางส่วน
3. การติดต่อสื่อสาร มีการปรึกษาครู
มีการปรึกษาครูและ
และเพื่อนกลุ่ม
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ
อื่น ๆ
เป็นส่วนใหญ่
4. พฤติกรรมการ มีการวางแผน
มีการวางแผน
ทางาน
อย่างเป็นระบบ
อย่างเป็นระบบ
และแบ่งหน้าทีข่ อง และแบ่งหน้าทีข่ อง
สมาชิก
สมาชิกในกลุม่ เป็น
ในกลุ่ม
ส่วนใหญ่

พอใช้ (2)

ต้องปรับปรุง (1)

ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม
เป็นบางครั้ง
สนทนาตรง
ประเด็น

ไม่ให้ความร่วมมือ
ในขณะทากิจกรรม

มีการปรึกษาครูและ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ
เป็นบางครั้ง
มีการวางแผน
อย่างเป็นระบบ
และแบ่งหน้าทีข่ อง
สมาชิกในกลุม่ เป็น
บางครั้ง

ไม่มีการปรึกษาครู
และเพื่อนกลุ่มอื่น ๆ

สนทนาไม่ตรง
ประเด็น

ไม่มีการวางแผน
อย่างเป็นระบบ
และไม่มีการแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่ม

๗๘๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คาชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
รายการ
ประเมิน
๑. มีวินัย
รับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้

3. มุ่งมั่นใน
การทางาน

ระดับการปฏิบตั ิ
๓ ๒ ๑

พฤติกรรมการแสดงออก
๑.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัวและ
โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
มีความรับผิดชอบ
2.1 ตั้งใจเรียน
2.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
2.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
2.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยีต่าง ๆ แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
และเลือกใช้สอื่ ได้อย่างเหมาะสม
2.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์
ความรู้
2.6 แลกเปลี่ยนความรู้ ด้วยวิธีการต่าง ๆ และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
3.1 มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
3.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ตอ่ อุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ

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

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัตหิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
ช่วงคะแนน
22-27
15-21
8-14
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังนี้
เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป ถือว่า ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์

๗๘๕

แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
คาชีแ้ จง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด✓ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
ระดับการปฏิบตั ิ
รายการประเมิน

พฤติกรรมการแสดงออก

๓

๒

๑

๑. ความสามารถ ๑.1 มีความสามารถในการรับ-ส่งสาร
ในการสื่อสาร
1.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ
ของตนเอง โดยใช้ภาษาอย่าง เหมาะสม
2. ความสามารถ 2.1 มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์
ในการคิด
2.2 มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ
3. ความสามารถ 3.1 สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้
ในการใช้ทกั ษะ 3.2 นาความรูท้ ี่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
ชีวติ
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
ช่วงคะแนน
16-18
13-15
10-12
1-9

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนดังนี้
เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป ถือว่า ผ่าน

๗๘๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 2 เรื่อง การสืบค้นข้อมูลโดยวิธีการทางประวัติศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาประวัตศิ าสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๔.๑ เข้าใจความหมาย ความสาคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วัด ส 4.1 ป.5/2 รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อตอบคาถามทางประวัติศาสตร์อย่างมี
เหตุผล
2. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การรวบรวม พิจารณาไตร่ตรอง วิเคราะห์และตีความจากหลักฐานแล้วนามาเปรียบเทียบอย่างเป็น
ระบบ เพื่ออธิบายเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นในอดีตว่าเหตุใดจึงเกิดขึ้น หรือเหตุการณ์ในอดีตนั้นได้เกิดและ
คลี่คลายอย่างไร
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- บอกความหมายของวิธีการทางประวัติศาสตร์ได้
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
- เกิดทักษะในการสืบค้นข้อมูลโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- เห็นความสาคัญของการสืบค้นข้อมูลโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์
4. สาระการเรียนรู้
ขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์
5. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการคิด
- ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- ทักษะการคิดวิเคราะห์
5.2 ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
- กระบวนการสืบค้นข้อมูล
5.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวติ
- กระบวนการทางานกลุ่ม
- กระบวนการปฏิบัติ
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์

ลาดับที่
1.

จุดประสงค์
การเรียนรู้

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 2 เรื่อง การสืบค้นข้อมูลโดยวิธีการทางประวัติศาสตร์
รายวิชาประวัตศิ าสตร์ จานวน 1 ชั่วโมง
แนวการจัดการเรียนรู้
ขั้นตอนการจัด
เวลาทีใ่ ช้
การเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ขั้นนา
10 นาที 1. ครูตั้งประเด็นคาถามเกี่ยวกับ 1. นักเรียนดูภาพ “วัดอรุณ
การสืบค้นข้อมูลโดยวิธีการทาง ราชวรารามราชวรมหาวิหาร”
ประวัติศาสตร์ เพื่อกระตุ้น
ความรู้เดิมของนักเรียน โดยครู
ให้นักเรียนดูภาพ “วัดอรุณ
ราชวรารามราชวรมหาวิหาร”
2. ครูใช้คาถาม
2. นักเรียนตอบคาถาม
1) ภาพที่ครูให้นักเรียนดูเป็น 1) แนวคาตอบ วัดอรุณ
ภาพอะไร
ราชวรารามราชวรมหาวิหาร
๒) มีประวัติความเป็นมา
2) แนวคาตอบ วัดอรุณ
อย่างไร
ราชวราราม หรือที่นิยมเรียกกัน
ในภาษาพูดว่า วัดแจ้ง หรือที่
เรียกสั้น ๆ ว่า วัดอรุณ เป็นวัด
โบราณ สร้างในสมัยอยุธยา
3) ถ้านักเรียนต้องการศึกษา
3) แนวคาตอบ หนังสือ
ข้อมูล ประวัติความเป็นมาวัด
สอบถามผู้รู้ อินเทอร์เน็ต
อรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
นักเรียนสามารถศึกษาได้จากที่ใด

๗๘๗

การประเมิน
การเรียนรู้
- ภาพวัดอรุณ - การประเมิน
ราชวรารามราชวร คาตอบ
มหาวิหาร
- การสังเกต
- PowerPoint
สื่อการเรียนรู้

๗๘๘
ลาดับที่
2.

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)
จุดประสงค์
การเรียนรู้
1. บอกความหมาย
ของวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ได้

แนวการจัดการเรียนรู้
ขั้นตอนการจัด
การประเมิน
เวลาทีใ่ ช้
สื่อการเรียนรู้
การเรียนรู้
การเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ขั้นสอน
25 นาที 1. ครูตั้งประเด็นคาถามเกี่ยวกับ 1. นักเรียนคาถามเกี่ยวกับวิธีการ - ภาพวัดภูเขา - การประเมิน
วิธีการทางประวัติศาสตร์ที่
ทางประวัติศาสตร์ที่สามารถ
ทอง
คาตอบ
สามารถเชื่อมโยงกับสิ่งของ
เชื่อมโยงกับสิ่งของ สถานที่ บุคคล - PowerPoint - การสังเกต
สถานที่ บุคคล ที่นักเรียนเคยใช้ ที่นักเรียนเคยใช้ เคยเห็น
เคยเห็น (ตัวอย่าง ภาพวัดภูเขา
ทอง)
2. นักเรียนตอบคาถาม
2. ครูใช้คาถาม
1) แนวคาตอบ พระเจ้าหงสาวดี
1) วัดภูเขาทองเกิดขึ้นได้อย่างไร บุเรงนองเป็นผู้สร้างภูเขาทองขึ้น
เมื่อ พ.ศ. 2112 คราวยกทัพมาตี
กรุงศรีอยุธยา ในเวลาที่ประทับอยู่
พระนครศรี อยุธยาได้สร้างพระ
เจดีย์ภูเขาทองใหญ่แบบมอญขึน้
ไว้เป็นที่ระลึกเมื่อคราวรบชนะไทย
๒) วัดภูเขาทองสร้างขึ้นที่ไหน
2) แนวคาตอบ วัดภูเขาทอง
และมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไร เป็นวัดโบราณในจังหวัดพระนครบ้าง
ศรีอยุธยา สันนิษฐานว่าสร้างขึ้น
ในรัชสมัยสมเด็จพระราเมศวร
เมื่อปี พ.ศ. 1930 มีเจดียใ์ หญ่
ชื่อว่า เจดีย์ภูเขาทอง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์
ลาดับที่
3.

4.

แนวการจัดการเรียนรู้
ขั้นตอนการจัด
เวลาทีใ่ ช้
การเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ขั้นปฏิบัติ
10 นาที ๓) วัดภูเขาทองจากอดีตมาจนถึง 3) แนวคาตอบ เจดีย์ วัด พระ
ปัจจุบัน มีหลักฐานอะไร บ้างที่ยัง ราชพงศาวดารอยุธยา
หลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน
2. นักเรียนเกิด
3. ครูให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลที่ 3. นักเรียนสืบค้นข้อมูลและสรุป
ทักษะในการสืบค้น
นักเรียนสนใจ (โดยที่ครูจะให้
ประเด็นสาคัญเพื่อที่จะสืบค้น
ข้อมูลโดยใช้วิธีการ
นักเรียนกาหนดเองว่านักเรียนจะ ข้อมูลโดยใช้วิธีการทาง
ทางประวัติศาสตร์
สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับอะไรใน
ประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นของตนเอง เช่น สถานที่
สาคัญ บุคคลสาคัญ) โดยให้
นักเรียนหาข้อมูลที่สนใจมาก่อน
แล้วครูถึงแจกใบงานที่ 1 เรื่อง การ 4. นักเรียนทาใบงานที่ ๑ เรื่อง
สืบข้อมูลโดยใช้วิธีการทาง
การสืบข้อมูลโดยใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์โดยที่นักเรียน
4. ครูให้นักเรียนทาใบงานที่ ๑ เรื่อง สืบค้นข้อมูลทีส่ นใจมาเอง
การสืบข้อมูลโดยใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์โดยที่นักเรียนสืบค้น
ข้อมูลที่สนใจมาเอง
3. เห็นความสาคัญ
ขั้นสรุป
5 นาที ครูให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ นักเรียนสรุปความรูเ้ กี่ยวกับ
ของการสืบค้นข้อมูล
เรื่อง การสืบค้นข้อมูลโดยวิธีการ การสืบค้นข้อมูลโดยวิธีการทาง
โดยใช้วิธีการทาง
ทางประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์
จุดประสงค์
การเรียนรู้

๗๘๙
สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- การประเมิน
- การสังเกต
พฤติกรรม

- ใบงานที่ ๑ เรือ่ ง
การสืบข้อมูล โดย
ใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์
- การสังเกต
พฤติกรรม

๗๙๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้
๑. ห้องสมุดโรงเรียน
2. การค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
3. ภาพวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
4. ภาพวัดภูเขาทอง
5. สื่อ PowerPoint
**สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามบริบทของท้องถิ่น
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิน้ งานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ 1 เรื่อง การสืบข้อมูลโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์
เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการวัด
และประเมินผล
ความรู้ (K)

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

- ศึกษาข้อมูล

- ข้อมูลความรู้

ทักษะ (P)

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 60
- ตรวจใบงานที่ ๑ เรื่อง - ใบงานที่ ๑ เรื่อง การสืบ ผ่านเกณฑ์การประเมิน
การสืบข้อมูลโดยใช้วิธีการ ข้อมูลโดยใช้วิธีการทาง
ร้อยละ 60
ทางประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์

เจตคติ (A)

- สังเกต

- แบบประเมินพฤติกรรม

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

- ประเมินความมีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นใน
การทางาน
- ประเมินความสามารถ
การคิด การใช้ทักษะชีวิต
และการแก้ปญ
ั หา

- แบบประเมินคุณลักษณะ ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
อันพึงประสงค์
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป

สมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียน

- แบบประเมินสมรรถนะ
สาคัญของผู้เรียน

ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์

๗๙๑

10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผู้สอน
(...........................................)
วันที่........เดือน.................พ.ศ............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหารหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ............................................ผู้ตรวจ
(...........................................)
วันที่........เดือน.................พ.ศ............

๗๙๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)
ใบงานที่ ๑ เรือ่ ง การสืบค้นข้อมูลโดยวิธีการทางประวัตศิ าสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การสืบค้นข้อมูลโดยวิธีการทางประวัตศิ าสตร์
รายวิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส๑๕๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

การศึกษาเรื่อง ....................................................................................................................................................

ติดภาพหรือวาดภาพ

การกาหนดหัวข้อ ....................................................................................
การรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
การตรวจสอบข้อมูลและหลักฐาน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์

๗๙๓

การสรุปความรู้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
การนาเสนอข้อมูล
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ชื่อ-นามสกุล..................................................................................................ชั้น......................เลขที่.................

๗๙๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)
เฉลยใบงานที่ ๑ เรื่อง การสืบค้นข้อมูลโดยวิธีการทางประวัติศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การสืบค้นข้อมูลโดยวิธีการทางประวัตศิ าสตร์
รายวิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส๑๕๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

การศึกษาเรื่อง ............................................................................................................................................

คาตอบอยู่ในดุลยพินิจของครู
ติดภาพหรือวาดภาพ

การกาหนดหัวข้อ ....................................................................................
การรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
การตรวจสอบข้อมูลและหลักฐาน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์

๗๙๕

การสรุปความรู้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
การนาเสนอข้อมูล
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

๗๙๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)
แบบประเมินการนาเสนอหน้าชัน้ เรียน

เกณฑ์
การประเมิน
ดีมาก (๔)
1. การถ่ายทอด คล่องแคล่วไม่ติดขัด
เนื้อหา
ทาให้เข้าใจประเด็น
ได้ง่ายและเร็ว
การพูดมีการเว้น
จังหวะและเน้นคา
เน้นสาระสาคัญอย่าง
เหมาะสมเพื่อให้ผู้ฟัง
ติดตามการนาเสนอ
ความเร็วในการพูด
อยู่ในระดับเหมาะสม
2. บุคลิกภาพ มีความมั่นใจ
สบสายตาผู้ฟงั
ตลอดเวลาเพื่อ
ดึงดูดให้ผู้ฟังสนใจ
ในเนื้อหาที่ถ่ายทอด
เสียงดังพอเหมาะ
3. การใช้ภาษา คล่องแคล่ว เช่น ยก
กายใน
มือ/ผายมือ แสดง
การสื่อสาร
กริยาท่าทาง
ประกอบการ
นาเสนอเพื่อดึงดูด
ความสนใจ
4. ความ
ใช้เวลาในการนา
เหมาะสมกับ เสนอเหมาะสม
เวลา

ระดับคุณภาพ
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
ปรับปรุง (๑)
คล่องแคล่วไม่ติดขัด ไม่คล่องแคล่วมี
ติดขัด หยุดชะงักใน
ทาให้เข้าใจประเด็น การหยุดชะงักบ้าง หลายจังหวะ พูด
ได้ง่าย การพูดมี
บางครั้ง จังหวะพูด เร็วหรือช้าเกินไป
การเว้นจังหวะอย่าง ช้าจับประเด็นไม่ได้
เหมาะสม ความเร็ว
ในการพูดอยู่ใน
ระดับเหมาะสม

สบสายตาผู้ฟัง
พอสมควรน้าเสียง
สะท้อนถึงความมั่นใจ
เสียงดังพอเหมาะ

สบสายตาผู้ฟังน้อย ก้มหน้าไม่สบตา
น้าเสียงสั่น ขาด
และน้าเสียงสัน่
ความมั่นใจ เสียง และเบา
เบาและดังสลับไป

แสดงกริยาท่าทาง ใช้ภาษากายสื่อสาร ไม่ใช้ภาษากาย
ประกอบการนาเสนอ น้อยครั้ง
สื่อสาร
พอสมควร

ใช้เวลาในการนา
เสนอเกินเวลาที่
กาหนด ๑-๓ นาที

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
8-10 คะแนน หมายถึง
คะแนน
5-7 คะแนน หมายถึง
คะแนน
1-4 คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ 5 คะแนน ขึ้นไป

ใช้เวลาในการนา
เสนอเกินเวลาที่
กาหนด ๔-๕ นาที

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ใช้เวลาในการ
นาเสนอเกินเวลาที่
กาหนด มากกว่า ๕
นาทีขึ้นไป

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์

๗๙๗

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ดี (๓)
มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
สม่าเสมอ

ระดับคุณภาพ
พอใช้ (๒)
มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมใน
บางครั้ง

ปรับปรุง (๑)
ไม่มีความกระตือรือร้น
ในการร่วมกิจกรรม

2. การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อนื่

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นอย่างสม่าเสมอ

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ไม่รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น

3. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบใน
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมายใน
งานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
สม่าเสมอ
บางครั้ง

4. ขยันหมั่นเพียร

มีความขยันหมั่นเพียร มีความขยันหมั่นเพียร ไม่มีความขยันหมั่นเพียร
พยายามทางานให้สาเร็จ พยายามทางานให้สาเร็จ พยายามทางานให้สาเร็จ
อย่างสม่าเสมอ
เป็นบางครั้ง

5. ตรงต่อเวลา

ส่งชิ้นงานภายในเวลาที่
กาหนด

เกณฑ์การประเมิน
1. การร่วมกิจกรรม

ส่งผลงานเสร็จตรงเวลา

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
๑1-๑๕
คะแนน หมายถึง
คะแนน
6-๑0
คะแนน หมายถึง
คะแนน
1-5
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ 6 คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ส่งผลงานช้ากว่าเวลา
กาหนด

๗๙๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

แบบประเมินใบงาน
คาชีแ้ จง : ให้ครูผู้สอนประเมินใบงานของนักเรียน แล้วให้ทาเครือ่ งหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน

ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

การร่วม
กิจกรรม

การรับฟัง
ความคิดเห็น
ของผู้อื่น

ความ
รับผิดชอบ

ขยันหมั่น
เพียร

ตรงต่อเวลา

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

รวม
20
คะแนน

1
2
3
4
5
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
16-20
ดีมาก
11-15
ดี
6-10
พอใช้
1-5
ปรับปรุง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์

๗๙๙

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ วันที่.......................เดือน............................................พ.ศ..........................

ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

เกณฑ์การให้คะแนน
ความ
ระดับ
ความ
สนใจ
มีส่วน
คุณภาพ
ตั้งใจใน และการ การตอบ ร่วมใน
การเรียน ซักถาม คาถาม กิจกรรม รวม
(4)
(4)
(4)
(4) (16)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

๘๐๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (Rubric)
เกณฑ์การให้คะแนน

ประเด็นการประเมิน
1. ความตั้งใจใน
การเรียน
2. ความสนใจและ
การซักถาม
3. การตอบคาถาม

4. มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม

ดีมาก (4)

ดี (3)

สนใจในการเรียน
ไม่คุยหรือเล่นกัน
ในขณะเรียน

สนใจในการเรียน
คุยกันเล็กน้อย
ในขณะเรียน

พอใช้ (2)

สนใจในการเรียน
คุยกันและเล่นกัน
ในขณะเรียนเป็น
บางครั้ง
มีการถามในหัวข้อ มีการถามในหัวข้อ มีการถามในหัวข้อ
ที่ตนไม่เข้าใจทุก ที่ตนไม่เข้าใจเป็น ที่ตนไม่เข้าใจเป็น
เรื่องและกล้า
ส่วนมากและกล้า บางครั้งและไม่
แสดงออก
แสดงออก
ค่อยกล้าแสดงออก
ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามเป็น
ตอบคาถามถูกทุก ตอบคาถาม
บางครั้งและตอบ
ข้อ
ส่วนมากถูก
คาถามถูกเป็น
บางครั้ง
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน ช่วยเหลือเพื่อน
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม
เป็นส่วนใหญ่ใน การทากิจกรรม
การทากิจกรรม
เป็นบางครั้ง

ต้องปรับปรุง (1)
ไม่สนใจในการ
เรียน คุยและเล่น
กันในขณะเรียน
ไม่ถามในหัวข้อที่
ตนไม่เข้าใจและไม่
กล้าแสดงออก
ไม่ตอบคาถาม

ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทา
กิจกรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์

๘๐๑

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ วันที่.......................เดือน....................................พ.ศ..................................

ลาดับที่

ชื่อกลุ่ม

เกณฑ์การให้คะแนน
การ
พฤติกรรม
ระดับ
การ
สนทนา
การ
คุณภาพ
ปฏิสัมพันธ์
เรื่อง
การ
ทางาน
กัน
ทีก่ าหนด ติดต่อสื่อสาร กลุม่
รวม
(4)
(4)
(4)
(4)
(16)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

๘๐๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายกลุ่ม (Rubric)
เกณฑ์การให้คะแนน
ดี (3)
พอใช้ (2)
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อน
ช่วยเหลือเพื่อนใน
เป็นส่วนใหญ่ใน
การทากิจกรรม
การทากิจกรรม
เป็นบางครั้ง
สนทนาตรง
สนทนาตรง
สนทนาตรง
ประเด็น
ประเด็น
ประเด็น
ครอบคลุมเนื้อหา ครอบคลุมเนื้อหา
บางส่วน
มีการปรึกษาครู
มีการปรึกษาครูและ มีการปรึกษาครูและ
และเพื่อนกลุ่ม
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ
อื่น ๆ
เป็นส่วนใหญ่
เป็นบางครั้ง
มีการวางแผนอย่าง มีการวางแผนอย่าง มีการวางแผนอย่าง
เป็นระบบ และ
เป็นระบบ และ
เป็นระบบ และ
แบ่งหน้าที่ของ
แบ่งหน้าที่ของ
แบ่งหน้าที่ของ
สมาชิก
สมาชิกในกลุม่ เป็น สมาชิกในกลุม่ เป็น
ในกลุ่ม
ส่วนใหญ่
บางครั้ง

ประเด็น
การประเมิน
ดีมาก (4)
1. การปฏิสัมพันธ์ ร่วมมือและ
กัน
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม

ต้องปรับปรุง (1)
ไม่ให้ความร่วมมือ
ในขณะทากิจกรรม

2. การสนทนา
เรื่องที่กาหนด

สนทนาไม่ตรง
ประเด็น

3. การ
ติดต่อสื่อสาร
4. พฤติกรรม
การทางาน

ไม่มีการปรึกษาครู
และเพื่อนกลุ่มอื่น ๆ
ไม่มีการวางแผน
อย่างเป็นระบบ
และไม่มีการแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่ม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์

๘๐๓

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คาชีแ้ จง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด✓ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
รายการ
ประเมิน
๑. มีวินัย
รับผิดชอบ

ระดับการปฏิบตั ิ
๓ ๒ ๑

พฤติกรรมการแสดงออก

๑.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
ในชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้ 2.1 ตั้งใจเรียน
2.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
2.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
2.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยีต่าง ๆ แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
และเลือกใช้สอื่ ได้อย่างเหมาะสม
2.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู้
2.6 แลกเปลี่ยนความรู้ ด้วยวิธีการต่าง ๆ และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
3. มุ่งมั่นใน 3.1 มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
การทางาน 3.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ตอ่ อุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
ช่วงคะแนน
22-27
15-21
8-14
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังนี้
เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป ถือว่า ผ่าน

๘๐๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)
แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน

คาชีแ้ จง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด✓ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
ระดับการปฏิบตั ิ
รายการประเมิน

พฤติกรรมการแสดงออก

๓

๒

๑

๑. ความสามารถ ๑.1 มีความสามารถในการรับ-ส่งสาร
ในการสื่อสาร
1.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ
ของตนเอง โดยใช้ภาษาอย่างเหมาะสม
2. ความสามารถ 2.1 มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์
ในการคิด
2.2 มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ
3. ความสามารถ 3.1 สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้
ในการใช้ทักษะ 3.2 นาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
ชีวิต
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
ช่วงคะแนน
16-18
13-15
10-12
1-9

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนดังนี้
เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป ถือว่า ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์

๘๐๕

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 3 เรื่อง ข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง วิธีการทางประวัตศิ าสตร์
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาประวัตศิ าสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๔.๑ เข้าใจความหมาย ความสาคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วัด ส 4.1 ป.5/2 รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อตอบคาถามทางประวัติศาสตร์อย่างมีเหตุผล
2. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
ร่องรอยของสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ สร้างสรรค์ รวมทั้งร่องรอยของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในอดีต และเหลือ
ตกค้างมาถึงปัจจุบัน ซึ่งสามารถใช้เป็นเครื่องนาทางในการศึกษา สืบค้น แสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยงกับเรื่องราว
ในอดีตของมนุษย์ได้ในระดับหนึ่ง
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- บอกความหมายของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
- เกิดทักษะในการสืบค้นข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- เห็นความสาคัญของข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์
4. สาระการเรียนรู้
ข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์
5. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการคิด
- ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- ทักษะการคิดวิเคราะห์
5.2 ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
- กระบวนการสืบค้นข้อมูล
4.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวติ
- กระบวนการทางานกลุ่ม
- กระบวนการปฏิบัติ
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้

๘๐๖

ลาดับที่
1.

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

จุดประสงค์
การเรียนรู้

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 3 เรื่อง ข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์
รายวิชาประวัตศิ าสตร์ จานวน 1 ชั่วโมง
แนวการจัดการเรียนรู้
ขั้นตอนการจัด เวลาที่
การเรียนรู้
ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ขั้นนา
10 1. ครูให้นักเรียนศึกษา 1. นักเรียนศึกษาจากใบ
นาที ข้อมูลหลักฐานทาง
ความรู้ เรื่อง หลักฐาน
ประวัติศาสตร์ เพื่อ
ทางประวัติศาสตร์
กระตุ้นความรู้เดิมของ
นักเรียน โดยครูให้
นักเรียนศึกษาจากใบ
ความรู้ เรื่อง หลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์
2. ครูให้นักเรียนดูภาพ ๒. นักเรียนดูภาพ
พระราชพงศาวดารกรุง พระราชพงศาวดาร
ศรีอยุธยา
กรุงศรีอยุธยา
3. ครูใช้คาถาม
3. นักเรียนตอบคาถาม
1) ภาพที่ครูให้นักเรียน 1) แนวคาตอบ
ดูเป็นภาพอะไร
พระราชพงศาวดาร
กรุงศรีอยุธยา
๒) พระราชพงศาวดาร 2) แนวคาตอบ เป็น
กรุงศรีอยุธยาเป็น
หลักฐานทาง
หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์หรือไม่

การประเมิน
การเรียนรู้
- ใบความรู้ เรือ่ ง - การประเมิน
หลักฐานทาง
คาตอบ
ประวัติศาสตร์ - การสังเกต
- ภาพพระราช
พงศาวดารกรุง
ศรีอยุธยา
- PowerPoint
สื่อการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์
ลาดับที่
2.

3.

จุดประสงค์
การเรียนรู้
1. บอกความหมาย
ของหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ได้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้
ขั้นสอน

2. เกิดทักษะใน
การสืบค้นข้อมูล
หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์

ขั้นปฏิบัติ

๘๐๗
แนวการจัดการเรียนรู้
เวลาที่
การประเมิน
สื่อการเรียนรู้
ใช้
การเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
25 ๑. ครูอธิบายพร้อมกับให้ 1. นักเรียนศึกษาข้อมูล - PowerPoint - การประเมิน
นาที นักเรียนศึกษาข้อมูล เรื่อง เรื่องหลักฐานทาง
คาตอบ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์
- การสังเกต
จากสื่อ PowerPoint แล้ว
ให้นักเรียนแสดงความ
คิดเห็น เกี่ยวกับหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์
2. ครูใช้คาถาม
2. นักเรียนตอบคาถาม
1) นักเรียนรูจ้ ักหลักฐาน 1) แนวคาตอบ ศิลา
ทางประวัติศาสตร์อะไรบ้าง จารึก ใบลาน ถ้วยชาม
สังคโลก
๒) หลักฐานประเภท
2) แนวคาตอบ ศิลา
ไหนที่เป็นหลักฐาน
จารึก ใบลาน หนังสือ
ประเภทลายลักษณ์อักษร พิมพ์ หนังสือเรียน
๓) หลักฐานประเภท
๓) แนวคาตอบ
ไหนที่เป็นหลักฐาน
โบราณสถาน โบราณวัตถุ
ประเภทไม่เป็นลาย
เจดีย์ ถ้วยชาม
ลักษณ์อักษร
10 ๓. ครูให้นกั เรียนจับคู่แล้ว 3. นักเรียนสรุปประเด็น - แผนผังความคิด
นาที ให้นักเรียนสรุปประเด็น สาคัญของหลักฐานทาง
สาคัญของหลักฐานทาง ประวัติศาสตร์เป็นแผนผัง
ประวัติศาสตร์เป็นแผนผัง ความคิด
ความคิด

๘๐๘
ลาดับที่
4.

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)
จุดประสงค์
ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้
การเรียนรู้
3. เห็นความสาคัญ
ขั้นสรุป
ของข้อมูลหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์

แนวการจัดการเรียนรู้
เวลาที่
สื่อการเรียนรู้
ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
5 นาที ๑. ครูสุ่มนักเรียน ๒-๓ คู่ ๑. นักเรียน ๒-๓ คู่
- แผนผัง
ให้ออกมานาเสนอ
ออกมานาเสนอหน้าชั้น ความคิด
ผลงานแผนผังความคิด เรียน
๒. ครูและนักเรียน
2. นักเรียนสืบค้นข้อมูล
ร่วมกันสรุปความรู้
และสรุปประเด็นสาคัญ
เกี่ยวกับหลักฐานทาง
เพื่อที่จะสืบค้นข้อมูลโดย
ประวัติศาสตร์ เพื่อให้
ใช้วิธีการทาง
นักเรียนเห็นคุณค่าและ ประวัติศาสตร์
ประโยชน์ของหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์

การประเมิน
การเรียนรู้
- การประเมิน
- การสังเกต
พฤติกรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์

๘๐๙

8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้
๑. ห้องสมุดโรงเรียน
๒. การค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
3. ภาพพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา
4. สื่อ PowerPoint
**สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามบริบทของท้องถิ่น
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิน้ งานหรือภาระงาน
- แผนผังความคิด
เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการวัด
และประเมินผล
ความรู้ (K)

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

- ใบความรูท้ ี่ 2 เรื่อง
หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์
- แผนผังความคิด

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 60

ทักษะ (P)

- ศึกษาใบความรู้ เรื่อง
หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์
- ตรวจแผนผังความคิด

เจตคติ (A)

- สังเกต

- แบบประเมินพฤติกรรม

ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

- ประเมินความมีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่น
ในการทางาน
- ประเมินความสามารถ
การคิด การใช้ทักษะชีวิต
และการแก้ปญ
ั หา

- แบบประเมินคุณลักษณะ ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
อันพึงประสงค์
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป

สมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียน

- แบบประเมินสมรรถนะ
สาคัญของผู้เรียน

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 60

ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป

๘๑๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผู้สอน
(...........................................)
วันที่........เดือน.................พ.ศ............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหารหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ............................................ผู้ตรวจ
(...........................................)
วันที่........เดือน.................พ.ศ............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์

๘๑๑

ใบความรูท้ ี่ 2 เรื่อง หลักฐานทางประวัตศิ าสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง วิธีการทางประวัตศิ าสตร์
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 3 เรื่อง ข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์
รายวิชาประวัตศิ าสตร์ รหัสวิชา ส๑๕๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
หลักฐานทางประวัติศาสตร์

๑) แบ่งตามยุคสมัย
(๑) หลักฐานสมัยก่อนประวัติศาสตร์ คือ หลักฐานที่เกิดขึ้นในสมัยที่ยังไม่มีการบันทึกเป็นอักษร
แต่เป็นพวกซากโครงกระดูกมนุษย์ ซากสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องประดับ ร่องรอยการตั้งถิ่น
ฐานของชุมชน ตลอดจนความพยายามที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ ในลักษณะ
ของการบอกเล่าต่อ ๆ กันมา เป็นนิทานหรือตานานซึ่งเราเรียกว่า “มุขปาฐะ”
(๒) หลักฐานสมัยประวัติศาสตร์ คือ หลักฐานสมัยที่มนุษย์สามารถประดิษฐ์ตัวอักษร และบันทึกใน
วัสดุต่าง ๆ มีร่องรอยที่แน่นอนเกี่ยวกับสังคมเมือง มีการรู้จักใช้เหล็กและโลหะอื่น ๆ มาเป็นเครื่องมือใช้สอยที่
ประณีต มีร่องรอยศาสนสถานและประติมากรรมรูปเคารพในศาสนาอย่างชัดเจน
๒) แบ่งตามลักษณะหรือวิธีการบันทึก
(๑) หลักฐานประเภทลายลักษณ์อักษร ได้แก่ จารึก ตานาน พงศาวดาร จดหมายเหตุ บันทึกความ
ทรงจา เอกสารทางวิชาการ ชีวประวัติ จดหมายส่วนตัว หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร กฎหมาย วรรณกรรม
ตารา วิทยานิพนธ์ งานวิจัย ในการศึกษาประวัติศาสตร์ในประเทศไทย มีการเน้นการฝึกฝนทักษะการใช้
หลักฐานประเภทลายลักษณ์อักษรเป็นส่วนใหญ่ จนอาจกล่าวได้ว่าหลักฐานประเภทนี้เป็นแก่นของงานทาง
ประวัติศาสตร์ไทย
(๒) หลักฐานไม่เป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่ หลักฐานโบราณคดี เช่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ
เงินตรา หลักฐานจากการบอกเล่า ที่เรียกว่า “มุขปาฐะ” หลักฐานด้านภาษา เกี่ยวกับพัฒนาการของภาษาพูด
หลักฐานทางศิลปกรรม ได้แก่ จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ หลักฐาน
ประเภทโสตทัศน์ ได้แก่ ภาพถ่าย ภาพสไสด์ แผนที่ โปสเตอร์ แถบบันทึกเสียง แผ่นเสียง ภาพยนตร์ ดวงตรา
ไปรษณียากร
๓) แบ่งตามลาดับความสาคัญ
(๑) หลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานปฐมภูมิ (Primary sources) หมายถึง หลักฐานที่บันทึก สร้าง
หรือจัดทาขึ้น โดยผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นโดยตรง หรือบ่งบอกให้รู้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นจริง ๆ
ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น สนธิสัญญา บันทึกคาให้การ จดหมายเหตุ กฎหมาย ประกาศของทางราชการ
ศิ ล าจารึ ก จดหมายโต้ ต อบ และที่ ไ ม่ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร เช่ น ภาพเขี ย นสี ผ นั ง ถ้ า เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้
เครื่องประดับ เจดีย์
(๒) หลักฐานชั้นรองหรือหลักฐานทุติยภูมิ (Secondary sources) หมายถึง หลักฐานที่เกิดจาก
การนาหลักฐานชั้นต้นมาวิเคราะห์ ตีความเมื่อเวลาผ่านพ้นไปแล้ว ได้แก่ ตานาน พงศาวดาร นักประวัติศาสตร์
บางท่านยังได้แบ่งหลักฐานประวัติศาสตร์ออกไปอีกเป็น หลักฐานชั้นที่สามหรือตติยภูมิ (Tertiary sources)
หมายถึง หลักฐานที่เขียนหรือรวบรวมขึ้นจากหลักฐานปฐมภูมิและทุติยภูมิ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาอ้างอิง
เช่น สารานุกรม หนังสือแบบเรียนประวัติศาสตร์ต่าง ๆ
แหล่งที่มา/อ้างอิง
สุริยันตร์ เชาวนปรีชา (๒๕๕๒)

๘๑๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)
แบบประเมินการนาเสนอหน้าชัน้ เรียน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
คล่องแคล่วไม่ติดขัด คล่องแคล่วไม่
ไม่คล่องแคล่วมีการ
ทาให้เข้าใจประเด็น ติดขัด ทาให้เข้าใจ หยุดชะงักบ้าง
ได้ง่ายและเร็ว
ประเด็นได้ง่าย
บางครั้ง จังหวะพูด
การพูดมีการเว้น
การพูดมีการเว้น ช้าจับประเด็นไม่ได้
จังหวะและเน้นคา จังหวะอย่าง
เน้นสาระสาคัญ
เหมาะสม ความเร็ว
อย่างเหมาะสม
ในการพูดอยู่ใน
เพื่อให้ผู้ฟังติดตาม ระดับเหมาะสม
การนาเสนอ
ความเร็วในการพูด
อยู่ในระดับเหมาะสม
2. บุคลิกภาพ
มีความมั่นใจ
สบสายตาผู้ฟัง
สบสายตาผู้ฟังน้อย
สบสายตาผู้ฟัง
พอสมควร น้าเสียง น้าเสียงสั่น ขาด
ตลอดเวลาเพื่อ
สะท้อนถึงความ
ความมั่นใจ เสียง
ดึงดูดให้ผู้ฟังสนใจ มั่นใจ เสียงดัง
เบาและดังสลับไป
ในเนื้อหาที่ถ่ายทอด พอเหมาะ
เสียงดังพอเหมาะ
3. การใช้ภาษา คล่องแคล่ว เช่น ยก แสดงกริยาท่าทาง ใช้ภาษากายสื่อสาร
กายในการสื่อสาร มือ/ผายมือ แสดง ประกอบการ
น้อยครั้ง
กริยาท่าทาง
นาเสนอพอสมควร
ประกอบการ
นาเสนอเพื่อดึงดูด
ความสนใจ
4. ความ
ใช้เวลาในการ
ใช้เวลาในการ
ใช้เวลาในการ
เหมาะสมกับเวลา นาเสนอเหมาะสม นาเสนอเกินเวลาที่ นาเสนอเกินเวลาที่
กาหนด ๑-๓ นาที กาหนด ๔-๕ นาที
เกณฑ์
การประเมิน
1. การถ่ายทอด
เนื้อหา

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
8-10
คะแนน หมายถึง
คะแนน
5-7
คะแนน หมายถึง
คะแนน
1-4
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ 5 คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ปรับปรุง (๑)
ติดขัด หยุดชะงักใน
หลายจังหวะ
พูดเร็วหรือช้า
เกินไป

ก้มหน้าไม่สบตา
และน้าเสียงสั่น
และเบา

ไม่ใช้ภาษากาย
สื่อสาร

ใช้เวลาในการ
นาเสนอเกินเวลาที่
กาหนด มากกว่า ๕
นาทีขึ้นไป

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์

๘๑๓

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ดี (๓)
มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
สม่าเสมอ

ระดับคุณภาพ
พอใช้ (๒)
มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมใน
บางครั้ง

ปรับปรุง (๑)
ไม่มีความกระตือรือร้น
ในการร่วมกิจกรรม

2. การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อนื่

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นอย่างสม่าเสมอ

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ไม่รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น

3. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบใน
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมายใน
งานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
สม่าเสมอ
บางครั้ง

4. ขยันหมั่นเพียร

มีความขยันหมั่นเพียร มีความขยันหมั่นเพียร ไม่มีความขยันหมั่นเพียร
พยายามทางานให้สาเร็จ พยายามทางานให้สาเร็จ พยายามทางานให้สาเร็จ
อย่างสม่าเสมอ
เป็นบางครั้ง

5. ตรงต่อเวลา

ส่งชิ้นงานภายในเวลาที่
กาหนด

เกณฑ์การประเมิน
1. การร่วมกิจกรรม

ส่งผลงานเสร็จตรงเวลา

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
๑1-๑๕
คะแนน หมายถึง
คะแนน
6-๑0
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๑-5
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ 6 คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ส่งผลงานช้ากว่าเวลา
กาหนด

๘๑๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

แบบประเมินแผนผังความคิด
คาชี้แจง : ให้ครูผู้สอนประเมินแผนผังความคิดของนักเรียน แล้วให้ทาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับ
ระดับคะแนน

ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

การร่วม
กิจกรรม

การรับฟัง
ความคิดเห็น
ของผู้อื่น

ความ
รับผิดชอบ

ขยันหมั่นเพียร ตรงต่อเวลา

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

รวม
20
คะแนน

1
2
3
4
5
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
16-20
11-15
6-10
1-5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์

๘๑๕

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ วันที่.......................เดือน............................................พ.ศ...............................

ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

เกณฑ์การให้คะแนน
ความ
ระดับ
ความ
สนใจ
มีส่วน
คุณภาพ
ตั้งใจใน และการ การตอบ ร่วมใน
การเรียน ซักถาม คาถาม กิจกรรม รวม
(4)
(4)
(4)
(4) (16)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

๘๑๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (Rubric)
เกณฑ์การให้คะแนน

ประเด็นการประเมิน
1. ความตั้งใจใน
การเรียน
2. ความสนใจและ
การซักถาม
3. การตอบคาถาม

4. มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม

ดีมาก (4)

ดี (3)

สนใจในการเรียน
ไม่คุยหรือเล่นกัน
ในขณะเรียน

สนใจในการเรียน
คุยกันเล็กน้อย
ในขณะเรียน

พอใช้ (2)

สนใจในการเรียน
คุยกันและเล่นกัน
ในขณะเรียนเป็น
บางครั้ง
มีการถามในหัวข้อ มีการถามในหัวข้อ มีการถามในหัวข้อ
ที่ตนไม่เข้าใจทุก ที่ตนไม่เข้าใจเป็น ที่ตนไม่เข้าใจเป็น
เรื่องและกล้า
ส่วนมากและกล้า บางครั้งและไม่
แสดงออก
แสดงออก
ค่อยกล้าแสดงออก
ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามเป็น
ตอบคาถามถูกทุก ตอบคาถาม
บางครั้งและตอบ
ข้อ
ส่วนมากถูก
คาถามถูกเป็น
บางครั้ง
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน ช่วยเหลือเพื่อน
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม
เป็นส่วนใหญ่ใน การทากิจกรรม
การทากิจกรรม
เป็นบางครั้ง

ต้องปรับปรุง (1)
ไม่สนใจใน
การเรียน คุยและ
เล่นกันในขณะ
เรียน
ไม่ถามในหัวข้อที่
ตนไม่เข้าใจและไม่
กล้าแสดงออก
ไม่ตอบคาถาม

ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทา
กิจกรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์

๘๑๗

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ วันที่.......................เดือน........................................พ.ศ..................................

ลาดับที่

ชื่อกลุ่ม

การ
ปฏิสัมพันธ์
กัน
(4)

เกณฑ์การให้คะแนน
การ
ระดับ
สนทนา
พฤติกรรม
คุณภาพ
เรื่อง
การติดต่อ การทางาน
ทีก่ าหนด
สื่อสาร
กลุม่
รวม
(4)
(4)
(4)
(16)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

๘๑๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายกลุ่ม (Rubric)

เกณฑ์การให้คะแนน
ดี (3)
พอใช้ (2)
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อน
ช่วยเหลือเพื่อนใน
เป็นส่วนใหญ่ใน
การทากิจกรรม
การทากิจกรรม
เป็นบางครั้ง
2. การสนทนา
สนทนาตรง
สนทนาตรง
สนทนาตรง
เรื่องที่กาหนด
ประเด็น
ประเด็น
ประเด็น
ครอบคลุมเนื้อหา ครอบคลุมเนื้อหา
บางส่วน
3. การติดต่อสื่อสาร มีการปรึกษาครู
มีการปรึกษาครูและ มีการปรึกษาครูและ
และเพื่อนกลุ่ม
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ
อื่น ๆ
เป็นส่วนใหญ่
เป็นบางครั้ง
4. พฤติกรรม
มีการวางแผนอย่าง มีการวางแผนอย่าง มีการวางแผนอย่าง
การทางาน
เป็นระบบ และ
เป็นระบบ และ
เป็นระบบ และ
แบ่งหน้าที่ของ
แบ่งหน้าที่ของ
แบ่งหน้าที่ของ
สมาชิกในกลุม่
สมาชิกในกลุม่ เป็น สมาชิกในกลุม่ เป็น
ส่วนใหญ่
บางครั้ง
ประเด็น
การประเมิน
ดีมาก (4)
1. การปฏิสัมพันธ์ ร่วมมือและ
กัน
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม

ต้องปรับปรุง (1)
ไม่ให้ความร่วมมือ
ในขณะทากิจกรรม
สนทนาไม่ตรง
ประเด็น
ไม่มีการปรึกษาครู
และเพื่อนกลุ่มอื่น ๆ
ไม่มีการวางแผน
อย่างเป็นระบบ
และไม่มีการแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่ม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์

๘๑๙

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คาชีแ้ จง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด✓ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
รายการ
ประเมิน
๑. มีวินัย
รับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้

3. มุ่งมั่นใน
การทางาน

ระดับ
การปฏิบตั ิ
๓ ๒ ๑

พฤติกรรมการแสดงออก
๑.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัวและ
โรงเรี ย น มี ค วามตรงต่ อ เวลาในการปฏิ บั ติ กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ในชี วิ ต
ประจาวันมีความรับผิดชอบ
2.1 ตั้งใจเรียน
2.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
2.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
2.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี
ต่าง ๆ แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และเลือกใช้สื่อ
ได้อย่างเหมาะสม
2.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู้
2.6 แลกเปลี่ยนความรู้ ด้วยวิธีการต่าง ๆ และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
3.1 มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
3.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ตอ่ อุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ

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

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
ช่วงคะแนน
22-27
15-21
8-14
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังนี้
เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป ถือว่า ผ่าน

๘๒๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)
แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน

คาชีแ้ จง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด✓ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
ระดับการปฏิบตั ิ
รายการประเมิน

พฤติกรรมการแสดงออก

๓

๒

๑

๑. ความสามารถ ๑.1 มีความสามารถในการรับ-ส่งสาร
ในการสื่อสาร
1.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ
ของตนเอง โดยใช้ภาษาอย่างเหมาะสม
2. ความสามารถ 2.1 มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์
ในการคิด
2.2 มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ
3. ความสามารถ 3.1 สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้
ในการใช้ทกั ษะ 3.2 นาความรูท้ ี่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
ชีวิต
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
ช่วงคะแนน
16-18
13-15
10-12
1-9

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนดังนี้
เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป ถือว่า ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์

๘๒๑

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 4 เรื่อง ประเภทหลักฐานทางประวัติศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาประวัตศิ าสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๔.๑ เข้าใจความหมาย ความสาคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วดั ส 4.1 ป.5/2 รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพือ่ ตอบคาถามทางประวัติศาสตร์อย่างมีเหตุผล
2. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ หมายถึง ร่องรอยการกระทา การพูด การเขียน การประดิษฐ์ การอยู่
อาศัยของมนุษย์ หรือลึกไปกว่าที่ปรากฏอยู่ภายนอก คือ ความคิดอ่าน โลกทัศน์ ความรู้สึก ประเพณีปฏิบัติ
ของมนุษย์ในอดีต ความรู้สึกของคนในปัจจุบัน สิ่งที่มนุษย์จับต้องและทิ้งร่องรอยไว้ กล่าวได้ว่าอะไรก็ตามที่มา
เกี่ยวพันกับมนุษย์ หรือมนุษย์เข้าไปเกี่ยวพัน สามารถใช้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้ทั้งสิ้น
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทหลักฐานทางประวัติศาสตร์
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
- เกิดทักษะในการสืบค้นประเภทหลักฐานทางประวัติศาสตร์
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- เห็นความสาคัญของประเภทหลักฐานทางประวัติศาสตร์
4. สาระการเรียนรู้
ประเภทหลักฐานทางประวัติศาสตร์
5. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการคิด
- ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- ทักษะการคิดวิเคราะห์
5.2 ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
- กระบวนการสืบค้นข้อมูล
5.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวติ
- กระบวนการทางานกลุ่ม
- กระบวนการปฏิบัติ
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้

๘๒๒

ลาดับที่
1.

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

จุดประสงค์
การเรียนรู้

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 4 เรื่อง ประเภทหลักฐานทางประวัติศาสตร์
รายวิชาประวัตศิ าสตร์ จานวน 1 ชั่วโมง
แนวการจัดการเรียนรู้
ขั้นตอนการจัด
เวลาที่
การเรียนรู้
ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ขั้นนา
10 นาที 1. ครูถามนักเรียนความหมาย 1. แนวการตอบ หลักฐาน
ของคาว่า หลักฐาน อาจให้ดู
หมายถึง เครื่องแสดง
การสอบสวนคดีของตารวจที่
ประกอบเพื่อยืนยัน
ตามจับผู้ร้าย และตารวจก็จะหา
หลักฐานในการตามหาตัว
คนร้าย แล้วครูถึงให้ดูภาพ
2. ครูให้นักเรียนดูภาพ
๒. นักเรียนดูภาพ
“ภาชนะดินเผาลายเขียนสี
“ภาชนะดินเผาลายเขียนสี
บ้านเชียงจังหวัดอุดรธานี” และ บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี”
ภาพหลักศิลาจารึกหรือหนังสือ
ข่อย (เพื่อให้เห็นความแตกต่าง
ของประเภทหลักฐาน)
3. ครูใช้คาถาม
3. นักเรียนตอบคาถาม
1) ภาพที่ครูให้นักเรียน
1) แนวคาตอบ ภาชนะดินเผา
ดูเป็นภาพอะไร
ลายเขียนสีและภาพหลักศิลา
จารึก หรือหนังสือข่อย
๒) ภาชนะดินเผาลายเขียนสี
2) แนวคาตอบ เป็นหลัก
บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี
ฐานทางประวัติศาสตร์

การประเมิน
การเรียนรู้
- ภาพตารวจ - การประเมิน
เก็บหลักฐานใน คาตอบ
ที่เกิดเหตุ
- การสังเกต
- ภาพภาชนะ
ดินเผาลาย
เขียนสี บ้าน
เชียง จังหวัด
อุดรธานี”
- PowerPoint
สื่อการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์
ลาดับที่

2.

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

1. มีความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประเภท
หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์

ขั้นสอน

๘๒๓
แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
เป็นหลักฐานทาประวัติศาสตร์
หรือไม่
3) ภาชนะดินเผาลาย
3) แนวคาตอบ เป็นหลักฐาน
เขียนสีบ้านเชียงจังหวัด
ประเภทไม่เป็นลายลักษณ์
อุดรธานีเป็นหลักฐานทาง
อักษร
ประวัติศาสตร์ประเภทไหน
25 นาที 1. ครูตั้งประเด็นคาถาม
1. นักเรียนตั้งคาถาม
เกี่ยวกับหลักฐานทาง
เกี่ยวกับหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่สามารถ
ประวัติศาสตร์ที่สามารถ
เชื่อมโยงกับสิ่งของ สถานที่ เชื่อมโยงกับสิ่งของ สถานที่
บุคคล ที่นักเรียนเคยใช้ เคย บุคคล ที่นักเรียนเคยใช้ เคย
เห็น และให้นกั เรียนร่วมกัน เห็น พร้อมกับยกตัวอย่าง
ยกตัวอย่างหลักฐานทาง
หลักฐานทางประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์ประเภทต่าง ๆ ประเภทต่าง ๆ
แล้วให้ช่วยกันตอบว่า คือ
หลักฐานประเภทไหน หรือครู
นาภาพหลักฐานแบบต่าง ๆ
มาให้นักเรียนช่วยกัน
ตอบว่าคืออะไรและเป็น
หลักฐานทางประวัติศาสตร์
ประเภทไหน
เวลาที่
ใช้

สื่อการเรียนรู้

- ภาพหลักฐาน
ทางประวัติ
ศาสตร์ประเภท
ต่าง ๆ
- PowerPoint

การประเมิน
การเรียนรู้

- การประเมิน
คาตอบ
- การสังเกต
- แบบประเมิน

๘๒๔
ลาดับที่
3.

4.

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)
จุดประสงค์
การเรียนรู้
2. เกิดทักษะ
ในการสืบค้น
ประเภทหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์

3. เห็น
ความสาคัญ
ของประเภท
หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้
ขั้นปฏิบัติ

ขั้นสรุป

แนวการจัดการเรียนรู้
เวลาที่
สื่อการเรียนรู้
ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
10 นาที 2. ครูใช้คาถาม
2. นักเรียนตอบคาถาม
1) ให้นักเรียนยกตัวอย่าง
1) แนวคาตอบ วัดอรุณ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ใช้ ราชวรารามราชวรมหาวิหาร,
ศึกษาท้องถิ่น
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย,
หนังสือเกีย่ วกับแหล่งท่องเที่ยว
ในท้องถิ่น
3. ครูอธิบายพร้อมกับให้
3. นักเรียนศึกษาข้อมูล เรื่อง
นักเรียนศึกษาข้อมูล เรื่อง
ประเภทหลักฐานทางประวัต-ิ
ประเภทหลักฐานทางประวัติ- ศาสตร์ จากสื่อ PowerPoint
ศาสตร์ จากสื่อ PowerPoint
4. ครูให้นักเรียนทาใบงาน เรื่อง 4. นักเรียนทาใบงาน
- ใบงานที่ 2
ประเภทของหลักฐาน
เรื่อง ประเภทของหลักฐาน
เรือ่ ง ประเภท
ทางประวัติศาสตร์
ทางประวัติศาสตร์
ของหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์
5 นาที ครูให้นักเรียนร่วมกันสรุป
นักเรียนร่วมกันสรุปองค์
- แผนผัง
องค์ความรู้โดยแสดงความ
ความรู้โดยแสดงความคิดเห็น ความคิดสรุป
คิดเห็นเกี่ยวกับการแยกประเภท เกี่ยวกับการแยกประเภท
เนื้อหา
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ หลักฐานทางประวัติศาสตร์
สามารถเชื่อมโยงกับสิ่งของ
ที่สามารถเชื่อมโยงกับสิ่งของ
สถานที่ บุคคลได้ โดยทาเป็น สถานที่ บุคคลได้
แผนผังความคิดสรุปเนื้อหาและ
เขียนตัวอย่างประกอบ

การประเมิน
การเรียนรู้
- การประเมิน
คาตอบ
- การสังเกต

- การสังเกต

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์

๘๒๕

8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้
๑. ห้องสมุดโรงเรียน
๒. การค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
3. ภาพภาชนะดินเผาลายเขียนสีบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี/และภาพหลักศิลาจารึก หรือหนังสือข่อย
4. สื่อ PowerPoint
**สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามบริบทของท้องถิ่น
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิน้ งานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ 2 เรื่อง ประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์
เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการวัด
และประเมินผล
ความรู้ (K)

วิธีการ

เกณฑ์การประเมิน

ทักษะ (P)

- ตรวจใบงาน เรื่อง
ประเภทของหลักฐานทาง
ประวัตศิ าสตร์

- ศึกษาความรู้ เรื่อง
ประเภทหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ จาก
PowerPoint
- ใบงานที่ 2 เรื่อง
ประเภทของหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์

เจตคติ (A)

- สังเกต

- แบบประเมินพฤติกรรม

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

- ประเมินความมีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่น
ในการทางาน
- ประเมินความสามารถ
การคิด การใช้ทักษะชีวิต
และการแก้ปญ
ั หา

- แบบประเมินคุณลักษณะ ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
อันพึงประสงค์
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป

สมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียน

- ศึกษาความรู้ เรื่อง
ประเภทหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์

เครื่องมือ

- แบบประเมินสมรรถนะ
สาคัญของผู้เรียน

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 60

ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 60

ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป

๘๒๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ............................................ผู้สอน
(...........................................)
วันที.่ .......เดือน.................พ.ศ............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหารหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ............................................ผู้ตรวจ
(...........................................)
วันที.่ .......เดือน.................พ.ศ............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์

๘๒๗

ใบงานที่ 2 เรื่อง ประเภทหลักฐานทางประวัติศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง วิธีการทางประวัตศิ าสตร์
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 4 เรื่อง ประเภทหลักฐานทางประวัติศาสตร์
รายวิชาประวัตศิ าสตร์ รหัสวิชา ส๑๕๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คำชี้แจง : จากภาพที่กาหนด นักเรียนแยกประเภทของหลักฐานให้ถกู ต้อง
ภำพหลักฐำน

ที่มาของภาพ :
https://quizizz.com/admin/quiz
/5cff68af1c274a001a37e0ec/-1

ที่มาของภาพ :
http://www.khunmaebook.com/

ที่มาของภาพ : https://go.ayutthaya.go.th

ชื่อหลักฐำน

ประเภทของหลักฐำน

๘๒๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)
ภำพหลักฐำน

ชื่อหลักฐำน

ประเภทของหลักฐำน

ที่มาของภาพ : https://www.se-ed.com/

ที่มาของภาพ :
https://www.trueplookpanya.com
/

ที่มาของภาพ :
https://www.isangate.com/new/khmer
/32-art-culture/knowledge/579-silapatam-2.html

ชื่อ-นามสกุล...........................................................................................ชั้น........................เลขที่.........................

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์

๘๒๙

เฉลยใบงานที่ 2 เรื่อง ประเภทหลักฐานทางประวัติศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง วิธีการทางประวัตศิ าสตร์
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 4 เรื่อง ประเภทหลักฐานทางประวัติศาสตร์
รายวิชาประวัตศิ าสตร์ รหัสวิชา ส๑๕๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คำชี้แจง : จากภาพที่กาหนด นักเรียนแยกประเภทของหลักฐานให้ถกู ต้อง
ภำพหลักฐำน

ชื่อหลักฐำน

ประเภทของหลักฐำน

ศิลาจารึก

หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร

จดหมายเหตุ

หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร

โบราณสถาน

หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์
อักษร

ที่มาของภาพ :
https://quizizz.com/admin/quiz
/5cff68af1c274a001a37e0ec/-1

ที่มาของภาพ :
http://www.khunmaebook.com/

ที่มาของภาพ : https://go.ayutthaya.go.th

๘๓๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)
ภำพหลักฐำน

ชื่อหลักฐำน
ภาพถ่าย

ประเภทของหลักฐำน
หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์
อักษร

สารานุกรม

หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร

สนธิสัญญาเบาริง

หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร

ที่มาของภาพ : https://www.se-ed.com/

ที่มาของภาพ :
https://www.trueplookpanya.com
/

ภาพเขียนฝาผนังถ้า

ที่มาของภาพ :
https://www.isangate.com/new/khmer
/32-art-culture/knowledge/579-silapatam-2.html

หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์
อักษร

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์

๘๓๑

แบบประเมินการนาเสนอหน้าชัน้ เรียน
เกณฑ์
การประเมิน
ดีมาก (๔)
1. การถ่ายทอด คล่องแคล่วไม่ติดขัด
เนื้อหา
ทาให้เข้าใจประเด็น
ได้ง่ายและเร็ว การ
พูดมีการเว้นจังหวะ
และเน้นคา เน้น
สาระสาคัญอย่าง
เหมาะสมเพื่อให้ผู้ฟัง
ติดตามการนาเสนอ
ความเร็วในการพูด
อยู่ในระดับเหมาะสม
2. บุคลิกภาพ มีความมั่นใจสบ
สายตาผู้ฟังตลอดเวลา
เพื่อดึงดูดให้ผู้ฟัง
สนใจในเนื้อหาที่
ถ่ายทอด เสียงดัง
พอเหมาะ
3. การใช้ภาษา คล่องแคล่ว เช่น
กายใน
ยกมือ/ผายมือ
การสื่อสาร
แสดงกริยาท่าทาง
ประกอบการนาเสนอ
เพื่อดึงดูดความสนใจ
4. ความ
ใช้เวลาใน
เหมาะสมกับ การนาเสนอ
เวลา
เหมาะสม

ระดับคุณภาพ
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
ปรับปรุง (๑)
คล่องแคล่วไม่ติดขัด ไม่คล่องแคล่วมีการ ติดขัด หยุดชะงักใน
ทาให้เข้าใจประเด็น หยุดชะงักบ้าง
หลายจังหวะ พูด
ได้ง่าย การพูดมีการ บางครั้ง จังหวะพูดช้า เร็วหรือช้าเกินไป
เว้นจังหวะอย่าง
จับประเด็นไม่ได้
เหมาะสม ความเร็ว
ในการพูดอยู่ใน
ระดับเหมาะสม

สบสายตาผู้ฟัง
พอสมควร น้าเสียง
สะท้อนถึงความ
มั่นใจ เสียงดัง
พอเหมาะ

สบสายตาผู้ฟังน้อย ก้มหน้าไม่สบตา
น้าเสียงสั่น ขาด
และ
ความมั่นใจ เสียง น้าเสียงสั่นและเบา
เบาและดังสลับไป

แสดงกริยาท่าทาง
ประกอบการ
นาเสนอพอสมควร

ใช้ภาษากายสื่อสาร ไม่ใช้ภาษากาย
น้อยครั้ง
สื่อสาร

ใช้เวลาใน
การนาเสนอเกิน
เวลาที่กาหนด ๑-๓
นาที

ใช้เวลาใน
การนาเสนอเกิน
เวลาที่กาหนด ๔-๕
นาที

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
8-10
คะแนน หมายถึง
คะแนน
5-7
คะแนน หมายถึง
คะแนน
1-4
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ 5 คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ใช้เวลาใน
การนาเสนอเกินเวลา
ที่กาหนด มากกว่า
๕ นาทีขึ้นไป

๘๓๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)
แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ดี (๓)
มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
สม่าเสมอ

ระดับคุณภาพ
พอใช้ (๒)
มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมใน
บางครั้ง

ปรับปรุง (๑)
ไม่มีความกระตือรือร้น
ในการร่วมกิจกรรม

2. การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อนื่

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นอย่างสม่าเสมอ

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ไม่รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น

3. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบใน
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมายใน
งานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
สม่าเสมอ
บางครั้ง

4. ขยันหมั่นเพียร

มีความขยันหมั่นเพียร มีความขยันหมั่นเพียร ไม่มีความขยันหมั่นเพียร
พยายามทางานให้สาเร็จ พยายามทางานให้สาเร็จ พยายามทางานให้สาเร็จ
อย่างสม่าเสมอ
เป็นบางครั้ง

5. ตรงต่อเวลา

ส่งชิ้นงานภายในเวลาที่
กาหนด

เกณฑ์การประเมิน
1. การร่วมกิจกรรม

ส่งผลงานเสร็จตรงเวลา

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
๑1-๑๕
คะแนน หมายถึง
คะแนน
6-๑0
คะแนน หมายถึง
คะแนน
1-5
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ 6 คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ส่งผลงานช้ากว่าเวลา
กาหนด

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์

๘๓๓

แบบประเมินใบงาน
คาชี้แจง : ให้ครูผู้สอนประเมินใบงานของนักเรียนแล้วให้ทาเครื่องหมาย ✓ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

การร่วม
กิจกรรม

การรับฟัง
ความคิดเห็น
ของผู้อื่น

ความ
รับผิดชอบ

ขยันหมั่นเพียร ตรงต่อเวลา

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

รวม
20
คะแนน

1
2
3
4
5

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

เกณฑ์การให้คะแนน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
16-20
11-15
6-10
1-5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๘๓๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ วันที่.......................เดือน................................................พ.ศ...........................

ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

เกณฑ์การให้คะแนน
ความ
ระดับ
ความ
สนใจ
มีส่วน
คุณภาพ
ตั้งใจใน และการ การตอบ ร่วมใน
การเรียน ซักถาม คาถาม กิจกรรม รวม
(4)
(4)
(4)
(4) (16)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์

๘๓๕

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (Rubric)

ประเด็น
การประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก (4)

1. ความตั้งใจใน สนใจในการเรียน
การเรียน
ไม่คุยหรือเล่นกัน
ในขณะเรียน
2. ความสนใจ
และการซักถาม
3. การตอบ
คาถาม

มีการถามในหัวข้อ
ที่ตนไม่เข้าใจทุก
เรื่องและกล้า
แสดงออก
ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามและ
ตอบคาถามถูกทุก
ข้อ

4. มีส่วนร่วมใน ร่วมมือและ
กิจกรรม
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม

ดี (3)
สนใจในการเรียน
คุยกันเล็กน้อย
ในขณะเรียน

พอใช้ (2)

สนใจในการเรียน
คุยกันและเล่นกัน
ในขณะเรียนเป็น
บางครั้ง
มีการถามในหัวข้อ มีการถามในหัวข้อ
ที่ตนไม่เข้าใจเป็น ที่ตนไม่เข้าใจเป็น
ส่วนมากและกล้า บางครั้งและไม่ค่อย
แสดงออก
กล้าแสดงออก
ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามเป็น
ตอบคาถาม
บางครั้งและตอบ
ส่วนมากถูก
คาถามถูกเป็น
บางครั้ง
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนเป็น ช่วยเหลือเพื่อนใน
ส่วนใหญ่ในการทา การทากิจกรรมเป็น
กิจกรรม
บางครั้ง

ต้องปรับปรุง (1)
ไม่สนใจในการเรียน
คุยและเล่นกัน
ในขณะเรียน
ไม่ถามในหัวข้อที่
ตนไม่เข้าใจและไม่
กล้าแสดงออก
ไม่ตอบคาถาม

ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทากิจกรรม

๘๓๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ วันที่......................เดือน................................................พ.ศ............................

ลาดับที่

ชื่อกลุ่ม

การ
ปฏิสัมพันธ์
กัน
(4)

เกณฑ์การให้คะแนน
การ
ระดับ
สนทนา
พฤติกรรม
คุณภาพ
เรื่อง
การติดต่อ การทางาน
ทีก่ าหนด
สื่อสาร
กลุม่
รวม
(4)
(4)
(4)
(16)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์

๘๓๗

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายกลุ่ม (Rubric)

ประเด็น
การประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก (4)

1. การปฏิสัมพันธ์ ร่วมมือและ
กัน
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม

ดี (3)

ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อน
เป็นส่วนใหญ่ใน
การทากิจกรรม
2. การสนทนา
สนทนาตรง
สนทนาตรงประเด็น
เรื่องที่กาหนด
ประเด็น
ครอบคลุมเนื้อหา
ครอบคลุมเนื้อหา บางส่วน
3. การติดต่อสื่อสาร มีการปรึกษาครู
มีการปรึกษาครูและ
และเพื่อนกลุ่ม
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ
อื่น ๆ
เป็นส่วนใหญ่
4. พฤติกรรม
มีการวางแผนอย่าง มีการวางแผนอย่าง
การทางาน
เป็นระบบ และ
เป็นระบบ และ
แบ่งหน้าที่ของ
แบ่งหน้าที่ของ
สมาชิก
สมาชิกในกลุม่ เป็น
ในกลุ่ม
ส่วนใหญ่

พอใช้ (2)

ต้องปรับปรุง (1)

ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม
เป็นบางครั้ง
สนทนาตรง
ประเด็น

ไม่ให้ความร่วมมือ
ในขณะทากิจกรรม

มีการปรึกษาครูและ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ
เป็นบางครั้ง
มีการวางแผนอย่าง
เป็นระบบ และ
แบ่งหน้าที่ของ
สมาชิกในกลุม่ เป็น
บางครั้ง

ไม่มีการปรึกษาครู
และเพื่อนกลุ่ม
อื่น ๆ
ไม่มีการวางแผน
อย่างเป็นระบบ
และไม่มีการแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่ม

สนทนาไม่ตรง
ประเด็น

๘๓๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คาชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
รายการ
ประเมิน
๑. มีวินัย
รับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้

3. มุ่งมั่นใน
การทางาน

ระดับการปฏิบตั ิ

พฤติกรรมการแสดงออก

๓

๒

๑

๑.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
2.1 ตั้งใจเรียน
2.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
2.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
2.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยีต่าง ๆ แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
และเลือกใช้สอื่ ได้อย่างเหมาะสม
2.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์
ความรู้
2.6 แลกเปลี่ยนความรู้ ด้วยวิธีการต่าง ๆ และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
3.1 มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
3.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ตอ่ อุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
ช่วงคะแนน
22-27
15-21
8-14
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

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

เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังนี้
เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป ถือว่า ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์

๘๓๙

แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
คาชีแ้ จง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด✓ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
รายการประเมิน

พฤติกรรมการแสดงออก

๑. ความสามารถ
ในการสื่อสาร

๑.1 มีความสามารถในการรับ-ส่งสาร
1.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ
ของตนเอง โดยใช้ภาษาอย่างเหมาะสม
2.1 มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์
2.2 มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ
3.1 สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้
3.2 นาความรูท้ ี่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน

2. ความสามารถ
ในการคิด
3. ความสามารถ
ในการใช้ทกั ษะ
ชีวิต

ระดับการปฏิบตั ิ
๓

๒

๑

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

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
ช่วงคะแนน
16-18
13-15
10-12
1-9

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนดังนี้
เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป ถือว่า ผ่าน

๘๔๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 5 เรื่อง หลักฐานทางประวัติศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาประวัตศิ าสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๔.๑ เข้าใจความหมาย ความสาคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วดั ส 4.1 ป.5/2 รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพือ่ ตอบคาถามทางประวัติศาสตร์อย่างมีเหตุผล
2. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ หมายถึง ร่องรอยการกระทา การพูด การเขียน การประดิษฐ์ การอยู่
อาศัยของมนุษย์ หรือลึกไปกว่าที่ปรากฏอยู่ภายนอก คือ ความคิดอ่าน โลกทัศน์ ความรู้สึก ประเพณีปฏิบัติ
ของมนุษย์ในอดีต ความรู้สึกของคนในปัจจุบัน สิ่งที่มนุษย์จับต้องและทิ้งร่องรอยไว้ กล่าวได้ว่าอะไรก็ตามที่มา
เกี่ยวพันกับมนุษย์ หรือมนุษย์เข้าไปเกี่ยวพัน สามารถใช้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้ทั้งสิ้น
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
- เกิดทักษะในการสืบค้นหลักฐานทางประวัติศาสตร์
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- เห็นความสาคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์
4. สาระการเรียนรู้
หลักฐานทางประวัติศาสตร์
5. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการคิด
- ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- ทักษะการคิดวิเคราะห์
5.2 ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
- กระบวนการสืบค้นข้อมูล
5.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวติ
- กระบวนการทางานกลุ่ม
- กระบวนการปฏิบัติ
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 5 เรื่อง หลักฐานทางประวัติศาสตร์
รายวิชาประวัตศิ าสตร์ จานวน 1 ชั่วโมง
แนวการจัดการเรียนรู้
จุดประสงค์
ขั้นตอนการจัด
เวลาที่
ลาดับที่
การเรียนรู้
การเรียนรู้
ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
1. 1. มีความ
ขั้นนา
10 นาที 1. ครูทบทวนบทเรียนเมื่อ 1. นักเรียนทบทวนเมือ่
รู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ชั่วโมงก่อนถึงหลักฐานทาง ชั่วโมงก่อนถึงหลักฐานทาง
หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ ในชั่วโมงนี้ ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์
จะมาเรียนรู้หลักฐานทาง
ประวัติอย่างละเอียด
2. ครูให้นกั เรียนดูภาพ
๒. นักเรียนดูภาพ“ภาชนะ
หลักฐานประเภทลายลักษณ์ ดินเผาลายเขียนสีบ้านเชียง
อักษรและหลักฐานที่ไม่เป็น จังหวัดอุดรธานี”ภาพ
ลายลักษณ์อักษร เช่น ศิลา หลักฐานทางประวัติศาสตร์
จารึก คัมภีร์ใบลาน ถ้วยชาม แบบอื่น ๆ
สังคโลก จดหมายส่วนตัว
หนังสือพิมพ์ วัด เจดีย์ ลูกปัด
เครื่องมือเครื่องใช้
3. ครูใช้คาถาม
3. นักเรียนตอบคาถาม
1) ภาพที่ครูให้นักเรียนดู
1) แนวคาตอบ ภาพ
เป็นภาพอะไร
หลักฐานประเภทลายลักษณ์
อักษรและหลักฐานที่ไม่เป็น
ลายลักษณ์อักษร

๘๔๑

การประเมิน
การเรียนรู้
- ภาพภาชนะดิน - การประเมิน
เผาลายเขียนสี
คาตอบ
บ้านเชียง จังหวัด - การสังเกต
อุดรธานี/ภาพ
หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์
แบบอื่น ๆ
- PowerPoint
สื่อการเรียนรู้

๘๔๒
ลาดับที่

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

เวลาที่
ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
การประเมิน
สื่อการเรียนรู้
การเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๒) ให้นักเรียนแยกหลักฐาน 2) แนวคาตอบ
- ภาพประกอบ - การประเมิน
ประเภทลายลักษณ์อักษรกับ หลักฐานประเภทลายลักษณ์ หลักฐานแบบต่าง ๆ คาตอบ
หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์ อักษร
- การสังเกต
อักษร
- ศิลาจารึก
- คัมภีรใ์ บลาน
- หนังสือพิมพ์
- จดหมายส่วนตัว
หลักฐานประเภทไม่เป็น
ลายลักษณ์อักษร
- ถ้วยชามสังคโลก
- วัด
- เจดีย์
- ลูกปัด
- เครื่องมือเครือ่ งใช้
4. ครูสอบถามนักเรียนว่า 4. ใช้ลายลักษณ์อกั ษร ถ้ามี
ให้นักเรียนคิดว่าการแบ่ง
ตัวหนังสืออ่านได้เป็นหลักฐาน
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ประเภทเป็นลายลักษณ์อักษร
เอาอะไรเป็นตัวแบ่ง
แต่ถ้าไม่มีตัวหนังสือหรือ
ตัวอักษรเป็นแบบไม่เป็น
ลายลักษณ์อักษร

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์
ลาดับที่
2.

จุดประสงค์
การเรียนรู้
2. เกิดทักษะ
ในการสืบค้น
หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้
ขั้นสอน

๘๔๓
แนวการจัดการเรียนรู้
เวลาที่
สื่อการเรียนรู้
ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
25 นาที 1. ครูตั้งประเด็นคาถามและ 1. นักเรียนศึกษาข้อมูล
- ภาพประกอบ
อธิบายเกี่ยวกับหลักฐานทาง จากการตั้งประเด็นคาถาม
หลักฐานแบบ
ประวัติศาสตร์ที่สามารถ
ต่าง ๆ
เชื่อมโยงกับสิ่งของ สถานที่
บุคคล ที่นักเรียนเคยใช้ เคย
เห็นและมีความเปลี่ยนแปลง
อย่างไรบ้าง มีหลักฐาน
อะไรบ้างที่ยังหลงเหลืออยู่ใน
ปัจจุบัน
2. ครูใช้คาถาม
2. นักเรียนตอบคาถาม
1) หลักฐานทาง
1) แนวคาตอบ ใช้เป็น
ประวัติศาสตร์มีความสาคัญ หลักฐานในการสืบค้นข้อมูล
อย่างไร
เพื่อหาข้อเท็จจริง
2) การแบ่งประเภทของ
2) แนวคาตอบ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์มี - หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์
กี่แบบ อะไรบ้าง
อักษร
- หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์
อักษร
- หลักฐานชั้นต้น
- หลักฐานชั้นรอง

การประเมิน
การเรียนรู้
- การประเมิน
- การสังเกต

- การประเมิน
คาตอบ
- การสังเกต

๘๔๔
ลาดับที่
3.

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้
ขั้นปฏิบัติ

เวลาที่
ใช้
10 นาที

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
3) ยกตัวอย่างหลักฐานที่
3) แนวคาตอบ
เป็นลายลักษณ์อักษร
ศิลาจารึก หนังสือพิมพ์
มีอะไรบ้าง
จดหมายเหตุ คัมภีร์ใบลาน
หนังสือเรียน สารานุกรม
4) ยกตัวอย่างหลักฐานที่
4) แนวคาตอบ พระพุทธรูป
ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร
เจดีย์ วัด เครื่องปั้นดินเผา
มีอะไรบ้าง
เครื่องประดับ ภาพถ่าย
โครงกระดูกมนุษย์
5) หลักฐานชั้นต้น
5) แนวคาตอบ
หมายถึงอะไร
ศิลาจารึก โครงกระดูกมนุษย์
6) หลักฐานชั้นรอง
6) แนวคาตอบ
หมายถึงอะไร
หนังสือพิมพ์ หนังสือเรียน
สารานุกรม
3. ครูให้นักเรียนเล่นเกม
3. นักเรียนเล่นเกมเปิดภาพ
เปิดภาพแล้วทายว่าคือภาพ แล้วทายว่าคือภาพอะไร
อะไร เป็นหลักฐานประเภท เป็นหลักฐานประเภทใด
ใด แข่งขันกันเป็นกลุ่ม
4. ครูให้นักเรียนทา
4. นักเรียนทา แบบทดสอบ
แบบทดสอบ เรื่อง หลักฐาน เรื่อง หลักฐานทาง
ทางประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์

สื่อการเรียนรู้
- แบบทดสอบ
ที่มีการยกตัว
อย่างสถานที่ต่าง ๆ
ควรหาภาพมาใส่ไว้
ในบทเรียนด้วย
เพื่อนักเรียนจะได้
รู้จัก

การประเมิน
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์
ลาดับที่
4.

จุดประสงค์
การเรียนรู้
3. เห็นความสาคัญ
ของหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์

แนวการจัดการเรียนรู้
ขั้นตอนการจัด เวลาที่
การเรียนรู้
ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ขั้นสรุป
5 นาที ครูให้นักเรียนร่วมกันสรุป นักเรียนร่วมกันสรุปองค์
องค์ความรู้โดยแสดงความ ความรู้ โดยแสดงความคิด
คิดเห็นเกี่ยวกับหลักฐาน
เห็นเกี่ยวกับหลักฐานทาง
ทางประวัติศาสตร์ร่องรอย ประวัติศาสตร์ร่องรอยของ
ของสิ่งของที่มนุษย์ ซึ่ง
สิ่งที่มนุษย์ ซึ่งสามารถใช้
สามารถ
เป็นเครื่องนาทางใน
ใช้เป็นเครื่องนาทางใน
การศึกษา สืบค้น แสวงหา
การศึกษา สืบค้นแสวงหา ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราว
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราว ในอดีตของมนุษย์ได้
ในอดีตของมนุษย์ได้

๘๔๕
สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้
- การประเมิน
คาตอบ
- การสังเกต

๘๔๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้
๑. ห้องสมุดโรงเรียน
๒. การค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
๓. ภาพศิลาจารึก ภาพคัมภีร์ใบลาน ภาพถ้วยชามสังคโลก ภาพจดหมายส่วนตัว ภาพหนังสือพิมพ์
ภาพวัด ภาพเจดีย์ ภาพลูกปัด ภาพเครื่องมือเครื่องใช้
๔. สื่อ PowerPoint
**สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามบริบทของท้องถิ่น
9. การประเมินผลรวบยอด
ชนิ้ งานหรือภาระงาน
เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการวัด
และประเมินผล
ความรู้ (K)
ทักษะ (P)

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

- ศึกษาความรู้ เรื่อง
- ศึกษาความรู้ เรื่อง
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ร้อยละ 60
จาก PowerPoint
- ตอบคาถาม
- คาถาม
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 60

เจตคติ (A)

- สังเกตพฤติกรรม

- แบบประเมินพฤติกรรม

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

- ประเมินความมีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นใน
การทางาน
- ประเมินความสามารถ
การคิด การใช้ทักษะชีวิต
และการแก้ปญ
ั หา

- แบบประเมินคุณลักษณะ ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
อันพึงประสงค์
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป

สมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียน

- แบบประเมินสมรรถนะ
สาคัญของผู้เรียน

ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์

๘๔๗

10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผู้สอน
(...........................................)
วันที.่ .......เดือน.................พ.ศ............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหารหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ............................................ผู้ตรวจ
(...........................................)
วันที.่ .......เดือน.................พ.ศ............

๘๔๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)
แบบประเมินการนาเสนอหน้าชัน้ เรียน

เกณฑ์
การประเมิน
ดีมาก (๔)
1. การ
คล่องแคล่วไม่ติดขัด
ถ่ายทอดเนื้อหา ทาให้เข้าใจประเด็น
ได้ง่ายและเร็ว
การพูดมีการเว้น
จังหวะและเน้นคา
เน้นสาระสาคัญ
อย่างเหมาะสม
เพื่อให้ผู้ฟังติดตาม
การนาเสนอ
ความเร็วในการพูด
อยู่ในระดับ
เหมาะสม
2. บุคลิกภาพ มีความมั่นใจ
สบสายตา ผู้ฟงั
ตลอดเวลาเพื่อ
ดึงดูดให้ผู้ฟังสนใจ
ในเนื้อหาที่ถ่ายทอด
เสียงดังพอเหมาะ
3. การใช้
คล่องแคล่ว เช่น
ภาษากายใน ยกมือ/ผายมือ
การสื่อสาร
แสดงกริยาท่าทาง
ประกอบการนาเสนอ
เพื่อดึงดูดความสนใจ
4. ความ
ใช้เวลาในการ
เหมาะสมกับ นาเสนอเหมาะสม
เวลา

ระดับคุณภาพ
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
ปรับปรุง (๑)
คล่องแคล่วไม่ติดขัด ไม่คล่องแคล่วมี
ติดขัด หยุดชะงักใน
ทาให้เข้าใจประเด็น การหยุดชะงักบ้าง หลายจังหวะ พูด
ได้ง่าย การพูดมี
บางครั้ง จังหวะพูด เร็วหรือช้าเกินไป
การเว้นจังหวะอย่าง ช้าจับประเด็นไม่ได้
เหมาะสม ความเร็ว
ในการพูดอยู่ใน
ระดับเหมาะสม

สบสายตาผู้ฟัง
พอสมควร น้าเสียง
สะท้อนถึงความ
มั่นใจ เสียงดัง
พอเหมาะ

สบสายตาผู้ฟังน้อย ก้มหน้าไม่สบตา
น้าเสียงสั่น ขาด
และน้าเสียงสัน่
ความมั่นใจ เสียง และเบา
เบาและดังสลับไป

แสดงกริยาท่าทาง ใช้ภาษากายสื่อสาร ไม่ใช้ภาษากาย
ประกอบการนาเสนอ น้อยครั้ง
สื่อสาร
พอสมควร
ใช้เวลาในการ
นาเสนอเกินเวลาที่
กาหนด ๑-๓ นาที

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
8-10
คะแนน หมายถึง
คะแนน
5-7
คะแนน หมายถึง
คะแนน
1-4
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ 5 คะแนน ขึ้นไป

ใช้เวลาในการ
นาเสนอเกินเวลาที่
กาหนด ๔-๕ นาที

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ใช้เวลาในการ
นาเสนอเกินเวลาที่
กาหนด มากกว่า ๕
นาทีขึ้นไป

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์

๘๔๙

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ดี (๓)
มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
สม่าเสมอ

ระดับคุณภาพ
พอใช้ (๒)
มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมใน
บางครั้ง

ปรับปรุง (๑)
ไม่มีความกระตือรือร้น
ในการร่วมกิจกรรม

2. การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อนื่

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นอย่างสม่าเสมอ

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ไม่รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น

3. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบใน
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมายใน
งานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
สม่าเสมอ
บางครั้ง

4. ขยันหมั่นเพียร

มีความขยันหมั่นเพียร มีความขยันหมั่นเพียร ไม่มีความขยันหมั่นเพียร
พยายามทางานให้สาเร็จ พยายามทางานให้สาเร็จ พยายามทางานให้สาเร็จ
อย่างสม่าเสมอ
เป็นบางครั้ง

5. ตรงต่อเวลา

ส่งชิ้นงานภายในเวลาที่
กาหนด

เกณฑ์การประเมิน
1. การร่วมกิจกรรม

ส่งผลงานเสร็จตรงเวลา

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
๑1-๑๕
คะแนน หมายถึง
คะแนน
6-๑0
คะแนน หมายถึง
คะแนน
5-๑
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ 6 คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ส่งผลงานช้ากว่าเวลา
กาหนด

๘๕๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ วันที่.......................เดือน.........................................พ.ศ..................................

ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

เกณฑ์การให้คะแนน
ความ
ระดับ
ความ
สนใจ
มีส่วน
คุณภาพ
ตั้งใจใน และการ การตอบ ร่วมใน
การเรียน ซักถาม คาถาม กิจกรรม รวม
(4)
(4)
(4)
(4) (16)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์

๘๕๑

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (Rubric)
เกณฑ์การให้คะแนน
ประเด็นการประเมิน
ดีมาก (4)

ดี (3)

1. ความตั้งใจในการ สนใจในการเรียนไม่ สนใจในการเรียน
เรียน
คุยหรือเล่นกัน
คุยกันเล็กน้อย
ในขณะเรียน
ในขณะเรียน
2. ความสนใจและ
การซักถาม
3. การตอบคาถาม

4. มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม

มีการถามในหัวข้อ
ที่ตนไม่เข้าใจทุก
เรื่องและกล้า
แสดงออก
ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามและ
ตอบคาถามถูกทุก
ข้อ

มีการถามในหัวข้อ
ที่ตนไม่เข้าใจเป็น
ส่วนมากและกล้า
แสดงออก
ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามและ
ตอบคาถาม
ส่วนมากถูก

ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม

ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนเป็น
ส่วนใหญ่ในการทา
กิจกรรม

พอใช้ (2)

ต้องปรับปรุง (1)

สนใจในการเรียน
คุยกันและเล่นกัน
ในขณะเรียนเป็น
บางครั้ง
มีการถามในหัวข้อ
ที่ตนไม่เข้าใจเป็น
บางครั้งและไม่ค่อย
กล้าแสดงออก
ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามเป็น
บางครั้งและตอบ
คาถามถูกเป็น
บางครั้ง
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรมเป็น
บางครั้ง

ไม่สนใจในการเรียน
คุยและเล่นกัน
ในขณะเรียน
ไม่ถามในหัวข้อที่
ตนไม่เข้าใจและไม่
กล้าแสดงออก
ไม่ตอบคาถาม

ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทากิจกรรม

๘๕๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คาชีแ้ จง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด✓ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
รายการ
ประเมิน
๑. มีวินัย
รับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้

3. มุ่งมั่นใน
การทางาน

ระดับการปฏิบตั ิ

พฤติกรรมการแสดงออก

๓

๒

๑

๑.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
2.1 ตั้งใจเรียน
2.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
2.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
2.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยีต่าง ๆ แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และ
เลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม
2.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์
ความรู้
2.6 แลกเปลี่ยนความรู้ ด้วยวิธีการต่าง ๆ และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
3.1 มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
3.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ตอ่ อุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
ช่วงคะแนน
22-27
15-21
8-14
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังนี้
เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป ถือว่า ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์

๘๕๓

แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
คาชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด✓ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
รายการประเมิน

ระดับการปฏิบตั ิ

พฤติกรรมการแสดงออก

๓

๒

๑

๑. ความสามารถ ๑.1 มีความสามารถในการรับ-ส่งสาร
ในการสื่อสาร
1.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ
ของตนเอง โดยใช้ภาษาอย่างเหมาะสม
2. ความสามารถ 2.1 มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์
ในการคิด
2.2 มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ
3. ความสามารถ 3.1 สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้
ในการใช้ทกั ษะ 3.2 นาความรูท้ ี่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
ชีวิต
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย เกณฑ์การประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

๘๕๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 6 เรื่อง ความจริงกับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาประวัตศิ าสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๔.๑ เข้าใจความหมาย ความสาคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วดั ส 4.1 ป.5/3 อธิบายความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงเกีย่ วกับเรื่องราวในท้องถิ่น
2. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
ความจริงและข้อเท็จจริงวิเคราะห์ได้จากแหล่งข้อมูลและหลักฐานทางประวัติศาสตร์
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความจริงกับข้อเท็จจริง
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
- เกิดทักษะในการสืบค้นความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริง
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- เห็นความสาคัญของความจริงกับข้อเท็จจริง
4. สาระการเรียนรู้
- ความจริงกับข้อเท็จจริง
- ความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวในท้องถิ่น
5. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการคิด
- ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- ทักษะการคิดวิเคราะห์
5.2 ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
- กระบวนการสืบค้นข้อมูล
5.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวติ
- กระบวนการทางานกลุ่ม
- กระบวนการปฏิบัติ
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์

๘๕๕

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 6 เรื่อง ความจริงกับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์
รายวิชาประวัตศิ าสตร์ จานวน 1 ชั่วโมง
ลาดับที่
1.

จุดประสงค์
การเรียนรู้

แนวการจัดการเรียนรู้
ขั้นตอนการจัด
เวลาทีใ่ ช้
สื่อการเรียนรู้
การเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ขั้นนา
10 นาที 1. ถามนักเรียนถึงความหมายของ 1. แนวการตอบ
- PowerPoint
คาว่าความจริงและข้อเท็จจริง
ความจริ ง หมายถึ ง เรื่ อ งราว
หรื อ เหตุ ก ารณ์ ที่ มี ก ารพิ สู จ น์
ตรวจสอบ ว่าถูกต้องเป็นจริง
ข้ อ เท็ จ จริ ง มี ค วามหมาย 2
ประการ คื อเรื่ องราวเหตุ การณ์
ข้ อ ความหรื อ ความคิ ด เห็ น ที่
วินิจฉัยแล้วว่าเป็นจริง อีกความ
หมายคือข้ อมูลที่รวบรวมได้ จาก
ประสบการณ์ ที่ แตกต่ างไปจาก
ข้อสรุปที่ให้ไว้
2. ครูตั้งประเด็นคาถามเกี่ยวกับ 2. นักเรียนศึกษาข้อมูลความจริง
ความจริงกับข้อเท็จจริงทางประวัติ- กับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์
ศาสตร์
3. ครูใช้คาถาม
3. นักเรียนตอบคาถาม
1) ชุมชนของนักเรียนชื่อว่าอะไร 1) แนวคาตอบ ชุมชนบ้านสมอ
โพรง, ชุมชนบ้านชะอา ฯลฯ
๒) ชุมชนของนักเรียนตั้งอยู่ที่
2) แนวคาตอบ
จังหวัดใด
ประจวบคีรีขันธ์, เพชรบุรี

การประเมิน
การเรียนรู้
- การประเมิน
คาตอบ
- การสังเกต

๘๕๖
ลาดับที่
2.

3.

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)
จุดประสงค์
การเรียนรู้
1. มีความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความ
จริงกับ
ข้อเท็จจริง
2. เกิดทักษะ
ในการสืบค้น
ความแตกต่าง
ระหว่างความ
จริงกับ
ข้อเท็จจริง

แนวการจัดการเรียนรู้
ขั้นตอนการจัด
เวลาทีใ่ ช้
การเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ขั้นสอน
25 นาที 1. ครูอธิบายและร่วมกันสนทนา 1. นักเรียนศึกษาความรู้ เรื่อง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ เรื่อง
ความจริงกับข้อเท็จจริงทาง
ความจริงกับข้อเท็จจริงทางประวัต-ิ ประวัติศาสตร์
ศาสตร์
2. ครูให้นักเรียนอ่านตัวอย่าง
2. ร่วมกันวิเคราะห์ว่าบทความนี้
เรื่องราวจากเอกสารต่าง ๆ ที่แสดง ว่าให้ความจริงหรือข้อเท็จจริง
นัย ของความคิดเห็นกับข้อมูล (ตัด อย่างไร
ตอนบทจากบทความของ เรืองชัย
ทรัพย์นิรันดร์ “ทางออก สรุป
เนื้อหา เรื่อง โดยการเปิดคลิปความ
แตกต่างระหว่างความจริงกับ
ข้อเท็จจริง เรื่องเขาพระวิหาร”
แล้วร่วมกันวิเคราะห์ว่าบทความนี้
ว่าให้ความจริงหรือข้อเท็จจริง
อย่างไร
3. ครูแจกใบความรู้ เรื่องความจริง 3. นักเรียนศึกษาใบความรู้
กับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ เรื่องความจริงกับข้อเท็จจริง
ให้กับนักเรียน
ทางประวัติศาสตร์
ขั้นปฏิบัติ
10 นาที 4. ครูให้นักเรียนทาใบงาน เรื่อง 4. นักเรียนทาใบงาน เรื่อง ความ
ความจริงกับข้อเท็จจริงทาง
จริงกับข้อเท็จจริงทาง
ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์
5. ครูให้นักเรียนสรุปประเด็น
5. นักเรียนสรุปประเด็น
สาคัญของความแตกต่างระหว่าง สาคัญของความแตกต่าง

สื่อการเรียนรู้
- PowerPoint
คลิปความแตกต่าง
ระหว่างความจริง
กับข้อเท็จจริง
https://youtu.be/A
2bkXcdK1aU
- ใบความรู้ที่ 3
เรื่อง ความจริงกับ
ข้อเท็จจริงทาง
ประวัติศาสตร์
- ใบงานที่ 3 เรื่อง
ความจริงกับ
ข้อเท็จจริงทาง
ประวัติศาสตร์

การประเมิน
การเรียนรู้
- การสังเกต

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์
ลาดับที่

4.

จุดประสงค์
การเรียนรู้
3. เห็น
ความสาคัญ
ของความจริง
กับข้อเท็จจริง

ขั้นตอนการจัด
เวลาทีใ่ ช้
การเรียนรู้
ขั้นสรุป

5 นาที

๘๕๗
แนวการจัดการเรียนรู้
การประเมิน
สื่อการเรียนรู้
การเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ความจริงกับข้อเท็จจริงทาง
ระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริง
ประวัติศาสตร์ลงในสมุดบันทึก
ทางประวัติศาสตร์ลงในสมุดบันทึก
ครูให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ นักเรียนร่วมกันสรุปความรูเ้ รือ่ ง - แผนผังความคิด - การสังเกต
เรื่อง ความจริงกับข้อเท็จจริงทาง ความจริงกับข้อเท็จจริงทาง
สรุปเนื้อหา
ประวัติศาสตร์ โดยแสดงความ ประวัติศาสตร์ โดยแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความจริงกับ
คิดเห็นเกี่ยวกับความจริงกับ
ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์
ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์
เป็นกลุ่ม และส่งตัวแทนนาเสนอ เป็นกลุ่ม และส่งตัวแทนนาเสนอ
หน้าชั้นเรียน
หน้าชั้นเรียน

๘๕๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้
๑. ห้องสมุดโรงเรียน
๒. การค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
3. สื่อ PowerPoint
**สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามบริบทของท้องถิ่น
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิน้ งานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ 3 เรื่อง ความจริงกับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์
เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการวัด
และประเมินผล
ความรู้ (K)

ทักษะ (P)
เจตคติ (A)
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
สมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียน

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

- ศึกษาใบความรู้ เรื่อง
ความจริงกับข้อเท็จจริง
ทางประวัติศาสตร์ให้กับ
นักเรียน

- ใบความรู้ เรือ่ ง
ความจริงกับข้อเท็จจริง
ทางประวัติศาสตร์ให้กับ
นักเรียน

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 60

- ตรวจใบงานที่ 3 เรื่อง
ความจริงกับข้อเท็จจริง
ทางประวัติศาสตร์
- สังเกตพฤติกรรม

- ใบงานที่ 3 เรื่อง
ความจริงกับข้อเท็จจริง
ทางประวัติศาสตร์
- แบบประเมินพฤติกรรม

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 60

- ประเมินความมีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นใน
การทางาน
- ประเมินความสามารถ
การคิด การใช้ทักษะชีวิต
และการแก้ปญ
ั หา

- แบบประเมินคุณลักษณะ ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
อันพึงประสงค์
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป
- แบบประเมินสมรรถนะ
สาคัญของผู้เรียน

ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์

๘๕๙

10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผู้สอน
(...........................................)
วันที่........เดือน.................พ.ศ............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหารหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ............................................ผู้ตรวจ
(...........................................)
วันที่........เดือน.................พ.ศ............

๘๖๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)
ใบความรูท้ ี่ 3 เรื่อง ความจริงกับข้อเท็จจริงทางประวัตศิ าสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง วิธีการทางประวัตศิ าสตร์
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 6 เรื่อง ความจริงกับข้อเท็จจริงทางประวัตศิ าสตร์
รายวิชาประวัตศิ าสตร์ รหัสวิชา ส๑๕๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ความจริงกับข้อเท็จจริง

ความจริง หมายถึง เรื่องราวหรือเหตุการณ์ ทีม่ ีการพิสูจน์ ตรวจสอบ ว่าถูกต้องเป็นจริง
ข้อเท็จจริง มีความหมาย ๒ ประการคือ เรื่องราว เหตุการณ์ ข้อความหรือความคิดเห็นที่วินิจฉัยแล้วว่าเป็นจริง
อีกความหมายคือ ข้อมูลที่รวบรวมได้จากประสบการณ์ที่แตกต่างไป จากข้อสรุปที่ให้ไว้
ยกตัวอย่าง

ความจริง
ไทยเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ ๒ เมือ่ พ.ศ. ๒๓๑๐
ข้อเท็จจริง
๑. กองทัพพม่ายกทัพมาเป็นทัพใหญ่ มีกาลังทหารมหาศาล
๒. เกิดความแตกแยกในราชสานักอยุธยา
๓. กองทัพพม่าได้เตรียมพร้อมมาอย่างดี ปิดล้อมกรุงศรีอยุธยาจนทาให้ภายในเมืองหลวงขาดแคลนอาหาร
๔. กรุงศรีอยุธยาไม่ได้ทาสงครามนานแล้ว ทาให้ทหารไม่ชานาญในการทาสงคราม
สรุป
ความจริง คือ สิ่งที่เกิดขึ้นจริง
ข้อเท็จจริง คือ คาอธิบายหรือเหตุผลเกี่ยวกับความจริงนั้น

แหล่งที่มา/อ้างอิง
https://akke1881.wordpress.com

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์

๘๖๑

ใบงานที่ 3 เรือ่ ง ความจริงกับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง วิธีการทางประวัตศิ าสตร์
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 6 เรื่อง ความจริงกับข้อเท็จจริงทางประวัตศิ าสตร์
รายวิชาประวัตศิ าสตร์ รหัสวิชา ส๑๕๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชีแ้ จง : ให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความจริงและข้อเท็จจริง

ความจริง

ข้อเท็จจริง

๏ การแยกแยะความจริงกับข้อเท็จจริงทางประวัตศิ าสตร์มีความสาคัญอย่างไร
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๏ “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี เมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๐” จากข้อความข้างต้น
เป็นความจริงหรือข้อเท็จจริง เพราะอะไร
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ชื่อ-นามสกุล........................................................................................ชั้น.....................เลขที่...................

๘๖๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)
เฉลยใบงานที่ 3 เรื่อง ความจริงกับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง วิธีการทางประวัตศิ าสตร์
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 6 เรื่อง ความจริงกับข้อเท็จจริงทางประวัตศิ าสตร์
รายวิชาประวัตศิ าสตร์ รหัสวิชา ส๑๕๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คาชีแ้ จง : ให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความจริงและข้อเท็จจริง

ความจริง

ข้อเท็จจริง

เรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงมีหลักฐาน

ข้อมูลที่เป็นคาอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นอาจเป็น

ยืนยันว่าเป็นความจริง

๏ การแยกแยะความจริงกับข้อเท็จจริงทางประวัตศิ าสตร์มีความสาคัญอย่างไร
ทาให้เข้าใจเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และสามารถแยกแยะได้ว่าข้อมูลใดเป็นความจริง ข้อใดเป็น
..............................................................................................................................................................................
ข้อเท็จจริง
..............................................................................................................................................................................
๏ “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี เมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๐” จากข้อความข้างต้น
เป็นความจริงหรือข้อเท็จจริง เพราะอะไร
เป็นความจริง เพราะ เป็นช่วงเวลาที่เกิดขึ้นจริง ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์

๘๖๓

แบบประเมินการนาเสนอหน้าชัน้ เรียน
เกณฑ์
การประเมิน
ดีมาก (๔)
1. การถ่ายทอด คล่องแคล่วไม่ตดิ ขัด
เนื้อหา
ทาให้เข้าใจประเด็น
ได้ง่ายและเร็ว
การพูดมีการเว้น
จังหวะและเน้นคา
เน้นสาระสาคัญอย่าง
เหมาะสมเพื่อให้ผู้ฟัง
ติดตามการนาเสนอ
ความเร็วในการพูด
อยู่ในระดับเหมาะสม
2. บุคลิกภาพ มีความมั่นใจสบ
สายตาผู้ฟัง
ตลอดเวลาเพื่อ
ดึงดูดให้ผู้ฟงั สนใจ
ในเนื้อหาที่ถ่ายทอด
เสียงดังพอเหมาะ
3. การใช้ภาษา คล่องแคล่ว เช่น ยก
กายใน
มือ/ผายมือ แสดง
การสื่อสาร
กริยาท่าทาง
ประกอบการ
นาเสนอเพื่อดึงดูด
ความสนใจ
4. ความ
ใช้เวลาในการ
เหมาะสมกับ
นาเสนอเหมาะสม
เวลา

ระดับคุณภาพ
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
ปรับปรุง (๑)
คล่องแคล่วไม่
ไม่คล่องแคล่วมี
ติดขัด หยุดชะงักใน
ติดขัด ทาให้เข้าใจ การหยุดชะงักบ้าง หลายจังหวะ พูด
ประเด็นได้ง่าย
บางครั้ง จังหวะพูด เร็วหรือช้าเกินไป
การพูดมีการเว้น
ช้าจับประเด็นไม่ได้
จังหวะอย่าง
เหมาะสม ความเร็ว
ในการพูดอยู่ใน
ระดับเหมาะสม
สบสายตาผู้ฟัง
พอสมควร น้าเสียง
สะท้อนถึงความ
มั่นใจ เสียงดัง
พอเหมาะ

สบสายตาผู้ฟังน้อย ก้มหน้าไม่สบตา
น้าเสียงสั่น ขาด
และน้าเสียงสัน่
ความมั่นใจ เสียง และเบา
เบาและดังสลับไป

แสดงกริยาท่าทาง ใช้ภาษากายสื่อสาร ไม่ใช้ภาษากาย
ประกอบการนาเสนอ น้อยครั้ง
สื่อสาร
พอสมควร

ใช้เวลาในการ
ใช้เวลาในการ
ใช้เวลาในการ
นาเสนอเกินเวลาที่ นาเสนอเกินเวลาที่ นาเสนอเกินเวลาที่
กาหนด ๑-๓ นาที กาหนด ๔-๕ นาที กาหนด มากกว่า ๕
นาทีขึ้นไป

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
8-10
คะแนน หมายถึง
คะแนน
5-7
คะแนน หมายถึง
คะแนน
1-4
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ 5 คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๘๖๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)
แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ดี (๓)
มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
สม่าเสมอ

ระดับคุณภาพ
พอใช้ (๒)
มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมใน
บางครั้ง

ปรับปรุง (๑)
ไม่มีความกระตือรือร้น
ในการร่วมกิจกรรม

2. การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อนื่

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นอย่างสม่าเสมอ

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ไม่รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น

3. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบใน
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมายใน
งานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
สม่าเสมอ
บางครั้ง

4. ขยันหมั่นเพียร

มีความขยันหมั่นเพียร มีความขยันหมั่นเพียร ไม่มีความขยันหมั่นเพียร
พยายามทางานให้สาเร็จ พยายามทางานให้สาเร็จ พยายามทางานให้สาเร็จ
อย่างสม่าเสมอ
เป็นบางครั้ง

5. ตรงต่อเวลา

ส่งชิ้นงานภายในเวลาที่
กาหนด

เกณฑ์การประเมิน
1. การร่วมกิจกรรม

ส่งผลงานเสร็จตรงเวลา

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
๑1-๑๕
คะแนน หมายถึง
คะแนน
6-๑0
คะแนน หมายถึง
คะแนน
1-5
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ 6 คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ส่งผลงานช้ากว่าเวลา
กาหนด

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์

๘๖๕

แบบประเมินใบงาน
คาชี้แจง : ให้ครูผู้สอนประเมินใบงานของนักเรียนแล้วให้ทาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

การร่วม
กิจกรรม

การรับฟัง
ความคิดเห็น
ของผู้อื่น

ความ
รับผิดชอบ

ขยันหมั่นเพียร ตรงต่อเวลา

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

รวม
20
คะแนน

1
2
3
4
5

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

เกณฑ์การให้คะแนน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
16-20
11-15
6-10
1-5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๘๖๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ วันที่.......................เดือน................................................พ.ศ........................

ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

เกณฑ์การให้คะแนน
ความ
ระดับ
ความ
สนใจ
มีส่วน
คุณภาพ
ตั้งใจใน และการ การตอบ ร่วมใน
การเรียน ซักถาม คาถาม กิจกรรม รวม
(4)
(4)
(4)
(4) (16)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์

๘๖๗

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (Rubric)

ประเด็น
การประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก (4)

ดี (3)

พอใช้ (2)

ต้องปรับปรุง (1)

1. ความตั้งใจใน
การเรียน

สนใจในการเรียน
ไม่คุยหรือเล่นกัน
ในขณะเรียน

สนใจในการเรียน
คุยกันเล็กน้อย
ในขณะเรียน

2. ความสนใจและ
การซักถาม

มีการถามในหัวข้อ
ที่ตนไม่เข้าใจทุก
เรื่องและกล้าแสดง
ออก
ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามและ
ตอบคาถามถูกทุก
ข้อ

มีการถามในหัวข้อ
ที่ตนไม่เข้าใจเป็น
ส่วนมากและกล้า
แสดงออก
ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามและ
ตอบคาถาม
ส่วนมากถูก

สนใจในการเรียน
คุยกันและเล่นกัน
ในขณะเรียนเป็น
บางครั้ง
มีการถามในหัวข้อ
ที่ตนไม่เข้าใจเป็น
บางครั้งและไม่
ค่อยกล้าแสดงออก
ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามเป็น
บางครั้งและตอบ
คาถามถูกเป็น
บางครั้ง
ร่วมมือและช่วย
เหลือเพื่อนในการ
ทากิจกรรมเป็น
บางครั้ง

ไม่สนใจใน
การเรียน คุยและ
เล่นกันในขณะ
เรียน
ไม่ถามในหัวข้อที่
ตนไม่เข้าใจและไม่
กล้าแสดงออก

3. การตอบคาถาม

4. มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม

ร่วมมือและ
ร่วมมือและช่วย
ช่วยเหลือเพื่อนใน เหลือเพื่อนเป็น
การทากิจกรรม
ส่วนใหญ่ในการทา
กิจกรรม

ไม่ตอบคาถาม

ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทากิจกรรม

๘๖๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ วันที่.......................เดือน.........................................พ.ศ..................................

ลาดับที่

ชื่อกลุ่ม

การ
ปฏิสัมพันธ์
กัน
(4)

เกณฑ์การให้คะแนน
การ
ระดับ
สนทนา
พฤติกรรม
คุณภาพ
เรื่อง
การติดต่อ การทางาน
ทีก่ าหนด
สื่อสาร
กลุม่
รวม
(4)
(4)
(4)
(16)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์

๘๖๙

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายกลุ่ม (Rubric)

ประเด็น
การประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก (4)

1. การปฏิสัมพันธ์ ร่วมมือและ
กัน
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม
2. การสนทนา
เรื่องที่กาหนด
3. การ
ติดต่อสื่อสาร
4. พฤติกรรม
การทางาน

ดี (3)

ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อน
เป็นส่วนใหญ่ใน
การทากิจกรรม
สนทนาตรง
สนทนาตรง
ประเด็น
ประเด็น
ครอบคลุมเนื้อหา ครอบคลุมเนื้อหา
บางส่วน
มีการปรึกษาครู
มีการปรึกษาครูและ
และเพื่อนกลุ่ม
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ
อื่น ๆ
เป็นส่วนใหญ่
มีการวางแผนอย่าง มีการวางแผนอย่าง
เป็นระบบ และ
เป็นระบบ และ
แบ่งหน้าที่ของ
แบ่งหน้าที่ของ
สมาชิกในกลุม่
สมาชิกในกลุม่ เป็น
ส่วนใหญ่

พอใช้ (2)

ต้องปรับปรุง (1)

ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม
เป็นบางครั้ง
สนทนาตรง
ประเด็น

ไม่ให้ความร่วมมือ
ในขณะทากิจกรรม

มีการปรึกษาครูและ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ
เป็นบางครั้ง
มีการวางแผนอย่าง
เป็นระบบ และ
แบ่งหน้าที่ของ
สมาชิกในกลุม่ เป็น
บางครั้ง

ไม่มีการปรึกษาครู
และเพื่อนกลุ่ม
อื่น ๆ
ไม่มีการวางแผน
อย่างเป็นระบบ
และไม่มีการแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่ม

สนทนาไม่ตรง
ประเด็น

๘๗๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คาชีแ้ จง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด✓ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
รายการ
ประเมิน
๑. มีวินัย
รับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้

3. มุ่งมั่นใน
การทางาน

ระดับการปฏิบตั ิ
๓ ๒ ๑

พฤติกรรมการแสดงออก
๑.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
ในชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
2.1 ตั้งใจเรียน
2.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
2.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
2.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยีต่าง ๆ แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
และเลือกใช้สอื่ ได้อย่างเหมาะสม
2.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์
ความรู้
2.6 แลกเปลี่ยนความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
3.1 มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
3.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ตอ่ อุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ

ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
ช่วงคะแนน
22-27
15-21
8-14
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

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

เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังนี้
เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป ถือว่า ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์

๘๗๑

แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
คาชีแ้ จง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด✓ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
รายการประเมิน
๑. ความสามารถใน
การสื่อสาร
2. ความสามารถใน
การคิด
3. ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต

พฤติกรรมการแสดงออก

ระดับการปฏิบตั ิ
๓

๒

๑

๑.1 มีความสามารถในการรับ-ส่งสาร
1.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความ
เข้าใจของตนเอง โดยใช้ภาษาอย่างเหมาะสม
2.1 มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์
2.2 มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ
3.1 สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้
3.2 นาความรูท้ ี่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
ช่วงคะแนน
16-18
13-15
10-12
1-9

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนดังนี้
เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป ถือว่า ผ่าน

๘๗๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ : _____________________________________วัน เดือน ปี___________________________
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์

๑. ประเมินการเรียนรู้ของตนเอง
กาเครื่องหมาย ✓ ในช่องระดับความสามารถของแต่ละกิจกรรมที่นักเรียนคิดว่าทาได้ตามระดับ การ
ประเมินเหล่านี้ ระดับความสามารถ : ดีมาก ค่อนข้างดี ดี พอใช้ ปรับปรุง

ที่

รายการ

ดีมาก

ระดับความสามารถ
ค่อนข้างดี
ดี
พอใช้

ปรับปรุง

นักเรียนมีความรูค้ วามเข้าใจและ
๑ เกิดทักษะในการสืบค้นข้อมูลโดยใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์
บอกความหมายและเห็นความสาคัญ
๒ ของประเภทหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ได้
นักเรียนมีความรูค้ วามเข้าใจ
๓
เกี่ยวกับความจริงกับข้อเท็จจริง
2. สิ่งที่ฉนั ยังไม่เข้าใจ/ยังทาได้ไม่ดี คือ...... (สามารถเขียนได้มากกว่า 1 อย่าง)
 ……………………………………………......................................................................................................
...............................................................................................................................................................
 ……………………………………………......................................................................................................
...............................................................................................................................................................
 ……………………………………………......................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3. สิ่งที่ฉันตั้งใจจะทาให้ดีขนึ้ ในการเรียนหน่วยต่อไป (สามารถเขียนได้มากกว่า 1 อย่าง)
…………………………………………….........................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์

๘๗๓

บันทึกการเรียนรู้ (Learning logs)
ชื่อ : ____________________ สกุล : _________________วัน____ เดือน_____________ พ.ศ. _____

สิ่งหนึ่งที่ฉันได้เรียนรู้จากการเรียนวิชานี้ในครึ่งภาคเรียน คือ ..........................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...........
ฉันน่าจะเรียนรู้ได้ดีกว่านี้หาก .......................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...........
สิ่งที่ฉันอยากจะบอกคุณครู คือ .....................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...........
สิ่งที่ฉันควรปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น คือ ..........................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...........
ปัญหาในการเรียนของฉัน คือ .......................................................................................

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

๘๗๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
อิทธิพลของอารยธรรม
ต่างชาติที่มีต่อไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย

๘๗๕

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย
รหัสวิชา ส๑๕๑๐๒ รายวิชาประวัตศิ าสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๑๒ ชั่วโมง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๔ ประวัตศิ าสตร์
มาตรฐาน ส ๔.๒ เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลง
ของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสาคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตัวชี้วดั
ป.๕/๑ อธิบายอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนทีม่ ีต่อไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยสังเขป
ป.๕/๒ อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทยปัจจุบันโดยสังเขป
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การศึกษาลักษณะอิทธิพลอารยธรรมของอินเดียและจีน สามารถศึกษาได้จากร่องรอยการตั้งหลัก
แหล่งและพัฒนาการดารงชีวิตของมนุษย์ในยุคสมัยนั้น ๆ การเข้ามาของอารยธรรมอินเดียและจีนในดินแดน
ไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอารยธรรมอินเดียและจีนที่มีต่อไทย เช่น ศาสนาและความเชื่อ
ภาษา การแต่งกาย อาหาร ดนตรี
๓. สาระการเรียนรู้
ความรู้
๑. อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีน
๒. อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติในสังคมไทย
๓. สภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเข้ามาของอารยธรรมอินเดียและจีนสู่ประเทศไทย
ทักษะ/กระบวนการ
๑. การวิเคราะห์สภาพสังคม เศรษฐกิจของอารยธรรมอินเดียและจีน
๒. ใช้กระบวนการกลุ่มในการสืบค้นข้อมูลอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีน
๓. อภิปรายถึงประโยชน์ของหลักฐานทางประวัติศาสตร์และความเป็นมาของท้องถิ่นได้
เจตคติ
๑. เห็นประโยชน์ของการศึกษาอิทธิของอารยธรรมอินเดียและจีนที่มีต่อสังคมไทย
๒. เห็นความสาคัญการเข้ามาของอารยธรรมอินเดียและจีนสู่ประเทศไทย
๔. สมรรถนะสาคัญของผูเ้ รียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
๔. ความสามารถในการใช้ชีวิต
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

๘๗๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒. ซื่อสัตย์
๓. มีวินัย
๔. ใฝ่เรียนรู้
๕. อยู่อย่างพอเพียง
๖. มีจิตสาธารณะ
๗. มุ่งมั่นในการทางาน
๘. รักความเป็นไทย
๖. การประเมินผลรวบยอด
ชนิ้ งานหรือภาระงาน
๑. แผนผังความคิด
๒. ใบงานที่ 1 เรื่อง อารยธรรมอินเดีย
๓. ใบงานที่ 2 เรื่อง อารยธรรมจีน
๔. ใบงานที่ 3 เรื่อง อารยธรรมอินเดียและจีน
๕. ใบงานที่ 4 เรื่อง การเข้ามาและความสาคัญของอารยธรรมอินเดีย
๖. ใบงานที่ 5 เรื่อง การเข้ามาและความสาคัญของอารยธรรมจีน
๗. ใบงานที่ 6 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียที่มีต่อสังคมไทยและภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๘. ใบงานที่ 7 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมจีนที่มีต่อสังคมไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๙. ใบงานที่ 8 เรื่อง ความแตกต่างของอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที่มีต่อไทย
๑๐. ใบงานที่ 9 เรื่อง การเข้ามาของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทย
๑๑. ใบงานที่ 10 เรื่อง อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทย
๑๒. ใบงานที่ 11 เรื่อง อิทธิพลของชาติตะวันตกที่มีต่อสังคมไทย (โปรตุเกส ฮอลันดา ฝรั่งเศส
อังกฤษ)
๑๓. ใบงานที่ 12 เรื่อง ผลกระทบของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย

๘๗๗

เกณฑ์การประเมินผลชิน้ งานหรือภาระงาน
ประเด็นการ
ประเมิน
1. การบรรยาย
จุดประสงค์

2. ความ
ครอบคลุมของ
เนื้อหา

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
บรรยายเกี่ยวกับ บรรยายเกี่ยวกับ บรรยายเกี่ยวกับ
จุดประสงค์ใน
จุดประสงค์ใน
จุดประสงค์ใน
การสร้างสรรค์
การสร้างสรรค์
การสร้างสรรค์
ผลงานได้ถูกต้อง ผลงานได้ถูกต้อง ผลงานได้ถูกต้อง
ชัดเจน
เป็นส่วนใหญ่
เป็นบางส่วน
การนาเสนอเป็นไป การนาเสนอเป็นไป การนาเสนอเป็นไป
ตามลาดับขั้นตอน ตามลาดับขั้นตอน ตามลาดับขั้นตอน
ความถูกต้องของ ความถูกต้องของ ความถูกต้องของ
เนื้อหา ๑๐๐ %
เนื้อหา ๘๐ %
เนื้อหา ๗๐ %

3. ความสวยงาม ใช้เครื่องหมาย
การตกแต่งชิ้นงาน รูปภาพ สมการ
สัญลักษณ์แทนกฎ
ทฤษฎี หลักการ
นิยามต่าง ๆ ได้
ถูกต้องและครบถ้วน
4. ความถูกต้อง ใช้สีที่ช่วยจดจา
เพลินตา สีเดียว
ตลอด แต่ละสีไม่ซ้า
กัน
5. ความตรงต่อ ส่งงานครบถ้วนตรง
เวลา
ตามเวลาที่กาหนด

ใช้เครื่องหมาย
รูปภาพ สมการ
สัญลักษณ์แทนกฎ
ทฤษฎี หลักการ
นิยามต่าง ๆ ได้
ถูกต้องแต่ครบถ้วน
ใช้สีที่ช่วยจดจา
เพลินตา สีเดียว
ตลอด แต่ละสีซ้ากัน

ใช้เครื่องหมาย
รูปภาพ สมการ
สัญลักษณ์แทนกฎ
ทฤษฎี หลักการ
นิยามต่าง ๆ ได้
ถูกต้อง
ใช้สีที่ช่วยจดจา
เพลินตา สีเดียว
ตลอด แต่ละสี
เดียวกัน
ส่งงานครบถ้วนตรง ส่งงานครบถ้วนตรง
ตามเวลาที่กาหนด ตามเวลาที่กาหนด
๑-๒ วัน
๓-๔ วัน

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน
๑๖-๒๐
หมายถึง
คะแนน
๑๓-๑๕
หมายถึง
คะแนน
๑๐-๑๑
หมายถึง
คะแนน
1-๙
หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับ ๑๐ คะแนน ขึ้นไปผ่าน

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
บรรยายเกี่ยวกับ
จุดประสงค์ใน
การสร้างสรรค์
ผลงานได้ถูกต้อง
เพียงส่วนน้อย
การนาเสนอเป็นไป
ตามลาดับขั้นตอน
ความถูกต้องของ
เนื้อหา ๕๐ %
ใช้เครื่องหมาย
รูปภาพ สมการ
สัญลักษณ์แทนกฎ
ทฤษฎี หลักการ
นิยามต่าง ๆ ได้
ถูกต้อง
ไม่ใช้สีที่ช่วยจดจา
เพลินตา สีเดียว
ตลอด
ส่งงานครบถ้วนตรง
แต่ช้ากว่ากาหนด
5 วันขึ้นไป

๘๗๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 1 เรื่อง อารยธรรมอินเดีย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มตี ่อไทย
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาประวัตศิ าสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๔.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์ และ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสาคัญและสามารถ
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตัวชี้วดั ส 4.2 ป.5/1 อธิบายอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที่มตี ่อไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยสังเขป
2. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
อารยธรรมลุ่มแม่น้าสินธุเป็นแหล่งอารยธรรมเริ่มแรกของอินเดีย อยู่บริเวณดินแดนภาคตะวันตก
ของอินเดีย (ปากีสถานในปัจจุบัน) ที่แม่น้าสินธุไหลผ่าน อาณาเขตลุ่มแม่น้าสินธุครอบคลุมบริเวณกว้างกว่าลุ่ม
แม่น้าไนล์แห่งอิยิปต์ โดยทุก ๆ ปีกระแสน้าได้ไหลท่วมท้นฝั่งทาให้ดินแดนลุ่มน้าสินธุอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่
การทากสิกรรม นักประวัติศาสตร์บางคนเรียกอารยธรรมในดินแดนนี้ว่า วัฒนธรรมฮารัปปา ซึ่งเป็นชื่อเมือง
โบราณที่ตั้งอยู่บริเวณลุ่มน้าสินธุเมื่อประมาณ 3,500-1,000 ปี ก่อนพุทธศักราช
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอารยธรรมอินเดีย
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
- เกิดทักษะในการสืบค้นความแตกต่างของอารยธรรมอินเดีย
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- เห็นความสาคัญเกี่ยวกับอารยธรรมอินเดีย
4. สาระการเรียนรู้
- อารยธรรมอินเดีย
5. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการคิด
- ทักษะการคิดวิเคราะห์
5.2 ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
- กระบวนการสืบค้นข้อมูล
5.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวติ
- กระบวนการทางานกลุ่ม
- กระบวนการปฏิบัติ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้

๘๗๙

๘๘๐

ลาดับที่
1.

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้
ขั้นนา

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 1 เรื่อง อารยธรรมอินเดีย
รายวิชาประวัตศิ าสตร์ จานวน 1 ชั่วโมง
แนวการจัดการเรียนรู้
เวลาที่
การประเมิน
สื่อการเรียนรู้
ใช้
การเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
1. นักเรียนร่วมกันตอบ ให้
10 1. ให้นักเรียนดูแผนที่ประเทศ
- ภาพทัชมาฮาล - การประเมิน
นาที อินเดีย ครูสนทนากับนักเรียนถึง นักเรียนนึกภาพถึงประเทศอินเดีย - PowerPoint คาตอบ
ประสบการณ์ของนักเรียนว่าเคยมี หรือวัฒนธรรมของชาวอินเดีย
- การสังเกต
ความเกี่ยวข้องประเทศอินเดีย
หรือไม่ เช่น เคยไปแถว พาหุรัด
หรือเคยดูภาพยนตร์อินเดีย หรือ
เคยเห็นคนแขกหรือไม่
2. นักเรียนดูภาพ “ทัชมาฮาล”
2. ครูให้นักเรียนดูภาพ
“ทัชมาฮาล” แล้วตั้งประเด็น
คาถาม
3. ครูใช้คาถาม
3. นักเรียนตอบคาถาม
1) ภาพที่นักเรียนเห็นคือ ภาพ
1) แนวคาตอบ ทัชมาฮาล เป็น
อะไร เป็นอารยธรรม
อารยธรรมของประเทศอินเดีย
ของประเทศอะไร
2) แนวคาตอบ ทัชมาฮาล
๒) ทัชมาฮาลมีความ
สุสานหินอ่อนที่ผู้คนเชื่อว่า
สาคัญอย่างไร
เป็นสถาปัตยกรรมแห่งความ
รักที่สวยที่สุดในโลก ถูกสร้างขึ้น
โดยกษัตริย์อินเดียผู้มีรักมั่นคงต่อ
พระมเหสีของพระองค์และถือ
เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย
ลาดับที่
2.

แนวการจัดการเรียนรู้
จุดประสงค์
ขั้นตอนการจัด เวลาที่
สื่อการเรียนรู้
การเรียนรู้
การเรียนรู้
ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
1. นักเรียนดูวิดิโอ เรื่อง อารย - PowerPoint
1. มีความรู้
ขั้นสอน
35 1. ครูให้นกั เรียนดูวิดิโอ เรื่อง
ธรรมอินเดีย
ความเข้าใจ
นาที อารยธรรมอินเดีย พร้อมกับ
สนทนาพูดคุยเกี่ยวกับวิดิโอที่ดู
เกี่ยวกับอารยธรรม
2. ครูใช้คาถาม
2. นักเรียนตอบคาถาม
อินเดีย
1) จากวดิ ีโอที่นักเรียนได้
1) แนวคาตอบ อารยธรรมของ
ดูและศึกษานักเรียนจับใจ
อินเดีย ระบบวรรณะในอารย
ความสาคัญอะไรได้บ้าง
ธรรมอินเดีย ความเป็นอยู่
2) อารยธรรมอินเดีย
2) แนวคาตอบ ลุ่มแม่น้าสินธุ
เริ่มต้นบริเวณใด
3) ระบบวรรณะในอินเดีย
3) แนวคาตอบ 4 วรรณะ คือ
มีกี่วรรณะ อะไรบ้าง
1. วรรณะพราหมณ์
2. วรรณะกษัตริย์
3. วรรณะแพศย์
4. วรรณะศูทร
3. ครูอธิบายและร่วมกัน
3. นักเรียนศึกษาและ
สนทนากับนักเรียนแลก
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
เปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
ประเทศอินเดีย
ประเทศอินเดียตามที่
นักเรียนเคยรู้ เช่น ที่ตั้ง
วัฒนธรรม ประเพณี ความเป็นอยู่
ด้านศาสนา สังคม

๘๘๑
การประเมิน
การเรียนรู้
- การสังเกต

๘๘๒
ลาดับที่
3.
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แนวการจัดการเรียนรู้
ขั้นตอนการจัด เวลาที่
การเรียนรู้
ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
4. ครูแจกใบความรู้ เรื่อง อารย
4. นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง
ขั้นปฏิบัติ
ธรรมอินเดียและจีน ให้นักเรียน อารยธรรมอินเดียและจีน
ร่วมกันศึกษา
5. ครูให้นักเรียนจับคู่และ
5. นักเรียนจับคู่และทาใบงาน
ทาใบงาน เรื่อง อารยธรรมอินเดีย เรื่อง อารยธรรมอินเดีย
แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกัน
ระดมสมอง ส่งตัวแทนกลุ่ม
นาเสนอหน้าชั้นเรียน
1. นักเรียน 2-3 กลุ่มนาเสนอ
3. เห็นความสาคัญ
ขั้นสรุป
5 นาที 1. ครูสุ่มตัวแทนนักเรียน 2-3
กลุ่ม นาเสนอหน้าชั้นเรียนใน
หน้าชั้นเรียนในใบงาน เรื่อง อารย
เกี่ยวกับอารยธรรม
ใบงาน เรื่อง อารยธรรมอินเดีย
ธรรมอินเดีย
อินเดีย
2. ครูให้นักเรียนร่วมกันสรุป
2. นักเรียนร่วมกันสรุปองค์
องค์ความรู้เรื่อง อารยธรรมอินเดีย ความรู้เรื่อง อารยธรรมอินเดีย
การพัฒนาอารยธรรมอินเดีย
การพัฒนาอารยธรรมอินเดีย
โบราณของกลุ่มต่าง ๆ ด้าน
โบราณของกลุ่มต่าง ๆ ด้านการ
การปกครอง สังคม และศาสนา
ปกครอง สังคม และศาสนา
3. ครูสอบถามนักเรียนว่า ประเทศ 3. แนวการตอบ สิ่งที่ประเทศ
ไทยได้อิทธิพลจากอารยธรรม
ไทยเราได้รับอารยธรรมจาก
อินเดีย เช่น การนับถือศาสนา
ประเทศอินเดียอะไรบ้าง ให้
ต่าง ๆ ความเชื่อต่าง ๆ อาหาร
นักเรียนร่วมกันสรุปสรุปเป็น
บางชนิด เช่น โรตี ข้าวหมกไก่
แผนผังความคิดถ้าไม่มีเวลาครู
เป็นต้น
อาจสรุปมาแล้วให้นักเรียนดู
จุดประสงค์
การเรียนรู้
2. มีทักษะในการ
สืบค้นความ
แตกต่าง
ของอารยธรรม
อินเดีย

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- ใบความรูท้ ี่ 1
เรื่อง อารยธรรม
อินเดียและจีน
- ใบงานที่ 1
เรื่อง อารยธรรม
อินเดีย
- PowerPoint

- การสังเกต

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย

๘๘๓

8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้
๑. ห้องสมุดโรงเรียน
๒. การค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
3. สื่อ PowerPoint
4. ภาพทัชมาฮาล
5. ใบความรูท้ ี่ 1 เรื่อง อารยธรรมอินเดียและจีน
**สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามบริบทของท้องถิ่น
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิน้ งานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ 1 เรื่อง อารยธรรมอินเดีย
เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการวัด
และประเมินผล
ความรู้ (K)

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

- ศึกษาใบความรู้เรื่อง
อารยธรรมอินเดียและจีน

- ใบความรูท้ ี่ 1 เรื่อง
อารยธรรมอินเดียและจีน

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 60

ทักษะ (P)

- ตรวจใบงานที่ 1 เรื่อง
อารยธรรมอินเดีย

- ใบงานที่ 1 เรื่อง
อารยธรรมอินเดีย

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 60

เจตคติ (A)

- สังเกตพฤติกรรม

- แบบประเมินพฤติกรรม

ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

- ประเมินความมีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นใน
การทางาน
- ประเมินความสามารถ
การคิด การใช้ทักษะชีวิต
และการแก้ปญ
ั หา

- แบบประเมินคุณลักษณะ ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
อันพึงประสงค์
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป

สมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียน

- แบบประเมินสมรรถนะ
สาคัญของผู้เรียน

ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป

๘๘๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ............................................ผู้สอน
(...........................................)
วันที.่ .......เดือน.................พ.ศ............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหารหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ............................................ผู้ตรวจ
(...........................................)
วันที.่ .......เดือน.................พ.ศ............

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย

๘๘๕

ใบความรูท้ ี่ 1 เรื่อง อารยธรรมอินเดียและจีน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มตี ่อไทย
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 1 เรื่อง อารยธรรมอินเดียและจีน
รายวิชาประวัตศิ าสตร์ รหัสวิชา ส๑๕๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
อารยธรรมอินเดียและจีน
การเข้ามาของอารยธรรมอินเดียและจีนในดินแดนไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ดินแดนไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่ครั้งอดีต ผู้คนในดินแดน
บริเวณแถบนี้ได้มีการติดต่อชาวจีนและอินเดียมานานแล้ว ทาให้ได้รับอารยธรรมของจีนและอินเดี ยมาตั้งแต่
ครั้งอดีตส่งผลมาถึงปัจจุบัน
อารยธรรมบางอย่างนามาใช้โดยตรง เช่น ภาษา ศาสนา อาหารบางอย่างปรับเปลี่ยนให้กับวัฒนธรรม
เดิม เช่น วัฒนธรรมการดารงชีวิตรูปแบบงานศิลปะอารยธรรมอินเดียและจีนได้มาในดินแดนไทยและภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายปัจจัยด้วยกัน ดังนี้
๑. การติดต่อค้าขาย พ่อค้าชาวจีนและชาวอินเดียได้นาสินค้ามาขายในดินแดนไทยและภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และได้นาวัฒนธรรมของตนเข้ามาเผยแพร่ เช่น วัฒนธรรมด้านภาษา การแต่งกาย อาหาร
การกิน เป็นต้น
สินค้าที่พ่อค้าชาวจีนนามาขาย เช่น ใบชา ผ้าไหม กระดาษ เป็นต้น ส่วนสินค้าที่พ่อค้าชาวอินเดีย
นามาขาย เช่น พรม ผ้า หินสี เครื่องเทศ เป็นต้น
๒. การเผยแผ่ศาสนา บริเวณภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ได้รับพระพุทธศาสนาจากอินเดียและศรีลังกา
ได้รับศาสนาพราหมณ์ -ฮินดูจากอินเดีย ได้รับศาสนาอิสลามจากพ่อค้ามุสลิม ได้รับพระพุทธศาสนานิกาย
มหายานจากจีน
๓. การติดต่อทางการทูต ทูตชาวจีนได้เดินทางมายังดินแดนไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เพื่อติดต่อสัมพันธ์กับผู้คนในภูมิภาคนี้ จึงทาให้เกิดการถ่ายทอดวัฒนธรรมให้แก่กันและกัน
๔. การเข้ามารับราชการของชาวอินเดีย ชาวจีน และการแต่งงานกับชาวพื้นเมือง ทาให้มีการถ่ายทอด
วัฒนธรรมในด้านต่าง ๆ เช่น การแต่งกายแบบจีน การพูดภาษาจีน การรับเอางานศิลปะในพระพุทธศาสนา
จากอินเดีย เช่น เจดีย์ทรงลังกา พระพุทธรูป การรับเอางานวรรณกรรม เช่น รามเกียรติ์จากอินเดีย และ
พิธีกรรมต่าง ๆ ที่พราหมณ์จากอินเดียนามาเผยแพร่
อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที่มีต่อไทยและคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อารยธรรมอินเดียและจีนที่มีอิทธิพลต่อไทยและผู้คนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เราสังเกตได้
ง่ า ย เช่ น อารยธรรมด้ า นศาสนาและความเชื่ อ อารยธรรมด้ า นภาษา อารยธรรมด้ า นการแต่ ง กาย และ
อารยธรรมด้านอาหาร เป็นต้น
๑. อิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย อารยธรรมอินเดียมีผลต่อลักษณะการดาเนินชีวิตของไทยและผู้คน
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายด้าน เช่น
๑) ด้ า นศาสนา ผู้ ค นพื้ น เมื อ งในเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ไ ด้ รั บ เอาศาสนาพราหมณ์ - ฮิ น ดู และ
พระพุทธศาสนาที่มีผลต่อการสร้างงานศิลปะที่มีหลักฐานปรากฏอยู่มากมาย เช่น ปราสาทนครวัดนครธมใน
กัมพูชา เจดีย์ชเวดากองในเมียนมาร์ บุโรพุทโธ ในอินโดนีเซีย สาหรับในดินแดนไทยได้รับศาสนาพราหมณ์ ฮิ น ดู และพระพุ ท ธศาสนามาตั้ ง แต่ ส มั ย โบราณ เช่ น ทวารวดี ใ นสมั ย สุ โ ขทั ย รั บ พ ระพุ ท ธศาสนาจาก
นครศรีธรรมราชทาให้พระพุทธศาสนาเป็นส่วนสาคัญในวิถีชีวิตของคนไทย
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๒) ด้านการเมืองการปกครอง รับความเชื่อเรื่องสมมติเทพและกฎหมายพระมนูธรรมศาสตร์ของ
อินเดียมาเป็นแม่แบบของกฎหมายในหลายประเทศ เช่น เมียนมา กัมพูชา ไทย ในอดีตประเทศไทยมีการ
ปกครองแบบพ่อปกครองลูก การรับศาสนาพราหมณ์ทาให้มีความเชื่อเรื่องกษัตริย์เป็นสมมติเทพตามแนว
ความเชื่ อ ของอิ น เดี ย ต่ อ มาได้ น าหลั ก ธรรมในพระพุ ท ธศาสนามาผสมผสานเพื่ อ ใช้ ใ นการปกครอง
พระมหากษัตริย์จึงเป็นธรรมราชาในเวลาต่อมา
๓) ด้านอักษรศาสตร์ รับภาษาบาลี สันสฤตจากอินเดียมาใช้ ทาให้ ประเทศต่าง ๆ ทั้งไทย กัมพูชา
อิ น โดนี เ ซี ย มี ภ าษาที่ มี ค าในภาษาบาลี สั น สกฤต ผสมอยู่ ม ากมาย เช่ น ชื่ อ ของคนในประเทศเหล่ า นี้
รับวรรณคดีอินเดีย เช่น มหากาพย์รามายณะ ซึ่งมีอิทธิพลต่อวรรณคดีของไทย เมียนมาร์ กัมพูชา อินโดนีเซีย
รวมถึงวรรณคดีทางพระพุทธศาสนา เช่น ชาดก
๔) ด้านวิถีชีวิต คนไทยและคนที่ อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บ างส่ วนได้ รับวัฒนธรรม
การแต่งกายและวัฒนธรรมการกินอาหารจากอารยธรรมอินเดีย เช่น รับประทานอาหารที่มีเครื่องเทศเป็น
ส่วนผสม ใส่เสื้อผ้าแบบชาวอินเดีย เป็นต้น
๕) ด้านกฎหมาย ได้รับรากฐานกฎหมายจากอินเดียคือคัมภีร์พระธรรมศาสตร์ซึ่งกลายเป็นหลักของ
กฎหมายของประเทศต่าง ๆ เช่น เมียนมาร์ กัมพูชา ไทย
๖) ด้านศิลปวิทยาการ รับรูปแบบสถาปัตยกรรมของพระพุทธศาสนาจากอินเดีย ลังกา เช่น เจดีย์ทรง
ลังกา พระพุทธรูป
อิทธิพลของอารยธรรมจีน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และดินแดนไทยได้รับอารยธรรมจีนมานานแล้ว โดยผ่านทางการค้า
การเผยแผ่ศาสนา การศึกษา อิทธิพลของอารยธรรมจีนที่มีต่อโลกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีหลายประการ เช่น
- วรรณกรรมจีนแพร่หลายในดินแดนนี้ เช่น สามก๊ก ไซอิ๋ว
- ภาษาจีนมีใช้ปะปนในภาษาไทย เช่น จิ้มก้อง (ของถวาย)
ต้นหน (ผู้นาร่อง)

- ใช้ชาวจีนทาหน้าที่เดินเรือ
- ใช้แบบแผนการเดินเรือจากจีน
- จ้างพ่อค้าชาวจีนรับราชการ
ในราชสานักทาหน้าที่ดูแลการค้าขาย
ด้านการค้าและการเดินเรือ

ด้านอักษรศาสตร์

อิทธิพลของ
อารยธรรมจีน
ด้านอักษรศิลปวิทยาการ
- ไทยรับอิทธิพลงานจิตรกรรม และ
การทาเครื่องปั้นดินเผามาจากจีน
- เวียดนามรับรูปแบบสถาปัตยกรรม
ศิลปกรรมจากจีน

ด้านวิถีชีวิต
ด้านศาสนา
พระพุทธศาสนานิกายมหายาน
มีการเผยแผ่เข้ามารวมถึง
ประเพณีการไหว้เจ้า การกินเจ
การไหว้บรรพบุรุษ

- การทาอาหาร เช่น การใช้กระทะ
การผัดอาหาร การใช้น้ามัน
- การใช้ตะเกียบกินอาหาร
- การดื่มน้าชา

แหล่งที่มา/อ้างอิง
https://sites.google.com/site/uunntelarning/unit5022?tmpl=%2Fsystem%2Fapp%2Ftempla
tes%2Fprint%2F&showPrintDialog=1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย

๘๘๗

ใบงานที่ 1 เรือ่ ง อารยธรรมอินเดีย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มตี ่อไทย
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 1 เรื่อง อารยธรรมอินเดียและจีน
รายวิชาประวัตศิ าสตร์ รหัสวิชา ส๑๕๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชีแ้ จง : จงตอบคาถามดังต่อไปนี้
อารยธรรมอินเดีย
ด้านศาสนา

ด้านภาษา

ด้านอาหาร

ด้านวัฒนธรรม
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คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)
เฉลยใบงานที่ 1 เรื่อง อารยธรรมอินเดีย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มตี ่อไทย
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 1 เรื่อง อารยธรรมอินเดีย
รายวิชาประวัตศิ าสตร์ รหัสวิชา ส๑๕๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คาชีแ้ จง : จงตอบคาถามดังต่อไปนี้
อารยธรรมอินเดีย
ด้านศาสนา
ชาวอินเดียได้รับเอา
ศาสนาพราหมณ์ –
ฮินดูและ
พระพุทธศาสนาที่มี
ผลต่อการ
สร้างงานศิลปะที่มี
หลักฐานปรากฏอยู่
มากมาย เช่น
ปราสาทนครวัด
นครธมในกัมพูชา
เจดีย์ชเวดากองใน
เมียนมาร์ บุโรพุทโธ
ในอินโดนีเชีย

ด้านภาษา
ในดินแดนลุ่มน้าสินธุ
ยังพบวัฒนธรรมด้าน
ภาษา คือ ตัวอักษร
โบราณของอินเดีย
ซึ่งเป็นอักษรดั้งเดิม
ที่ยังไม่มีนักวิชาการ
อ่านออก อักษรโบราณ
นี้ปรากฏในดวงตรา
ต่าง ๆ มากกว่า
1,200 ชิ้น โดยในดวง
ตราจะมีภาพวัว ควาย
เสือ จระเข้ และช้าง

ด้านอาหาร
มีส่วนประกอบ
หลัก ๆ คือใช้
เครื่องเทศสมุนไพร
ผักและผลไม้มาก
มีทั้งพืชผักที่ปลูก
เองในประเทศอินเดีย
และจากประเทศอื่น ๆ
ในสังคมชาว
อินเดียนิยมกิน
อาหารมังสวิรัติ
เป็นส่วนใหญ่

ด้านวัฒนธรรม
พวกดราวิเดียนนับถือ
สัตว์บางชนิด ได้แก่
โค ช้าง และแรด
นอกจากนี้ยังนับถือ
เทพเจ้าต่าง ๆ และแม่
พระธรณี ซึ่งเป็นเทพี
แห่งความอุดมสมบูรณ์
พวกอารยันรับความ
เชื่อของพวกดราวิเดีย
นบางอย่างมานับถือ
ได้แก่ การนับถือโค
พระศิวะ และศิวลึงค์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย
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แบบประเมินการนาเสนอหน้าชัน้ เรียน
เกณฑ์
การประเมิน
ดีมาก (๔)
1. การ
คล่องแคล่วไม่ติดขัด
ถ่ายทอดเนื้อหา ทาให้เข้าใจประเด็น
ได้ง่ายและเร็ว
การพูดมีการเว้น
จังหวะและเน้นคา
เน้นสาระสาคัญอย่าง
เหมาะสมเพื่อให้ผู้ฟัง
ติดตามการนาเสนอ
ความเร็วในการพูด
อยู่ในระดับเหมาะสม
2. บุคลิกภาพ มีความมั่นใจ
สบสายตา ผู้ฟัง
ตลอดเวลาเพื่อดึงดูด
ให้ผู้ฟังสนใจในเนื้อหา
ที่ถ่ายทอด เสียงดัง
พอเหมาะ
3. การใช้ภาษา คล่องแคล่ว เช่น
กายใน
ยกมือ/ผายมือ แสดง
การสื่อสาร
กริยาท่าทางประกอบ
การนาเสนอเพื่อดึงดูด
ความสนใจ
4. ความ
ใช้เวลาในการ
เหมาะสมกับ นาเสนอเหมาะสม
เวลา

ระดับคุณภาพ
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
ปรับปรุง (๑)
คล่องแคล่วไม่ติดขัด ไม่คล่องแคล่วมี
ติดขัด หยุดชะงักใน
ทาให้เข้าใจประเด็น การหยุดชะงักบ้าง หลายจังหวะ พูด
ได้ง่าย การพูดมี
บางครั้ง จังหวะพูด เร็วหรือช้าเกินไป
การเว้นจังหวะอย่าง ช้าจับประเด็นไม่ได้
เหมาะสม ความเร็ว
ในการพูดอยู่ใน
ระดับเหมาะสม

สบสายตาผู้ฟัง
พอสมควรน้าเสียง
สะท้อนถึงความ
มั่นใจ เสียงดัง
พอเหมาะ

สบสายตาผู้ฟังน้อย ก้มหน้าไม่สบตา
น้าเสียงสั่น ขาด
และน้าเสียงสัน่
ความมั่นใจ เสียง และเบา
เบาและดังสลับไป

แสดงกริยาท่าทาง ใช้ภาษากายสื่อสาร ไม่ใช้ภาษากาย
ประกอบการนาเสนอ น้อยครั้ง
สื่อสาร
พอสมควร
ใช้เวลาใน
การนาเสนอเกิน
เวลาที่กาหนด ๑-๓
นาที

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
8-10
คะแนน หมายถึง
คะแนน
5-7
คะแนน หมายถึง
คะแนน
1-4
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ 5 คะแนน ขึ้นไป

ใช้เวลาใน
การนาเสนอเกิน
เวลาที่กาหนด ๔-๕
นาที

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ใช้เวลาใน
การนาเสนอเกิน
เวลาที่กาหนด
มากกว่า ๕ นาทีขึ้น
ไป

๘๙๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)
แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ดี (๓)
มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
สม่าเสมอ

ระดับคุณภาพ
พอใช้ (๒)
มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมใน
บางครั้ง

ปรับปรุง (๑)
ไม่มีความกระตือรือร้น
ในการร่วมกิจกรรม

2. การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อนื่

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นอย่างสม่าเสมอ

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ไม่รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น

3. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบใน
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมายใน
งานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
สม่าเสมอ
บางครั้ง

4. ขยันหมั่นเพียร

มีความขยันหมั่นเพียร มีความขยันหมั่นเพียร ไม่มีความขยันหมั่นเพียร
พยายามทางานให้สาเร็จ พยายามทางานให้สาเร็จ พยายามทางานให้สาเร็จ
อย่างสม่าเสมอ
เป็นบางครั้ง

5. ตรงต่อเวลา

ส่งชิ้นงานภายในเวลาที่
กาหนด

เกณฑ์การประเมิน
1. การร่วมกิจกรรม

ส่งผลงานเสร็จตรงเวลา

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
๑1-๑๕
คะแนน หมายถึง
คะแนน
6-๑0
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๑-5
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ 6 คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ส่งผลงานช้ากว่าเวลา
กาหนด

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย

๘๙๑

แบบประเมินใบงาน
คาชี้แจง : ให้ครูผู้สอนประเมินใบงานของนักเรียนแล้วให้ทาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

การร่วม
กิจกรรม

การรับฟัง
ความคิดเห็น
ของผู้อื่น

ความ
รับผิดชอบ

ขยันหมั่นเพียร ตรงต่อเวลา

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

รวม
20
คะแนน

1
2
3
4
5

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

เกณฑ์การให้คะแนน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
16-20
11-15
6-10
1-5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๘๙๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ วันที่.......................เดือน............................................พ.ศ.............................

ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

เกณฑ์การให้คะแนน
ความ
ระดับ
ความ
สนใจ
มีส่วน
คุณภาพ
ตั้งใจใน และการ การตอบ ร่วมใน
การเรียน ซักถาม คาถาม กิจกรรม รวม
(4)
(4)
(4)
(4) (16)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย

๘๙๓

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (Rubric)
เกณฑ์การให้คะแนน
ประเด็นการประเมิน
1. ความตั้งใจใน
การเรียน
2. ความสนใจและ
การซักถาม
3. การตอบคาถาม

4. มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม

ดีมาก (4)

ดี (3)

สนใจในการเรียน
ไม่คุยหรือเล่นกัน
ในขณะเรียน

สนใจในการเรียน
คุยกันเล็กน้อย
ในขณะเรียน

พอใช้ (2)

สนใจในการเรียน
คุยกันและเล่นกัน
ในขณะเรียนเป็น
บางครั้ง
มีการถามในหัวข้อ มีการถามในหัวข้อ มีการถามในหัวข้อ
ที่ตนไม่เข้าใจทุก ที่ตนไม่เข้าใจเป็น ที่ตนไม่เข้าใจเป็น
เรื่องและกล้า
ส่วนมากและกล้า บางครั้งและไม่
แสดงออก
แสดงออก
ค่อยกล้าแสดงออก
ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามเป็น
ตอบคาถามถูกทุก ตอบคาถาม
บางครั้งและตอบ
ข้อ
ส่วนมากถูก
คาถามถูกเป็น
บางครั้ง
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน ช่วยเหลือเพื่อน
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม
เป็นส่วนใหญ่ใน การทากิจกรรม
การทากิจกรรม
เป็นบางครั้ง

ต้องปรับปรุง (1)
ไม่สนใจใน
การเรียน คุยและ
เล่นกันในขณะ
เรียน
ไม่ถามในหัวข้อที่
ตนไม่เข้าใจและ
ไม่กล้าแสดงออก
ไม่ตอบคาถาม

ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทา
กิจกรรม

๘๙๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ วันที่......................เดือน................................................พ.ศ............................

ลาดับ
ที่

ชื่อกลุ่ม

การ
ปฏิสัมพันธ์
กัน
(4)

เกณฑ์การให้คะแนน
การ
ระดับ
สนทนา
พฤติกรรม
คุณภาพ
เรื่อง
การติดต่อ การทางาน
ทีก่ าหนด
สื่อสาร
กลุม่
รวม
(4)
(4)
(4)
(16)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย

๘๙๕

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายกลุ่ม (Rubric)

ประเด็น
การประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก (4)

1. การปฏิสัมพันธ์ ร่วมมือและ
กัน
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม
2. การสนทนา
เรื่องที่กาหนด
3. การ
ติดต่อสื่อสาร
4. พฤติกรรม
การทางาน

ดี (3)

ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อน
เป็นส่วนใหญ่ใน
การทากิจกรรม
สนทนาตรง
สนทนาตรงประเด็น
ประเด็น
ครอบคลุมเนื้อหา
ครอบคลุมเนื้อหา บางส่วน
มีการปรึกษาครู
มีการปรึกษาครูและ
และเพื่อนกลุ่ม
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ
อื่น ๆ
เป็นส่วนใหญ่
มีการวางแผนอย่าง มีการวางแผนอย่าง
เป็นระบบ และ
เป็นระบบ และ
แบ่งหน้าที่ของ
แบ่งหน้าที่ของ
สมาชิกในกลุ่ม
สมาชิกในกลุม่ เป็น
ส่วนใหญ่

พอใช้ (2)

ต้องปรับปรุง (1)

ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม
เป็นบางครั้ง
สนทนาตรง
ประเด็น

ไม่ให้ความร่วมมือ
ในขณะทากิจกรรม

มีการปรึกษาครูและ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ
เป็นบางครั้ง
มีการวางแผนอย่าง
เป็นระบบ และ
แบ่งหน้าที่ของ
สมาชิกในกลุม่ เป็น
บางครั้ง

ไม่มีการปรึกษาครู
และเพื่อนกลุ่ม
อื่น ๆ
ไม่มีการวางแผน
อย่างเป็นระบบ
และไม่มีการแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่ม

สนทนาไม่ตรง
ประเด็น

๘๙๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คาชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
รายการ
ประเมิน
๑. มีวินัย
รับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้

3. มุ่งมั่นใน
การทางาน

ระดับการปฏิบตั ิ

พฤติกรรมการแสดงออก

๓

๒

๑

๑.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
ในชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
2.1 ตั้งใจเรียน
2.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
2.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
2.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยีต่าง ๆ แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
และเลือกใช้สอื่ ได้อย่างเหมาะสม
2.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู้
2.6 แลกเปลี่ยนความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
3.1 มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
3.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ตอ่ อุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
ช่วงคะแนน
22-27
15-21
8-14
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังนี้
เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป ถือว่า ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย

๘๙๗

แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
คาชีแ้ จง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด✓ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
รายการประเมิน

พฤติกรรมการแสดงออก

๑. ความสามารถ
ในการสื่อสาร

๑.1 มีความสามารถในการรับ-ส่งสาร
1.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ
ของตนเอง โดยใช้ภาษาอย่างเหมาะสม
2.1 มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์
2.2 มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ
3.1 สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้
3.2 นาความรูท้ ี่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน

2. ความสามารถ
ในการคิด
3. ความสามารถ
ในการใช้ทกั ษะ
ชีวิต

ระดับการปฏิบตั ิ
๓

๒

๑

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

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
ช่วงคะแนน
16-18
13-15
10-12
1-9

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนดังนี้
เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป ถือว่า ผ่าน

๘๙๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 2 เรื่อง อารยธรรมจีน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มตี ่อไทย
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๔.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์ และ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสาคัญและสามารถ
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตัวชี้วัด ส 4.2 ป.5/1 อธิบายอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที่มีต่อไทย และเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ โดยสังเขป
2. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีอารยธรรมยาวนานที่สุดประเทศหนึ่ง โดยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่
สามารถค้นคว้าได้บ่งชี้ว่าอารยธรรมจีนมีอายุถึง 5,000 ปี รากฐานที่สาคัญของอารยธรรมจีนคือ การสร้าง
ระบบภาษาเขียน และการพัฒนาแนวคิดลัทธิขงจื๊อ เมื่อประมาณศตวรรษที่ 2 ก่อน ค.ศ. ประวัติศาสตร์จีนมี
ทั้งช่วงที่เป็นปึกแผ่นและแตกเป็นหลายอาณาจักรสลับกันไป ในบางครั้งก็ถูกปกครองโดยชนชาติอื่น วัฒนธรรม
ของจีนมีอิทธิพลอย่างสูงต่อชาติอื่น ๆ ในทวีปเอเชีย ซึ่งถ่ายทอดไปทั้งการอพยพ การค้า และการยึดครอง
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอารยธรรมจีน
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
- เกิดทักษะในการสืบค้นความแตกต่างของอารยธรรมจีน
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- เห็นความสาคัญเกี่ยวกับอารยธรรมจีน
4. สาระการเรียนรู้
- อารยธรรมจีน
5. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการคิด
- ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- ทักษะการคิดวิเคราะห์
5.2 ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
- กระบวนการสืบค้นข้อมูล
5.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวติ
- กระบวนการทางานกลุ่ม
- กระบวนการปฏิบัติ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้

๘๙๙

๙๐๐

ลาดับที่

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

จุดประสงค์
การเรียนรู้

1.

2.

1. มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับอารย
ธรรมจีน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 2 เรื่อง อารยธรรมจีน
รายวิชาประวัตศิ าสตร์ จานวน 1 ชั่วโมง
แนวการจัดการเรียนรู้
ขั้นตอนการจัด เวลาที่
การเรียนรู้
ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
1. นักเรียนดูภาพ “กาแพง
ขั้นนา
10 1. ครูให้นักเรียนดูภาพ
เมืองจีน”
นาที “กาแพงเมืองจีน” แล้วตั้ง
ประเด็นคาถาม
2. ครูใช้คาถาม
2. นักเรียนตอบคาถาม
1) ภาพที่นักเรียนเห็นคือ
1) แนวคาตอบ ภาพกาแพง
ภาพอะไร เป็นอารยธรรมของ เมืองจีน เป็นอารยธรรมของ
ประเทศอะไร
ประเทศจีน
๒) กาแพงเมืองจีนมี
2) แนวคาตอบ กาแพงนี้ได้
ความสาคัญอย่างไร
ปิดกั้นทางน้าไม่ให้ไหลออกไป
ภายนอก ชาวจีนทาไว้เพื่อให้
ชนเผ่ามองโกเลียต้องลาบาก
ในการปีนป่ายขึ้นมาหาน้าเป็น
สาคัญ แต่ที่แน่นอนก็คือ
กาแพงนี้ใช้เป็นเส้นกั้น
พรมแดนระหว่างชาว
ตะวันออกกับตะวันตก
ขั้นสอน
35 1. ครูให้นักเรียนดูวิดีโอ เรื่อง 1. นักเรียนดูวิดีโอ เรื่อง
นาที อารยธรรมจีนพร้อมกับสนทนา อารยธรรมจีน
พูดคุยเกี่ยวกับวิดีโอที่ดู

- ภาพกาแพง
เมืองจีน
- PowerPoint

การประเมิน
การเรียนรู้
- การประเมิน
คาตอบ
- การสังเกต

- PowerPoint

- การสังเกต

สื่อการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย
ลาดับที่
3.

4.

แนวการจัดการเรียนรู้
ขั้นตอนการจัด เวลาที่
การเรียนรู้
ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ขั้นปฏิบัติ
35 1. ครูอธิบายและร่วมกันสนทนากับ 1. นักเรียนศึกษา แลกเปลี่ยน
นาที นักเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศจีน
ประเทศจีน ตามที่นักเรียนเคยรู้
เช่น ประวัติความเป็นมาอารยธรรม
จีนในสมัยราชวงศ์ การถ่ายทอด
อารยธรรมจีนสู่ดินแดนต่าง ๆ
2. ครูแจกใบความรู้ที่ 2 เรื่อง
2. นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 2
อารยธรรมอินเดียและจีนให้
เรื่อง อารยธรรมอินเดียและจีน
นักเรียนและอภิปรายร่วมกับครู
ร่วมกันศึกษา
3. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 4 3. นักเรียนแบ่งกลุ่มละ 4 คน
คน และแจกใบงานที่ ๒ เรื่อง
และทาใบงานที่ ๒ เรื่อง
อารยธรรมจีน ให้นักเรียนแต่ละ
อารยธรรมจีน
กลุ่มร่วมกันระดมสมอง ตัวแทน
กลุ่มนาเสนอหน้าชั้นเรียน
1. นักเรียน 2-3 กลุ่ม นาเสนอ
3. เห็นความสาคัญ
ขั้นสรุป
5 นาที 1. ครูสุ่มตัวแทนนักเรียน 2-3
กลุ่ม นาเสนอหน้าชั้นเรียนใน
หน้าชั้นเรียนในใบงานที่ 2
เกี่ยวกับอารยธรรม
ใบงานที่ 2 เรื่อง อารยธรรมจีน
เรื่อง อารยธรรมจีน
จีน
2. ครูให้นักเรียนร่วมกันสรุป
2. นักเรียนร่วมกันสรุป
องค์ความรู้เรื่อง อารยธรรมจีนการ องค์ความรู้เรื่อง อารยธรรมจีน
พัฒนาอารยธรรมจีนของกลุ่มต่าง ๆ การพัฒนาอารยธรรมจีนของ
กลุ่มต่าง ๆ
จุดประสงค์
การเรียนรู้
2. เกิดทักษะใน
การสืบค้นความ
แตกต่างของอารย
ธรรมจีน

๙๐๑
สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้
- การสังเกต

- PowerPoint
- ใบความรูท้ ี่ 2
เรื่อง อารยธรรม
อินเดียและจีน
- ใบงานที่ 2
เรื่องอารยธรรม
จีน
- PowerPoint

- การสังเกต

๙๐๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้
๑. ห้องสมุดโรงเรียน
๒. การค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
3. สื่อ PowerPoint
4. ภาพกาแพงเมืองจีน
5. ใบความรูท้ ี่ 2 เรื่อง อารยธรรมอินเดียและจีน
**สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามบริบทของท้องถิ่น
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิน้ งานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ 2 เรื่อง อารยธรรมจีน
เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการวัด
และประเมินผล
ความรู้ (K)

วิธีการ

เครื่องมือ

- ศึกษาใบความรูเ้ รื่อง
อารยธรรมอินเดียและจีน

- ใบความรูท้ ี่ 2 เรื่อง
อารยธรรมอินเดียและจีน

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 60

ทักษะ (P)

- ตรวจใบงานที่ 2 เรื่อง
อารยธรรมจีน

- ใบงานที่ 2 เรื่อง
อารยธรรมจีน

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 60

เจตคติ (A)

- สังเกตพฤติกรรม

- แบบประเมินพฤติกรรม

ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

- ประเมินความมีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นใน
การทางาน
- ประเมินความสามารถ
การคิด การใช้ทักษะชีวิต
และการแก้ปญ
ั หา

- แบบประเมินคุณลักษณะ ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
อันพึงประสงค์
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป

สมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียน

- แบบประเมินสมรรถนะ
สาคัญของผู้เรียน

เกณฑ์การประเมิน

ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย

๙๐๓

10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผู้สอน
(...........................................)
วันที่........เดือน.................พ.ศ............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผู้ตรวจ
(...........................................)
วันที่........เดือน.................พ.ศ............

๙๐๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)
ใบความรูท้ ี่ 2 เรื่อง อารยธรรมอินเดียและจีน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มตี ่อไทย
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 2 เรื่อง อารยธรรมอินเดียและจีน
รายวิชาประวัตศิ าสตร์ รหัสวิชา ส๑๕๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

อารยธรรมอินเดียและจีน
การเข้ามาของอารยธรรมอินเดียและจีนในดินแดนไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ดินแดนไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่ครั้งอดีต ผู้คนในดินแดน
บริเวณแถบนี้ได้มีการติดต่อชาวจีนและอินเดียมานานแล้ว ทาให้ได้รับอารยธรรมของจีนและอินเดี ยมาตั้งแต่
ครั้งอดีตส่งผลมาถึงปัจจุบัน
อารยธรรมบางอย่างนามาใช้โดยตรง เช่น ภาษา ศาสนา อาหารบางอย่างปรับเปลี่ยนให้กับวัฒนธรรม
เดิม เช่น วัฒนธรรมการดารงชีวิตรูปแบบงานศิลปะอารยธรรมอินเดียและจีนได้มาในดินแดนไทยและภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายปัจจัยด้วยกัน ดังนี้
๑. การติดต่อค้าขาย พ่อค้าชาวจีนและชาวอินเดียได้นาสินค้ามาขายในดินแดนไทยและภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และได้นาวัฒนธรรมของตนเข้ามาเผยแพร่ เช่น วัฒนธรรมด้านภาษา การแต่งกาย อาหาร
การกิน เป็นต้น
สินค้าที่พ่อค้าชาวจีนนามาขาย เช่น ใบชา ผ้าไหม กระดาษ เป็นต้น ส่วนสินค้าที่พ่อค้าชาวอินเดีย
นามาขาย เช่น พรม ผ้า หินสี เครื่องเทศ เป็นต้น
๒. การเผยแผ่ศาสนา บริเวณภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ได้รับพระพุทธศาสนาจากอินเดียและศรีลังกา
ได้รับศาสนาพราหมณ์ -ฮินดูจากอินเดีย ได้รับศาสนาอิสลามจากพ่อค้ามุสลิม ได้รับพระพุทธศาสนานิกาย
มหายานจากจีน
๓. การติดต่อทางการทูต ทูตชาวจีนได้เดินทางมายังดินแดนไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เพื่อติดต่อสัมพันธ์กับผู้คนในภูมิภาคนี้ จึงทาให้เกิดการถ่ายทอดวัฒนธรรมให้แก่กันและกัน
๔. การเข้ามารับราชการของชาวอินเดีย ชาวจีน และการแต่งงานกับชาวพื้นเมือง ทาให้มีการถ่ายทอด
วัฒนธรรมในด้านต่าง ๆ เช่น การแต่งกายแบบจีน การพูดภาษาจีน การรับเอางานศิลปะในพระพุทธศาสนา
จากอินเดีย เช่น เจดีย์ทรงลังกา พระพุทธรูป การรับเอางานวรรณกรรม เช่น รามเกียรติ์จากอินเดีย และ
พิธีกรรมต่าง ๆ ที่พราหมณ์จากอินเดียนามาเผยแพร่
อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที่มีต่อไทยและคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อารยธรรมอินเดียและจีนที่มีอิทธิพลต่อไทยและผู้คนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เราสังเกตได้
ง่ า ย เช่ น อารยธรรมด้ า นศาสนาและความเชื่ อ อารยธรรมด้ า นภาษา อารยธรรมด้ า นการแต่ ง กาย และ
อารยธรรมด้านอาหาร เป็นต้น
๑. อิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย อารยธรรมอินเดียมีผลต่อลักษณะการดาเนินชีวิตของไทยและผู้คน
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายด้าน เช่น
๑) ด้ า นศาสนา ผู้ ค นพื้ น เมื อ งในเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ไ ด้ รั บ เอาศาสนาพราหมณ์ - ฮิ น ดู และ
พระพุทธศาสนาที่มีผลต่อการสร้างงานศิลปะที่มีหลักฐานปรากฏอยู่มากมาย เช่น ปราสาทนครวัดนครธมใน
กัมพูชา เจดีย์ชเวดากองในเมียนมาร์ บุโรพุทโธ ในอินโดนีเซีย สาหรับในดินแดนไทยได้รับศาสนาพราหมณ์ ฮิ น ดู และพระพุ ท ธศาสนามาตั้ ง แต่ ส มั ย โบราณ เช่ น ทวารวดี ใ นสมั ย สุ โ ขทั ย รั บ พระพุ ท ธศาสนาจาก
นครศรีธรรมราชทาให้พระพุทธศาสนาเป็นส่วนสาคัญในวิถีชีวิตของคนไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย

๙๐๕

๒) ด้านการเมืองการปกครอง รับความเชื่อเรื่องสมมติเทพและกฎหมายพระมนูธรรมศาสตร์ของ
อินเดียมาเป็นแม่แบบของกฎหมายในหลายประเทศ เช่น เมียนมา กัมพูชา ไทย ในอดีตประเทศไทยมีการ
ปกครองแบบพ่อปกครองลูก การรับศาสนาพราหมณ์ทาให้มีความเชื่อเรื่องกษัตริย์เป็นสมมติเทพตามแนว
ความเชื่ อ ของอิ น เดี ย ต่ อ มาได้ น าหลั ก ธรรมในพระพุ ท ธศาสนามาผสมผสานเพื่ อ ใช้ ใ นการปกครอง
พระมหากษัตริย์จึงเป็นธรรมราชาในเวลาต่อมา
๓) ด้านอักษรศาสตร์ รับภาษาบาลี สันสฤตจากอินเดียมาใช้ ทาให้ประเทศต่าง ๆ ทั้งไทย กัมพูชา
อิ น โดนี เ ซี ย มี ภ าษาที่ มี ค าในภาษาบาลี สั น สกฤต ผสมอยู่ ม ากมาย เช่ น ชื่ อ ของคนในประเทศเหล่ า นี้
รับวรรณคดีอินเดีย เช่น มหากาพย์รามายณะ ซึ่งมีอิทธิพลต่อวรรณคดีของไทย เมียนมาร์ กัมพูชา อินโดนีเซีย
รวมถึงวรรณคดีทางพระพุทธศาสนา เช่น ชาดก
๔) ด้านวิถีชีวิต คนไทยและคนที่ อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บ างส่ วนได้ รับวัฒนธรรม
การแต่งกายและวัฒนธรรมการกินอาหารจากอารยธรรมอินเดีย เช่น รับประทานอาหารที่มีเครื่องเทศเป็น
ส่วนผสม ใส่เสื้อผ้าแบบชาวอินเดีย เป็นต้น
๕) ด้านกฎหมาย ได้รับรากฐานกฎหมายจากอินเดียคือคัมภีร์พระธรรมศาสตร์ซึ่งกลายเป็นหลักของ
กฎหมายของประเทศต่าง ๆ เช่น เมียนมาร์ กัมพูชา ไทย
๖) ด้านศิลปวิทยาการ รับรูปแบบสถาปัตยกรรมของพระพุทธศาสนาจากอินเดีย ลังกา เช่น เจดีย์ทรง
ลังกา พระพุทธรูป
อิทธิพลของอารยธรรมจีน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และดินแดนไทยได้รับอารยธรรมจีนมานานแล้ว โดยผ่านทางการค้า
การเผยแผ่ศาสนา การศึกษา อิทธิพลของอารยธรรมจีนที่มีต่อโลกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีหลายประการ เช่น
- วรรณกรรมจีนแพร่หลายในดินแดนนี้ เช่น สามก๊ก ไซอิ๋ว
- ภาษาจีนมีใช้ปะปนในภาษาไทย เช่น จิ้มก้อง (ของถวาย)
ต้นหน (ผู้นาร่อง)

- ใช้ชาวจีนทาหน้าที่เดินเรือ
- ใช้แบบแผนการเดินเรือจากจีน
- จ้างพ่อค้าชาวจีนรับราชการ
ในราชสานักทาหน้าที่ดูแลการค้าขาย
ด้านการค้าและการเดินเรือ

ด้านอักษรศาสตร์

อิทธิพลของ
อารยธรรมจีน
ด้านอักษรศิลปวิทยาการ
- ไทยรับอิทธิพลงานจิตรกรรม และ
การทาเครื่องปั้นดินเผามาจากจีน
- เวียดนามรับรูปแบบสถาปัตยกรรม
ศิลปกรรมจากจีน

ด้านวิถีชีวิต
ด้านศาสนา
พระพุทธศาสนานิกายมหายาน
มีการเผยแผ่เข้ามารวมถึง
ประเพณีการไหว้เจ้า การกินเจ
การไหว้บรรพบุรุษ

- การทาอาหาร เช่น การใช้กระทะ
การผัดอาหาร การใช้น้ามัน
- การใช้ตะเกียบกินอาหาร
- การดื่มน้าชา

แหล่งที่มา/อ้างอิง
https://sites.google.com/site/uunntelarning/unit5022?tmpl=%2Fsystem%2Fapp%2Ftempla
tes%2Fprint%2F&showPrintDialog=1

๙๐๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)
ใบงานที่ ๒ เรือ่ ง อารยธรรมจีน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง อารยธรรมจีน
รายวิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส๑๕๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
อารยธรรมจีน

คาชี้แจง : จงตอบคาถามดังต่อไปนี้
อารยธรรมจีน
ด้านศาสนา

ด้านภาษา

ด้านอาหาร

ด้านสถาปัตยกรรม
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ชื่อ-นามสกุล........................................................................................................ชั้น.................เลขที่...............

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย

๙๐๗

เฉลยใบงานที่ 2 เรื่อง อารยธรรมจีน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มตี ่อไทย
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 2 เรื่อง อารยธรรมจีน
รายวิชาประวัตศิ าสตร์ รหัสวิชา ส๑๕๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
อารยธรรมจีน
คาชี้แจง : จงตอบคาถามดังต่อไปนี้
อารยธรรมจีน
ด้านศาสนา
ลักษณะความเชื่อทาง
ศาสนาของชาวจีนใน
ประเทศไทย ผสมผสาน
ความเชื่อของ
พระพุทธศาสนา การ
บูชาบรรพบุรุษ ลัทธิเต๋า
ลัทธิขงจือ๊ และการนับ
ถือเทพเจ้า ชาวจีนจะ
นิยมไหว้เจ้า และไหว้
บรรพบุรุษ

ด้านภาษา
ตัวอักษรจีนเป็นตัวอักษร
ที่มีการใช้มาเป็น
เวลานานที่สุด ใช้กันใน
พื้นที่กว้างขวางที่สุดและ
มีจานวนคนที่ใช้ก็มาก
ที่สุดในโลก การสร้าง
และการใช้ตัวอักษรจีน
ไม่เพียงแต่ได้ทาให้
วัฒนธรรมจีนพัฒนาไป
เท่านั้น หากยังได้ส่ง
อิทธิพลอย่างลึกซึ้งต่อ
การพัฒนาวัฒนธรรมโลก
ด้วย

ด้านอาหาร
อาหารที่ประกอบขึ้นตาม
วัฒนธรรมของชาวจีน
ซึ่งรวมทั้งจีน
แผ่นดินใหญ่ ไต้หวันและ
ฮ่องกง ซึ่งมีหลากหลาย
ชนิดตามแต่ละท้องถิ่น
โดยทั่วไปนิยม
รับประทานอาหารจาน
ผักและธัญพืชเป็นหลัก

ด้านสถาปัตยกรรม
กาแพงเมืองจีนเป็น
กาแพงที่มีป้อมคั่นเป็น
ช่วง ๆ ของจีนสมัย
โบราณ กาแพงส่วนใหญ่
ที่ปรากฏในปัจจุบันสร้าง
ขึ้นในสมัยราชวงศ์ฉิน
ทั้งนี้เพื่อป้องกันการ
รุกรานจากพวกฮัน่
หรือชนเผ่าซงหนู

๙๐๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)
แบบประเมินการนาเสนอหน้าชัน้ เรียน

เกณฑ์
การประเมิน
ดีมาก (๔)
1. การ
คล่องแคล่วไม่ติดขัด
ถ่ายทอดเนื้อหา ทาให้เข้าใจประเด็น
ได้ง่ายและเร็ว
การพูดมีการเว้น
จังหวะและเน้นคา
เน้นสาระสาคัญอย่าง
เหมาะสมเพื่อให้ผู้ฟัง
ติดตามการนาเสนอ
ความเร็วในการพูด
อยู่ในระดับเหมาะสม
2. บุคลิกภาพ มีความมั่นใจ
สบสายตาผู้ฟัง
ตลอดเวลาเพื่อ
ดึงดูดให้ผู้ฟังสนใจ
ในเนื้อหาที่ถ่ายทอด
เสียงดังพอเหมาะ
3. การใช้
คล่องแคล่ว เช่น
ภาษากายใน ยกมือ/ผายมือ
การสื่อสาร
แสดงกริยาท่าทาง
ประกอบการ
นาเสนอเพื่อดึงดูด
ความสนใจ
4. ความ
ใช้เวลาในการ
เหมาะสมกับ นาเสนอเหมาะสม
เวลา

ระดับคุณภาพ
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
คล่องแคล่วไม่ติดขัด ไม่คล่องแคล่วมี
ทาให้เข้าใจประเด็น การหยุดชะงักบ้าง
ได้ง่าย การพูดมี
บางครั้ง จังหวะพูด
การเว้นจังหวะอย่าง ช้าจับประเด็นไม่ได้
เหมาะสม ความเร็ว
ในการพูดอยู่ใน
ระดับเหมาะสม

สบสายตาผู้ฟัง
พอสมควร น้าเสียง
สะท้อนถึงความมั่นใจ
เสียงดังพอเหมาะ

ปรับปรุง (๑)
ติดขัด หยุดชะงักใน
หลายจังหวะ
พูดเร็วหรือช้า
เกินไป

สบสายตาผู้ฟังน้อย ก้มหน้าไม่สบตา
น้าเสียงสั่น ขาด
และน้าเสียงสัน่
ความมั่นใจ เสียง และเบา
เบาและดังสลับไป

แสดงกริยาท่าทาง
ใช้ภาษากายสื่อสาร ไม่ใช้ภาษากาย
ประกอบการนาเสนอ น้อยครั้ง
สื่อสาร
พอสมควร

ใช้เวลาในการ
นาเสนอเกินเวลาที่
กาหนด ๑-๓ นาที

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
8-10
คะแนน หมายถึง
คะแนน
5-7
คะแนน หมายถึง
คะแนน
1-4
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ 5 คะแนน ขึ้นไป

ใช้เวลาในการ
นาเสนอเกินเวลาที่
กาหนด ๔-๕ นาที

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ใช้เวลาในการ
นาเสนอเกินเวลาที่
กาหนด มากกว่า ๕
นาทีขึ้นไป

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย

๙๐๙

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ดี (๓)
มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
สม่าเสมอ

ระดับคุณภาพ
พอใช้ (๒)
มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมใน
บางครั้ง

ปรับปรุง (๑)
ไม่มีความกระตือรือร้น
ในการร่วมกิจกรรม

2. การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อนื่

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นอย่างสม่าเสมอ

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ไม่รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น

3. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบใน
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมายใน
งานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
สม่าเสมอ
บางครั้ง

4. ขยันหมั่นเพียร

มีความขยันหมั่นเพียร มีความขยันหมั่นเพียร ไม่มีความขยันหมั่นเพียร
พยายามทางานให้สาเร็จ พยายามทางานให้สาเร็จ พยายามทางานให้สาเร็จ
อย่างสม่าเสมอ
เป็นบางครั้ง

5. ตรงต่อเวลา

ส่งชิ้นงานภายในเวลาที่
กาหนด

เกณฑ์การประเมิน
1. การร่วมกิจกรรม

ส่งผลงานเสร็จตรงเวลา

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
๑1-๑๕
คะแนน หมายถึง
คะแนน
6-๑0
คะแนน หมายถึง
คะแนน
1-5
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ 6 คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ส่งผลงานช้ากว่าเวลา
กาหนด

๙๑๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

แบบประเมินใบงาน
คาชี้แจง : ให้ครูผู้สอนประเมินใบงานของนักเรียนแล้วให้ทาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

การร่วม
กิจกรรม

การรับฟัง
ความคิดเห็น
ของผู้อื่น

ความ
รับผิดชอบ

ขยันหมั่นเพียร ตรงต่อเวลา

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

รวม
20
คะแนน

1
2
3
4
5

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

เกณฑ์การให้คะแนน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
16-20
11-15
6-10
1-5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย

๙๑๑

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ วันที่.......................เดือน................................................พ.ศ........................

ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

เกณฑ์การให้คะแนน
ความ
ระดับ
ความ
สนใจ
มีส่วน
คุณภาพ
ตั้งใจใน และการ การตอบ ร่วมใน
การเรียน ซักถาม คาถาม กิจกรรม รวม
(4)
(4)
(4)
(4) (16)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

๙๑๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (Rubric)

ประเด็น
การประเมิน
1. ความตั้งใจใน
การเรียน
2. ความสนใจและ
การซักถาม
3. การตอบคาถาม

4. มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม

เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก (4)

ดี (3)

สนใจในการเรียน
ไม่คุยหรือเล่นกัน
ในขณะเรียน

สนใจในการเรียน
คุยกันเล็กน้อย
ในขณะเรียน

พอใช้ (2)

สนใจในการเรียน
คุยกันและเล่นกัน
ในขณะเรียนเป็น
บางครั้ง
มีการถามในหัวข้อ มีการถามในหัวข้อ มีการถามในหัวข้อ
ที่ตนไม่เข้าใจทุก ที่ตนไม่เข้าใจเป็น ที่ตนไม่เข้าใจเป็น
เรื่องและกล้า
ส่วนมากและกล้า บางครั้งและไม่
แสดงออก
แสดงออก
ค่อยกล้าแสดงออก
ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามเป็น
ตอบคาถามถูกทุก ตอบคาถาม
บางครั้งและตอบ
ข้อ
ส่วนมากถูก
คาถามถูกเป็น
บางครั้ง
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน ช่วยเหลือเพื่อน
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม
เป็นส่วนใหญ่ใน การทากิจกรรม
การทากิจกรรม
เป็นบางครั้ง

ต้องปรับปรุง (1)
ไม่สนใจใน
การเรียน คุยและ
เล่นกันในขณะ
เรียน
ไม่ถามในหัวข้อที่
ตนไม่เข้าใจและ
ไม่กล้าแสดงออก
ไม่ตอบคาถาม

ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทากิจกรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย

๙๑๓

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ วันที่.......................เดือน................................................พ.ศ.........................

ลาดับที่

ชื่อกลุ่ม

การ
ปฏิสัมพันธ์
กัน
(4)

เกณฑ์การให้คะแนน
การ
ระดับ
สนทนา
พฤติกรรม
คุณภาพ
เรื่อง
การติดต่อ การทางาน
ทีก่ าหนด
สื่อสาร
กลุม่
รวม
(4)
(4)
(4)
(16)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

๙๑๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายกลุ่ม (Rubric)

ประเด็น
การประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก (4)

1. การปฏิสัมพันธ์ ร่วมมือและ
กัน
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม

ดี (3)

ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อน
เป็นส่วนใหญ่ใน
การทากิจกรรม
2. การสนทนา
สนทนาตรง
สนทนาตรงประเด็น
เรื่องที่กาหนด
ประเด็น
ครอบคลุมเนื้อหา
ครอบคลุมเนื้อหา บางส่วน
3. การติดต่อสื่อสาร มีการปรึกษาครู
มีการปรึกษาครูและ
และเพื่อนกลุ่ม
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ
อื่น ๆ
เป็นส่วนใหญ่
4. พฤติกรรม
มีการวางแผนอย่าง มีการวางแผนอย่าง
การทางาน
เป็นระบบ และ
เป็นระบบ และ
แบ่งหน้าที่ของ
แบ่งหน้าที่ของ
สมาชิกในกลุม่
สมาชิกในกลุม่ เป็น
ส่วนใหญ่

พอใช้ (2)

ต้องปรับปรุง (1)

ร่วมมือและ
ไม่ให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลือเพื่อนใน ในขณะทากิจกรรม
การทากิจกรรม
เป็นบางครั้ง
สนทนาตรงประเด็น สนทนาไม่ตรง
ประเด็น
มีการปรึกษาครูและ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ
เป็นบางครั้ง
มีการวางแผนอย่าง
เป็นระบบ และ
แบ่งหน้าที่ของ
สมาชิกในกลุม่ เป็น
บางครั้ง

ไม่มีการปรึกษาครู
และเพื่อนกลุ่ม
อื่น ๆ
ไม่มีการวางแผน
อย่างเป็นระบบ
และไม่มีการแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่ม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย

๙๑๕

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คาชีแ้ จง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด✓ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
รายการ
ประเมิน
๑. มีวินัย
รับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้

3. มุ่งมั่นใน
การทางาน

ระดับการปฏิบตั ิ

พฤติกรรมการแสดงออก

๓

๒

๑

๑.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
ในชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
2.1 ตั้งใจเรียน
2.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
2.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
2.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยีต่าง ๆ แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
และเลือกใช้สอื่ ได้อย่างเหมาะสม
2.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็น
องค์ความรู้
2.6 แลกเปลี่ยนความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
3.1 มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
3.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ตอ่ อุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
ช่วงคะแนน
22-27
15-21
8-14
1-7

ระดับคุณภาพ
ดียาก
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดงั นี้
เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป ถือว่า ผ่าน

๙๑๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)
แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน

คาชีแ้ จง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด✓ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
รายการประเมิน

พฤติกรรมการแสดงออก

ระดับการปฏิบตั ิ
๓

๒

๑

๑. ความสามารถ ๑.1 มีความสามารถในการรับ-ส่งสาร
ในการสื่อสาร
1.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ
ของตนเอง โดยใช้ภาษาอย่างเหมาะสม
2. ความสามารถ 2.1 มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์
ในการคิด
2.2 มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ
3. ความสามารถ 3.1 สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้
ในการใช้ทกั ษะ 3.2 นาความรูท้ ี่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
ชีวิต
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
ช่วงคะแนน
16-18
13-15
10-12
1-9

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ดังนี้
เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป ถือว่า ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย

๙๑๗

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 3 เรื่อง อารยธรรมอินเดียและจีน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติทมี่ ีต่อไทย
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาประวัตศิ าสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๔.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์ และ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสาคัญและสามารถ
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตัวชี้วัด ส 4.2 ป.5/1 อธิบายอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที่มีต่อไทย และเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ โดยสังเขป
2. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
ดินแดนไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่ครั้งอดีต ผู้คนใน
ดินแดนบริเวณแถบนี้ได้มีการติดต่อชาวจีนและอินเดียมานานแล้ว ทาให้ได้รับอารยธรรมของจีนและอินเดียมา
ตั้งแต่ครั้งอดีตส่งผลมาถึงปัจจุบัน อารยธรรมบางอย่างนามาใช้โดยตรง เช่น ภาษา ศาสนา อาหารบางอย่าง
ปรับเปลี่ยนให้กับวัฒนธรรมเดิม เช่น วัฒนธรรมการดารงชีวิต รูปแบบงานศิลปะ
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอารยธรรมอินเดียและจีน
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
- เกิดทักษะในการสืบค้นความแตกต่างของอารยธรรมอินเดียและจีน
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- เห็นความสาคัญเกี่ยวกับอารยธรรมอินเดียและจีน
4. สาระการเรียนรู้
- อารยธรรมอินเดียและจีน
5. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการคิด
- ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- ทักษะการคิดวิเคราะห์
5.2 ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
- กระบวนการสืบค้นข้อมูล
5.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวติ
- กระบวนการทางานกลุ่ม
- กระบวนการปฏิบัติ

๙๑๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 3 เรื่อง อารยธรรมอินเดียและจีน
รายวิชาประวัตศิ าสตร์ จานวน 1 ชั่วโมง
แนวการจัดการเรียนรู้
จุดประสงค์
ขั้นตอนการจัด เวลาที่
ลาดับที่
การเรียนรู้
การเรียนรู้
ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
1.
1. มีความรู้ความ
ขั้นนา
10 1. ครูทบทวนความรู้เดิม เรื่อง 1. นักเรียนทบทวนความรู้เดิม
เข้าใจเกี่ยวกับ
นาที อารยธรรมจีนและอินเดีย
เรื่องอารยธรรมจีนและอินเดีย
อารยธรรมอินเดีย
2. ครูตั้งประเด็นคาถาม
2. นักเรียนร่วมอภิปราย
และจีน
ให้นักเรียนร่วมอภิปรายแสดง แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับอารย
อารยธรรมอินเดียและจีน
ธรรมอินเดียและจีน
3. ครูใช้คาถาม
3. นักเรียนตอบคาถาม
1) อารยธรรมอินเดียมีผล
1) แนวคาตอบ ทาให้มี
ต่อนักเรียนอย่างไร
การนาหลักธรรมทางศาสนา
มาใช้เป็นแนว
ทางในการดาเนินชีวิต
๒) อารยธรรมจีนมีผล
2) แนวคาตอบ ทาให้มี
ต่อนักเรียนอย่างไร
วัฒนธรรมที่ดีงาม เช่น
การถือศีลกินเจ
2. มีความรู้ความ
ขั้นสอน
20 1. ครูนาวีดทิ ัศน์เรื่อง อารย- 1. นักเรียนศึกษาข้อมูลจาก
2.
เข้าใจเกี่ยวกับ
นาที ธรรมอินเดียและจีนมาให้
การดูวีดทิ ัศน์เรื่อง อารยธรรม
อารยธรรมอินเดีย
นักเรียนดู
อินเดียและจีน
และจีน
2. ครูอธิบายเกี่ยวกับ
2. นักเรียนศึกษาข้อมูล

๙๑๙

สื่อการเรียนรู้
- PowerPoint

การประเมิน
การเรียนรู้
- การประเมิน
คาตอบ
- การสังเกต

- PowerPoint
- การสังเกต
คลิป อารยธรรม
อินเดียและจีน
https://youtu.be/
5TJjjU8HAvc

๙๒๐
ลาดับที่
3.

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)
แนวการจัดการเรียนรู้
จุดประสงค์
ขั้นตอนการจัด เวลาที่
การเรียนรู้
การเรียนรู้
ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
3. เกิดทักษะใน
ขั้นปฏิบัติ
10 อารยธรรมอินเดียและจีนที่ เกี่ยวกับอารยธรรมอินเดีย
การสืบค้นความ
นาที เชื่อมโยงกับสิง่ ของ สถานที่ และจีนที่เชื่อมโยงกับสิ่งของ
แตกต่างของอารย
บุคคล ที่นักเรียนเคยเรียนรู้ สถานที่ บุคคล ที่นักเรียนเคย
ธรรมอินเดียและ
เคยเห็นมีความเปลีย่ นแปลง เรียนรู้ เคยเห็นมีความ
จีน
อย่างไรบ้าง มีหลักฐานอะไร เปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง
บ้างที่ยังหลงเหลืออยู่ใน
มีหลักฐานอะไรบ้างที่ยัง
ปัจจุบัน
หลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน
3. ครูให้นักเรียนร่วมกัน
3. นักเรียนร่วมกัน
บอกความแตกต่าง ๆ ของ
บอกความแตกต่าง ๆ ของ
อารยธรรมจีนและอินเดีย
อารยธรรมจีนและอินเดีย
4. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม
4. นักเรียนแบ่งกลุม่ และ
และแจกใบงาน เรื่อง อารย
ทาใบงาน เรื่อง อารยธรรม
ธรรมอินเดียและจีน โดยให้ตอบ อินเดียและจีน
คาถามให้ถูกต้อง
5. ครูและนักเรียนร่วมกัน
5. นักเรียนร่วมกันสรุปเป็น
สรุปเป็นองค์ความรู้เกี่ยว
องค์ความรู้เกี่ยวกับอารยกับอารยธรรมอินเดียและ
ธรรมอินเดียและจีน แล้ว
จีนแล้วให้นักเรียนเขียน
เขียนเป็นแผนผังความคิดส่ง
เป็นแผนผังความคิด แล้วให้ ตัวแทนกลุ่มนาเสนอหน้าชั้น
นักเรียนแต่ละกลุม่ ร่วมกันทา เรียน
และส่งตัวแทนกลุ่มนาเสนอ
หน้าชั้นเรียน

สื่อการเรียนรู้
- ใบงานที่ 3 เรื่อง
อารยธรรมอินเดีย
และจีน

- แผนผังความคิด
สรุปเนื้อหา

การประเมิน
การเรียนรู้
- การสังเกต
- การประเมิน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย
ลาดับที่
4.

แนวการจัดการเรียนรู้
จุดประสงค์
ขั้นตอนการจัด เวลาที่
การเรียนรู้
การเรียนรู้
ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
4. เห็นความสาคัญ
ขั้นสรุป
10 1. ครูสุ่มตัวแทนนักเรียน
1. ตัวแทนกลุ่ม 2-3 กลุ่ม
เกี่ยวกับอารยธรรม
ออกมานาเสนอแผนผัง
นาที 2-3 กลุ่ม ออกมานาเสนอ
แผนผังความคิดเกี่ยวกับ
ความคิดเกี่ยวกับอารยธรรม
อินเดียและจีน
อารยธรรมอินเดียและจีน
อินเดียและจีน
2. ครูและนักเรียนร่วมกัน
2. นักเรียนร่วมกันตรวจ
ตรวจสอบความถูกต้อง
สอบความถูกต้อง
๓. ครูและนักเรียนร่วมกัน
๓. นักเรียนร่วมกันสรุป
สรุปองค์ความรู้
ความรูอ้ ารยธรรมอินเดีย
และจีน

๙๒๑
สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้
- การสังเกต
- การประเมิน

๙๒๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้
๑. ห้องสมุดโรงเรียน
๒. การค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
3. สื่อ PowerPoint
4. ใบงานที่ 3 เรื่อง อารยธรรมอินเดียและจีน
**สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามบริบทของท้องถิ่น
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิน้ งานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ 3 เรื่อง อารยธรรมอินเดียและจีน
เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการวัด
และประเมินผล
ความรู้ (K)

วิธีการ
- ตรวจใบงาน
- การสังเกต
- การประเมิน

ทักษะ (P)

- ตรวจใบงาน
- การสังเกต
- การประเมิน

เจตคติ (A)

- สังเกตพฤติกรรม

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

- ประเมินความมีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นใน
การทางาน
- ประเมินความสามารถ
การคิด การใช้ทักษะชีวิต
และการแก้ปญ
ั หา

สมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียน

เครื่องมือ
- ใบงานที่ 3 เรื่อง
อารยธรรมอินเดียและจีน
- แบบสังเกต
- แบบประเมิน
- ใบงานที่ 3 เรื่อง
อารยธรรมอินเดียและจีน
- แบบสังเกต
- แบบประเมิน
- แบบประเมินพฤติกรรม

เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 60
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 60
ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป

- แบบประเมินคุณลักษณะ ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
อันพึงประสงค์
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป
- แบบประเมินสมรรถนะ
สาคัญของผู้เรียน

ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย

๙๒๓

10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผู้สอน
(...........................................)
วันที.่ .......เดือน.................พ.ศ............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหารหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผู้ตรวจ
(...........................................)
วันที.่ .......เดือน.................พ.ศ............

๙๒๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)
ใบงานที่ 3 เรือ่ ง อารยธรรมอินเดียและจีน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มตี ่อไทย
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 3 เรื่อง อารยธรรมอินเดียและจีน
รายวิชาประวัตศิ าสตร์ รหัสวิชา ส๑๕๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คาชีแ้ จง : จงตอบคาถามต่อไปนี้
๏ อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียส่งผลต่อสังคมไทยอย่างไร
ตอบ......................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๏ อิทธิพลของอารยธรรมจีนส่งผลต่อสังคมไทยอย่างไร
ตอบ......................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๏ นักเรียนนาอารยธรรมของชาติจนี และอินเดียมาใช้ในชีวติ ประจาวันได้อย่างไร
ตอบ......................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๏ การรับอารยธรรมอินเดียในด้านศาสนาส่งผลต่อสังคมไทยอย่างไร
ตอบ......................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๏ การรับอารยธรรมอินเดียในด้านศาสนาก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไร
ตอบ......................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล................................................................................................ชั้น..........................เลขที่.................

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย

๙๒๕

เฉลยใบงานที่ 3 เรื่อง อารยธรรมอินเดียและจีน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มตี ่อไทย
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 3 เรื่อง อารยธรรมอินเดียและจีน
รายวิชาประวัตศิ าสตร์ รหัสวิชา ส๑๕๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชีแ้ จง : จงตอบคาถามต่อไปนี้
๏ อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียส่งผลต่อสังคมไทยอย่างไร
ตอบ คนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา นับถือเทพเจ้าของศาสนา พราหมณ์-ฮินดู นาวรรณกรรมรามเกียรติ์
มาใช้ในนาฏศิลป์ไทย คือ การแสดงโขน มีการใช้เครื่องเทศมาประกอบอาหารผสมผสานกับอาหารไทย
๏ อิทธิพลของอารยธรรมจีนส่งผลต่อสังคมไทยอย่างไร
ตอบ เกิดพิธีกรรมในเทศกาลสาคัญ เช่น กินเจ ไหว้พระจันทร์ ไหว้เจ้า คนไทยมีอาหารที่หลากหลายให้เลือก
รับประทานอาหารมากขึ้น มีการใช้ภาษาจีนผสมผสานกับการใช้ภาษาไทย การศึกษาความรู้ตามวรรณกรรม
จีนและนาไปปรับใช้ในการดาเนินชีวิต
๏ นักเรียนนาอารยธรรมของชาติจนี และอินเดียมาใช้ในชีวติ ประจาวันได้อย่างไร
ตอบ นาวัฒนธรรมจีนมาใช้โดยการใช้ตะเกียบเวลารับประทานก๋วยเตี๋ยว รับประทานโรตี ซึ่งมาจากวัฒนธรรม
อินเดีย
๏ การรับอารยธรรมอินเดียในด้านศาสนาส่งผลต่อสังคมไทยอย่างไร
ตอบ คนไทยส่วนใหญ่ของประเทศนับถือพระพุทธศาสนาและประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ตามหลักศาสนา
พราหมณ์-ฮินดู
๏ การรับอารยธรรมอินเดียในด้านศาสนาก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไร
ตอบ มีหลักคาสอนที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ เช่น ความเมตตากรุณา ความอ่อนน้อม
ถ่อมตน

๙๒๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)
แบบประเมินการนาเสนอหน้าชัน้ เรียน

เกณฑ์
การประเมิน
ดีมาก (๔)
1. การ
คล่องแคล่วไม่ติดขัด
ถ่ายทอดเนื้อหา ทาให้เข้าใจประเด็น
ได้ง่ายและเร็ว
การพูดมีการเว้น
จังหวะและเน้นคา
เน้นสาระสาคัญอย่าง
เหมาะสมเพื่อให้ผู้ฟัง
ติดตามการนาเสนอ
ความเร็วในการพูด
อยู่ในระดับเหมาะสม
2. บุคลิกภาพ มีความมั่นใจ สบ
สายตาผู้ฟัง
ตลอดเวลาเพื่อ
ดึงดูดให้ผู้ฟังสนใจ
ในเนื้อหาที่ถ่ายทอด
เสียงดังพอเหมาะ
3. การใช้ภาษา คล่องแคล่ว เช่น
กายใน
ยกมือ/ผายมือ
การสื่อสาร
แสดงกริยาท่าทาง
ประกอบการ
นาเสนอเพื่อดึงดูด
ความสนใจ
5. ความ
ใช้เวลาใน
เหมาะสมกับ การนาเสนอ
เวลา
เหมาะสม

ระดับคุณภาพ
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
ปรับปรุง (๑)
คล่องแคล่วไม่ติดขัด ไม่คล่องแคล่วมีการ ติดขัด หยุดชะงักใน
ทาให้เข้าใจประเด็น หยุดชะงักบ้าง
หลายจังหวะ พูด
ได้ง่าย การพูดมีการ บางครั้ง จังหวะพูด เร็วหรือช้าเกินไป
เว้นจังหวะอย่าง
ช้าจับประเด็นไม่ได้
เหมาะสม ความเร็ว
ในการพูดอยู่ใน
ระดับเหมาะสม

สบสายตาผู้ฟัง
พอสมควร น้าเสียง
สะท้อน
ถึงความมั่นใจ เสียง
ดังพอเหมาะ

สบสายตาผู้ฟังน้อย ก้มหน้าไม่สบตา
น้าเสียงสั่น ขาด
และน้าเสียงสัน่ และ
ความมั่นใจ เสียง เบา
เบาและดังสลับไป

แสดงกริยาท่าทาง ใช้ภาษากายสื่อสาร ไม่ใช้ภาษากาย
ประกอบการนาเสนอ น้อยครั้ง
สื่อสาร
พอสมควร

ใช้เวลาใน
การนาเสนอเกิน
เวลาที่กาหนด ๑-๓
นาที

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
8-๑0
คะแนน หมายถึง
คะแนน
5-7
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๑-4
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ 5 คะแนน ขึ้นไป

ใช้เวลาใน
การนาเสนอเกิน
เวลาที่กาหนด ๔-๕
นาที
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ใช้เวลาใน
การนาเสนอเกินเวลา
ที่กาหนด มากกว่า ๕
นาทีขึ้นไป

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย

๙๒๗

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ดี (๓)
มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
สม่าเสมอ

ระดับคุณภาพ
พอใช้ (๒)
มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมใน
บางครั้ง

ปรับปรุง (๑)
ไม่มีความกระตือรือร้น
ในการร่วมกิจกรรม

2. การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อนื่

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นอย่างสม่าเสมอ

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ไม่รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น

3. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบใน
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมายใน
งานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
สม่าเสมอ
บางครั้ง

4. ขยันหมั่นเพียร

มีความขยันหมั่นเพียร มีความขยันหมั่นเพียร ไม่มีความขยันหมั่นเพียร
พยายามทางานให้สาเร็จ พยายามทางานให้สาเร็จ พยายามทางานให้สาเร็จ
อย่างสม่าเสมอ
เป็นบางครั้ง

5. ตรงต่อเวลา

ส่งชิ้นงานภายในเวลาที่
กาหนด

เกณฑ์การประเมิน
1. การร่วมกิจกรรม

ส่งผลงานเสร็จตรงเวลา

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
๑1-๑๕
คะแนน หมายถึง
คะแนน
6-๑0
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๑-5
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ 6 คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ส่งผลงานช้ากว่าเวลา
กาหนด

๙๒๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

แบบประเมินใบงาน
คาชี้แจง : ให้ครูผู้สอนประเมินใบงานของนักเรียนแล้วให้ทาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

การร่วม
กิจกรรม

การรับฟัง
ความคิดเห็น
ของผู้อื่น

ความ
รับผิดชอบ

ขยันหมั่นเพียร ตรงต่อเวลา

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

รวม
20
คะแนน

1
2
3
4
5

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

เกณฑ์การให้คะแนน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
16-20
11-15
6-10
1-5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย

๙๒๙

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ วันที่.....................เดือน................................................พ.ศ.............................

ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

เกณฑ์การให้คะแนน
ความ
ระดับ
ความ
สนใจ
มีส่วน
คุณภาพ
ตั้งใจใน และการ การตอบ ร่วมใน
การเรียน ซักถาม คาถาม กิจกรรม รวม
(4)
(4)
(4)
(4) (16)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

๙๓๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (Rubric)
เกณฑ์การให้คะแนน

ประเด็นการประเมิน
ดีมาก (4)
1. ความตั้งใจใน
การเรียน
2. ความสนใจและ
การซักถาม
3. การตอบคาถาม

4. มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม

สนใจในการเรียน
ไม่คุยหรือเล่นกัน
ในขณะเรียน

ดี (3)
สนใจในการเรียน
คุยกันเล็กน้อย
ในขณะเรียน

พอใช้ (2)

สนใจในการเรียน
คุยกันและเล่นกัน
ในขณะเรียน
เป็นบางครั้ง
มีการถามในหัวข้อที่ มีการถามในหัวข้อที่ มีการถามในหัวข้อที่
ตนไม่เข้าใจทุกเรื่อง ตนไม่เข้าใจเป็น
ตนไม่เข้าใจเป็น
และกล้าแสดงออก ส่วนมากและกล้า
บางครั้งและไม่ค่อย
แสดงออก
กล้าแสดงออก
ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามและ
เรื่องที่ครูถามและ
เรื่องที่ครูถามเป็น
ตอบคาถามถูกทุกข้อ ตอบคาถามส่วนมาก บางครั้งและตอบ
ถูก
คาถามถูกเป็น
บางครั้ง
ร่วมมือและช่วยเหลือ ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
เพื่อนในการทา
ช่วยเหลือเพื่อนเป็น ช่วยเหลือเพื่อนใน
กิจกรรม
ส่วนใหญ่ในการทา การทากิจกรรมเป็น
กิจกรรม
บางครั้ง

ต้องปรับปรุง (1)
ไม่สนใจในการเรียน
คุยและเล่นกันใน
ขณะเรียน
ไม่ถามในหัวข้อที่ตน
ไม่เข้าใจและไม่กล้า
แสดงออก
ไม่ตอบคาถาม

ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทากิจกรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย

๙๓๑

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ วันที่.....................เดือน................................................พ.ศ.............................

ลาดับที่

ชื่อกลุ่ม

การ
ปฏิสัมพันธ์
กัน
(4)

เกณฑ์การให้คะแนน
การ
ระดับ
สนทนา
พฤติกรรม
คุณภาพ
เรื่อง
การติดต่อ การทางาน
ทีก่ าหนด
สื่อสาร
กลุม่
รวม
(4)
(4)
(4)
(16)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

๙๓๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายกลุ่ม (Rubric)

ประเด็น
การประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก (4)

1. การปฏิสัมพันธ์ ร่วมมือและ
กัน
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม

ดี (3)

ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อน
เป็นส่วนใหญ่ใน
การทากิจกรรม
2. การสนทนา
สนทนาตรงประเด็น สนทนาตรงประเด็น
เรื่องที่กาหนด
ครอบคลุมเนื้อหา ครอบคลุมเนื้อหา
บางส่วน
3. การติดต่อสื่อสาร มีการปรึกษาครู
มีการปรึกษาครูและ
และเพื่อนกลุ่ม
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ
อื่น ๆ
เป็นส่วนใหญ่
4. พฤติกรรม
มีการวางแผนอย่าง มีการวางแผนอย่าง
การทางาน
เป็นระบบ และ
เป็นระบบ และ
แบ่งหน้าที่ของ
แบ่งหน้าที่ของ
สมาชิกในกลุม่
สมาชิกในกลุม่ เป็น
ส่วนใหญ่

พอใช้ (2)

ต้องปรับปรุง (1)

ร่วมมือและ
ไม่ให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลือเพื่อนใน ในขณะทากิจกรรม
การทากิจกรรม
เป็นบางครั้ง
สนทนาตรงประเด็น สนทนาไม่ตรง
ประเด็น
มีการปรึกษาครูและ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ
เป็นบางครั้ง
มีการวางแผนอย่าง
เป็นระบบ และ
แบ่งหน้าที่ของ
สมาชิกในกลุม่ เป็น
บางครั้ง

ไม่มีการปรึกษาครู
และเพื่อนกลุ่ม
อื่น ๆ
ไม่มีการวางแผน
อย่างเป็นระบบ
และไม่มีการแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่ม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย

๙๓๓

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คาชีแ้ จง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด✓ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
รายการ
ประเมิน
๑. มีวินัย
รับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้

3. มุ่งมั่นใน
การทางาน

ระดับการปฏิบตั ิ
๓ ๒ ๑

พฤติกรรมการแสดงออก
๑.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
ในชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
2.1 ตั้งใจเรียน
2.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
2.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
2.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์
สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
และเลือกใช้สอื่ ได้อย่างเหมาะสม
2.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์
ความรู้
2.6 แลกเปลี่ยนความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
3.1 มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
3.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ตอ่ อุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ

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

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
ช่วงคะแนน
22-27
15-21
8-14
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังนี้
เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป ถือว่า ผ่าน

๙๓๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)
แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน

คาชีแ้ จง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด✓ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
รายการประเมิน

พฤติกรรมการแสดงออก

ระดับการปฏิบตั ิ
๓

๒

๑

๑.ความสามารถ ๑.1 มีความสามารถในการรับ-ส่งสาร
ในการสื่อสาร
1.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ
ของตนเอง โดยใช้ภาษาอย่างเหมาะสม
2. ความสามารถ 2.1 มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์
ในการคิด
2.2 มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ
3. ความสามารถ 3.1 สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้
ในการใช้ทกั ษะ 3.2 นาความรูท้ ี่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
ชีวิต
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
ช่วงคะแนน
16-18
13-15
10-12
1-9

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมินสมรรถนะสาคัญของผูเ้ รียนดังนี้
เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป ถือว่า ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย

๙๓๕

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 4 เรื่อง การเข้ามาของอารยธรรมอินเดียที่มตี อ่ ไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาประวัตศิ าสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๔.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์ และ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสาคัญและสามารถ
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตัวชี้วัด ส 4.2 ป.5/1 อธิบายอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที่มีต่อไทยและเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ โดยสังเขป
2. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การเข้ามาของอารยธรรมอินเดียมีผลต่อวิถีชีวิตและการวางรากฐานทางวัฒนธรรมแก่คนในดินแดน
ไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งกลุ่มบุคคลที่มีบทบาทสาคัญในการเผยแพร่อารยธรรมอิ นเดียมี
หลายกลุ่มด้วยกัน เช่น พวกพราหมณ์ พระภิกษุในพระพุทธศาสนา พวกพ่อค้า นักปกครอง และนักแสวงโชค
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายลักษณะการเข้ามาของอารยธรรมอินเดียที่มีต่อไทยได้
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
- เกิดทักษะในการสืบค้นการเข้ามาของอารยธรรมอินเดียได้
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- เห็นความสาคัญการเข้ามาของอารยธรรมอินเดีย
4. สาระการเรียนรู้
- การเข้ามาของอารยธรรมอินเดียที่มีต่อไทย
5. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการคิด
- ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- ทักษะการคิดวิเคราะห์
5.2 ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
- กระบวนการสืบค้นข้อมูล
5.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวติ
- กระบวนการปฏิบัติ

๙๓๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 4 เรื่อง การเข้ามาของอารยธรรมอินเดียที่มตี อ่ ไทย
รายวิชาประวัตศิ าสตร์ จานวน 1 ชั่วโมง
แนวการจัดการเรียนรู้
จุดประสงค์
ขั้นตอนการจัด เวลาที่
ลาดับที่
การเรียนรู้
การเรียนรู้
ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ขั้นนา
1. 1. อธิบายลักษณะ
10 นาที 1. ครูถามนักเรียนว่าในชีวิตประจา 1. นักเรียนตอบคาถาม การแต่งกาย
วันนักเรียนคิดว่ามีอะไรบ้างที่เรา อาหาร
การเข้ามาของ
ได้รับมาจากประเทศอินเดีย
อารยธรรมอินเดีย
2. ครูตั้งประเด็นคาถามให้นักเรียน 2. นักเรียนร่วมอภิปรายแสดงความ
สู่ประเทศไทยได้
ร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น
คิดเห็นเกีย่ วกับการเข้ามาของอารย
เกี่ยวกับการเข้ามาของอารยธรรม ธรรมอินเดียสู่ประเทศไทย
อินเดียสู่ประเทศไทย
3. ครูใช้คาถาม
3. นักเรียนตอบคาถาม
1) อารยธรรมอินเดียที่มีผลต่อ
1) แนวคาตอบ การนับถือ
ประเทศไทยมากที่สุดคืออารยธรรม พระพุทธศาสนา
ใด
๒) การเข้ามาของอินเดียส่งผลต่อ 2) แนวคาตอบ ทาให้เกิดความ
ชาติไทยอย่างไร
หลากหลายทางวัฒนธรรมทาให้เกิด
การผสมผสานระหว่างอินเดียและไทย
ขั้นสอน
2. 2. อธิบายลักษณะ
20 นาที 1. ครูดูวดิ ีโอ เรื่อง อารยธรรม
1. นักเรียนดูวดิ ีโอ เรื่องอารยธรรม
การเข้ามาของอารย
อินเดียที่มีต่อประเทศไทยให้
อินเดียที่มีต่อประเทศไทย
ธรรมอินเดียสู่
นักเรียนดู
ประเทศไทยได้

๙๓๗

การประเมิน
การเรียนรู้
- PowerPoint - การประเมิน
คาตอบ
- การสังเกต
สื่อการเรียนรู้

- วิดีโออารย
- การสังเกต
ธรรมอินเดียที่มี
ต่อประเทศไทย

๙๓๘
ลาดับที่
3.

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)
จุดประสงค์
การเรียนรู้
3. เกิดทักษะใน
การสืบค้นการเข้า
มาของอารยธรรม
อินเดียได้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

ขั้นปฏิบัติ

แนวการจัดการเรียนรู้
เวลาที่
ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
10 นาที 2. ครูอธิบายและร่วมกันสนทนา 2. นักเรียนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ
กับนักเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การเข้ามาและความสาคัญของ
เกี่ยวกับการเข้ามาและความสาคัญ อารยธรรมอินเดียในดินแดนไทย
ของอารยธรรมอินเดียในดินแดน และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออก ใต้
เฉียงใต้
3. ครูยกตัวอย่างหลักฐานทาง
3. นักเรียนศึกษาข้อมูลหลักฐาน
ประวัติศาสตร์ของอินเดียที่กล่าว ทางประวัติศาสตร์ของอินเดียที่
ถึงดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวถึงดินแดนเอเชียตะวันออก
ที่ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมสาคัญ เฉียงใต้ที่ปรากฏอยู่ในวรรณกรรม
เช่น มหากาพย์รามเกียรติ์ นิทาน สาคัญ
ชาดกเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้
การเข้ามาของอารยธรรมอินเดีย
4. ครูอธิบายถึงหลักฐานที่ค้นพบ 4. นักเรียนศึกษาข้อมูลหลักฐานที่
ในไทยและดินแดน
ค้นพบในไทยและดินแดน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
5. ครูให้นักเรียนทาใบงานเรื่อง 5. นักเรียนทาใบงานเรือ่ ง การเข้า
การเข้ามาและความสาคัญของ มาและความสาคัญของอารยธรรม
อารยธรรมอินเดีย โดยให้นักเรียน อินเดีย
วิเคราะห์ความสาคัญของอารยธรรมอินเดียที่มีต่อสังคมไทย

การประเมิน
การเรียนรู้
https://youtu. - การสังเกต
Be/EP9X- kcbagl - การประเมิน
สื่อการเรียนรู้

- ภาพมหากาพย์
รามเกียรติ์

- ใบงานที่ 4
เรื่อง ความสาคัญ
ของอารยธรรม
อินเดีย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย
ลาดับที่

4.

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

4. เห็นความสาคัญ
การเข้ามาของ
อารยธรรมอินเดีย

ขั้นสรุป

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
โดยทาเป็นแผนผังความคิดลงใน
ใบงาน
6. ครูให้นักเรียนออกมานาเสนอ 6. นักเรียนออกมานาเสนอผลงาน
ผลงานหน้าชั้นเรียน
หน้าชั้นเรียน
10 นาที 1. ครูสุ่มตัวแทนนักเรียน
1. ตัวแทนนักเรียน 4-5 คน
4-5 คน ออกมานาเสนอใบงาน นาเสนอใบงาน เรื่อง การเข้ามา
เรื่อง การเข้ามาและความสาคัญ และความสาคัญของอารยธรรม
ของอารยธรรมอินเดียเป็นแผนผัง อินเดียเป็นแผนผังความคิด
ความคิด หน้าชั้นเรียน
หน้าชั้นเรียน
2. ครูและนักเรียนร่วมกัน
2. นักเรียนร่วมกันตรวจสอบความ
ตรวจสอบความถูกต้อง
ถูกต้อง
๓. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป ๓. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้
องค์ความรู้
อารยธรรมอินเดียและจีน
เวลาที่
ใช้

๙๓๙
สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- ใบงานที่ 4
- การสังเกต
เรื่อง การเข้ามา - การประเมิน
และความสาคัญ
ของอารยธรรม
อินเดีย

๙๔๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้
๑. ห้องสมุดโรงเรียน
๒. การค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
3. สื่อ PowerPoint
4. ใบงานที่ 4 เรื่อง การเข้ามาและความสาคัญของอารยธรรมอินเดีย
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิน้ งานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ 4 เรื่อง การเข้ามาและความสาคัญของอารยธรรมอินเดีย
เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการวัด
และประเมินผล
ความรู้ (K)

วิธีการ
- ตรวจใบงาน
- การสังเกต
- การประเมิน

ทักษะ (P)

- ตรวจใบงาน
- การสังเกต
- การประเมิน

เจตคติ (A)

- สังเกตพฤติกรรม

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

- ประเมินความมีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นใน
การทางาน
- ประเมินความสามารถ
การคิด การใช้ทักษะชีวิต
และการแก้ปญ
ั หา

สมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียน

เครื่องมือ
- ใบงานที่ 4 เรื่อง การเข้า
มาและความสาคัญของ
อารยธรรมอินเดีย
- แบบสังเกต
- แบบประเมิน
- ใบงานที่ 4 เรื่อง การเข้า
มาและความสาคัญของ
อารยธรรมอินเดีย
- แบบสังเกต
- แบบประเมิน
- แบบประเมินพฤติกรรม

เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 60

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 60

ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป

- แบบประเมินคุณลักษณะ ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
อันพึงประสงค์
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป
- แบบประเมินสมรรถนะ
สาคัญของผู้เรียน

ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย

๙๔๑

10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผู้สอน
(...........................................)
วันที่........เดือน.................พ.ศ............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหารหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผู้ตรวจ
(...........................................)
วันที่........เดือน.................พ.ศ............

๙๔๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)
ใบงาน 4 เรื่อง การเข้ามาและความสาคัญของอารยธรรมอินเดีย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มตี ่อไทย
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 4 เรื่อง การเข้ามาของอารยธรรมอินเดียที่มตี ่อไทย
รายวิชาประวัตศิ าสตร์ รหัสวิชา ส๑๕๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คำชี้แจง : ให้นักเรียนเขียนวิเคราะห์และสรุปประเด็น การเข้ามาและความสาคัญของอารยธรรมอินเดียเป็น
แผนภาพความคิด

กำรเข้ำมำและควำมสำคัญ
ของอำรยธรรมอินเดีย

ชื่อ-นามสกุล...................................................................................................ชั้น.................เลขที่..................

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย

๙๔๓

เฉลยใบงานที่ 4 เรื่อง การเข้ามาและความสาคัญของอารยธรรมอินเดีย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มตี ่อไทย
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 4 เรื่อง การเข้ามาของอารยธรรมอินเดียที่มตี ่อไทย
รายวิชาประวัตศิ าสตร์ รหัสวิชา ส๑๕๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คำชี้แจง : ให้นักเรียนเขียนวิเคราะห์และสรุปประเด็น การเข้ามาและความสาคัญของอารยธรรมอินเดียเป็น
แผนภาพความคิด

คำตอบอยู่ในดุลยพินิจของครู

กำรเข้ำมำและควำมสำคัญ
ของอำรยธรรมอินเดีย

๙๔๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)
แบบประเมินการนาเสนอหน้าชัน้ เรียน

เกณฑ์
การประเมิน
ดีมาก (๔)
1. การ
คล่องแคล่วไม่ติดขัด
ถ่ายทอดเนื้อหา ทาให้เข้าใจประเด็น
ได้ง่ายและเร็ว
การพูดมีการเว้น
จังหวะและเน้นคา
เน้นสาระสาคัญอย่าง
เหมาะสมเพื่อให้ผู้ฟัง
ติดตามการนาเสนอ
ความเร็วในการพูด
อยู่ในระดับเหมาะสม
2. บุคลิกภาพ มีความมั่นใจ
สบสายตาผู้ฟัง
ตลอดเวลาเพื่อ
ดึงดูดให้ผู้ฟังสนใจ
ในเนื้อหาที่ถ่ายทอด
เสียงดังพอเหมาะ
3. การใช้ภาษา คล่องแคล่ว เช่น
กายใน
ยกมือ/ผายมือ
การสื่อสาร
แสดงกริยาท่าทาง
ประกอบการ
นาเสนอเพื่อดึงดูด
ความสนใจ
4. ความ
ใช้เวลาในการ
เหมาะสมกับ นาเสนอเหมาะสม
เวลา

ระดับคุณภาพ
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
ปรับปรุง (๑)
คล่องแคล่วไม่ติดขัด ไม่คล่องแคล่วมี
ติดขัด หยุดชะงักใน
ทาให้เข้าใจประเด็น การหยุดชะงักบ้าง หลายจังหวะ พูด
ได้ง่าย การพูดมีการ บางครั้ง จังหวะพูด เร็วหรือช้าเกินไป
เว้นจังหวะอย่าง
ช้าจับประเด็นไม่ได้
เหมาะสม ความเร็ว
ในการพูดอยู่ใน
ระดับเหมาะสม

สบสายตาผู้ฟัง
พอสมควร น้าเสียง
สะท้อนถึงความมั่นใจ
เสียงดังพอเหมาะ

สบสายตาผู้ฟังน้อย ก้มหน้าไม่สบตา
น้าเสียงสั่น ขาด
และ
ความมั่นใจ เสียง น้าเสียงสั่นและเบา
เบาและดังสลับไป

แสดงกริยาท่าทาง ใช้ภาษากายสื่อสาร ไม่ใช้ภาษากาย
ประกอบการนาเสนอ น้อยครั้ง
สื่อสาร
พอสมควร

ใช้เวลาในการ
นาเสนอเกินเวลาที่
กาหนด ๑-๓ นาที

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
8-๑0
คะแนน หมายถึง
คะแนน
5-7
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๑-4
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ 5 คะแนน ขึ้นไป

ใช้เวลาในการ
นาเสนอเกินเวลาที่
กาหนด ๔-๕ นาที

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ใช้เวลาในการ
นาเสนอเกินเวลาที่
กาหนด มากกว่า ๕
นาทีขึ้นไป

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย

๙๔๕

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ดี (๓)
มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
สม่าเสมอ

ระดับคุณภาพ
พอใช้ (๒)
มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมใน
บางครั้ง

ปรับปรุง (๑)
ไม่มีความกระตือรือร้น
ในการร่วมกิจกรรม

2. การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อนื่

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นอย่างสม่าเสมอ

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ไม่รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น

3. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบใน
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมายใน
งานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
สม่าเสมอ
บางครั้ง

4. ขยันหมั่นเพียร

มีความขยันหมั่นเพียร มีความขยันหมั่นเพียร ไม่มีความขยันหมั่นเพียร
พยายามทางานให้สาเร็จ พยายามทางานให้สาเร็จ พยายามทางานให้สาเร็จ
อย่างสม่าเสมอ
เป็นบางครัง้

5. ตรงต่อเวลา

ส่งชิ้นงานภายในเวลาที่
กาหนด

เกณฑ์การประเมิน
1. การร่วมกิจกรรม

ส่งผลงานเสร็จตรงเวลา

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
๑1-๑๕
คะแนน หมายถึง
คะแนน
6-๑0
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๑-5
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ 6 คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ส่งผลงานช้ากว่าเวลา
กาหนด

๙๔๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

แบบประเมินใบงำน
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนประเมินใบงานของนักเรียนแล้วให้ทาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

การร่วม
กิจกรรม

การรับฟัง
ความคิดเห็น
ของผู้อื่น

ความ
รับผิดชอบ

ขยันหมั่นเพียร ตรงต่อเวลา

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

รวม
20
คะแนน

1
2
3
4
5

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

เกณฑ์กำรให้คะแนน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่ำน

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
ช่วงคะแนน
16-20
11-15
6-10
1-5

ระดับคุณภำพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย

๙๔๗

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ วันที่.......................เดือน............................................พ.ศ............................

ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

เกณฑ์การให้คะแนน
ความ
ระดับ
ความ
สนใจ
มีส่วน
คุณภาพ
ตั้งใจใน และการ การตอบ ร่วมใน
การเรียน ซักถาม คาถาม กิจกรรม รวม
(4)
(4)
(4)
(4) (16)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์กำรสรุปผลกำรประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่ำน

๙๔๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (Rubric)

ประเด็น
การประเมิน
1. ความตั้งใจใน
การเรียน
2. ความสนใจและ
การซักถาม
3. การตอบคาถาม

4. มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม

เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก (4)

ดี (3)

สนใจในการเรียน
ไม่คุยหรือเล่นกัน
ในขณะเรียน

สนใจในการเรียน
คุยกันเล็กน้อย
ในขณะเรียน

พอใช้ (2)

สนใจในการเรียน
คุยกันและเล่นกัน
ในขณะเรียนเป็น
บางครั้ง
มีการถามในหัวข้อ มีการถามในหัวข้อ มีการถามในหัวข้อ
ที่ตนไม่เข้าใจทุก ที่ตนไม่เข้าใจเป็น ที่ตนไม่เข้าใจเป็น
เรื่องและกล้า
ส่วนมากและกล้า บางครั้งและไม่
แสดงออก
แสดงออก
ค่อยกล้าแสดงออก
ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามเป็น
ตอบคาถามถูกทุก ตอบคาถาม
บางครั้งและตอบ
ข้อ
ส่วนมากถูก
คาถามถูกเป็น
บางครั้ง
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน ช่วยเหลือเพื่อน
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม
เป็นส่วนใหญ่ใน การทากิจกรรม
การทากิจกรรม
เป็นบางครั้ง

ต้องปรับปรุง (1)
ไม่สนใจใน
การเรียน คุยและ
เล่นกันในขณะ
เรียน
ไม่ถามในหัวข้อที่
ตนไม่เข้าใจและไม่
กล้าแสดงออก
ไม่ตอบคาถาม

ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทา
กิจกรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย

๙๔๙

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ วันที่.......................เดือน................................................พ.ศ.......................

ลาดับที่

ชื่อกลุ่ม

การ
ปฏิสัมพันธ์
กัน
(4)

เกณฑ์การให้คะแนน
การ
ระดับ
สนทนา
พฤติกรรม
คุณภาพ
เรื่อง
การติดต่อ การทางาน
ทีก่ าหนด
สื่อสาร
กลุม่
รวม
(4)
(4)
(4)
(16)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์กำรสรุปผลกำรประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่ำน

๙๕๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)
เกณฑ์กำรวัดและประเมินผลกำรสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรำยกลุ่ม (Rubric)

ประเด็น
การประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก (4)

1. การปฏิสัมพันธ์ ร่วมมือและ
กัน
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม

ดี (3)

ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อน
เป็นส่วนใหญ่ใน
การทากิจกรรม
2. การสนทนา
สนทนาตรง
สนทนาตรง
เรื่องที่กาหนด
ประเด็น
ประเด็น
ครอบคลุมเนื้อหา ครอบคลุมเนื้อหา
บางส่วน
3. การติดต่อสื่อสาร มีการปรึกษาครู
มีการปรึกษาครูและ
และเพื่อนกลุ่ม
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ
อื่น ๆ
เป็นส่วนใหญ่
4. พฤติกรรม
มีการวางแผนอย่าง มีการวางแผนอย่าง
การทางาน
เป็นระบบ และ
เป็นระบบ และ
แบ่งหน้าที่ของ
แบ่งหน้าที่ของ
สมาชิก
สมาชิกในกลุม่ เป็น
ในกลุ่ม
ส่วนใหญ่

พอใช้ (2)

ต้องปรับปรุง (1)

ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม
เป็นบางครั้ง
สนทนาตรง
ประเด็น

ไม่ให้ความร่วมมือ
ในขณะทากิจกรรม

มีการปรึกษาครูและ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ
เป็นบางครั้ง
มีการวางแผนอย่าง
เป็นระบบ และ
แบ่งหน้าที่ของ
สมาชิกในกลุม่ เป็น
บางครั้ง

ไม่มีการปรึกษาครู
และเพื่อนกลุ่ม
อื่น ๆ
ไม่มีการวางแผน
อย่างเป็นระบบ
และไม่มีการแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่ม

สนทนาไม่ตรง
ประเด็น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย

๙๕๑

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คาชีแ้ จง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด✓ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
รายการ
ประเมิน
๑. มีวินัย
รับผิดชอบ

ระดับการปฏิบตั ิ
๓ ๒ ๑

พฤติกรรมการแสดงออก

๑.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
ในชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้ 2.1 ตั้งใจเรียน
2.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
2.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
2.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์
สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
และเลือกใช้สอื่ ได้อย่างเหมาะสม
2.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์
ความรู้
2.6 แลกเปลี่ยนความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
3. มุ่งมั่นใน 3.1 มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
การทางาน 3.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ตอ่ อุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
ช่วงคะแนน
22-27
15-21
8-14
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้
เกณฑ์กำรสรุปผลกำรประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป ถือว่า ผ่ำน

๙๕๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)
แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน

คาชีแ้ จง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด✓ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
รายการประเมิน

พฤติกรรมการแสดงออก

๑. ความสามารถ
ในการสื่อสาร

๑.1 มีความสามารถในการรับ-ส่งสาร
1.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ
ของตนเอง โดยใช้ภาษาอย่างเหมาะสม
2.1 มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์
2.2 มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ
3.1 สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้
3.2 นาความรูท้ ี่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน

2. ความสามารถ
ในการคิด
3. ความสามารถ
ในการใช้ทกั ษะ
ชีวิต

ระดับการปฏิบตั ิ
๓

๒

๑

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

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
ช่วงคะแนน
16-18
13-15
10-12
1-9

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ดังนี้
เกณฑ์กำรสรุปผลกำรประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป ถือว่า ผ่ำน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย

๙๕๓

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 5 เรื่อง การเข้ามาของอารยธรรมจีนที่มตี ่อไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาประวัตศิ าสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๔.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์ และ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสาคัญและสามารถ
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตัวชี้วัด ส 4.2 ป.5/1 อธิบายอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที่มีต่อไทยและเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ โดยสังเขป
2. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
อารยธรรมจีนเข้ามาสู่สังคมไทย ทางด้านศาสนา ภาษา สถาปัตยกรรม วรรณกรรม และด้านอาหาร
ผสมกลมกลืนอยู่ในวิถีชีวิตของคนไทย
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายลักษณะการเข้ามาของอารยธรรมจีนสู่ประเทศไทยได้
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
- เกิดทักษะในการสืบค้นการเข้ามาของอารยธรรมจีนได้
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- เห็นความสาคัญการเข้ามาของอารยธรรมจีน
4. สาระการเรียนรู้
- การเข้ามาของอารยธรรมจีนสู่ประเทศไทย
5. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการคิด
- ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- ทักษะการคิดวิเคราะห์
5.2 ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
- กระบวนการสืบค้นข้อมูล
5.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวติ
- กระบวนการปฏิบัติ
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้

๙๕๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 5 เรื่อง การเข้ามาของอารยธรรมจีนสู่ประเทศไทย
รายวิชาประวัตศิ าสตร์ จานวน 1 ชั่วโมง
แนวการจัดการเรียนรู้
จุดประสงค์
การประเมิน
ขั้นตอนการจัด เวลาที่
ลาดับที่
สื่อการเรียนรู้
การเรียนรู้
การเรียนรู้
ใช้
การเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ขั้นนา
1. นักเรียนร่วมอภิปราย
1. 1. อธิบายลักษณะ
10 นาที 1. ครูตั้งประเด็นคาถามให้
- PowerPoint - การประเมิน
นักเรียนร่วมอภิปรายแสดงความ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การเข้ามาของอารย
คาตอบ
คิดเห็นเกี่ยวกับการเข้ามาของ
การเข้ามาของอารยธรรมจีน
ธรรมอินเดียสู่
- การสังเกต
อารยธรรมจีนสู่ประเทศไทย
สู่ประเทศไทย
ประเทศไทยได้
2. ครูใช้คาถาม
2. นักเรียนตอบคาถาม
1) นักเรียนรูห้ รือไม่วา่ มี
1) แนวคาตอบ การใช้
วัฒนธรรมอะไรบ้างที่รับมาจาก ตะเกียบคีบอาหาร
จีน
2) แนวคาตอบ ทาให้เกิด
๒) การเข้ามาของจีนส่งผลต่อ ความหลากหลายทาง
ชาติไทยอย่างไร
วัฒนธรรมทาให้เกิดการ
ผสมผสานระหว่างจีนและไทย
2.

2. อธิบายลักษณะ
การเข้ามาของอารย
ธรรมอินเดียสู่
ประเทศไทยได้

ขั้นสอน

20 นาที 1. ครูเปิดวิดีโอ เรื่อง อารยธรรม
จีนสู่ประเทศไทยให้นักเรียนดู
2. ครูอธิบายและร่วมกันสนทนา
กับนักเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการเข้ามาและ

1. นักเรียนดูวิดีโอ เรื่อง
อารยธรรมจีนสู่ประเทศไทย
2. นักเรียนศึกษาข้อมูล
เกี่ยวกับการเข้ามาและ
ความสาคัญของอารยธรรม

- วิดีโอ อารย- - การสังเกต
ธรรมจีนสู่
ประเทศไทย
https://youtu.b
efKSEfD3NoKA
- PowerPoint

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย
ลาดับที่
3.

4.

แนวการจัดการเรียนรู้
จุดประสงค์
ขั้นตอนการจัด เวลาที่
การเรียนรู้
การเรียนรู้
ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ขั้นปฏิบตั ิ
10 นาที ความสาคัญของอารยจีนในดินแดน จีนในดินแดนไทยและภูมิภาค
3. เกิดทักษะในการ
ไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สืบค้นการเข้ามาของ
เฉียงใต้
อารยธรรมอินเดียได้
3. ครูยกตัวอย่างหลักฐานทาง
3. นักเรียนศึกษาข้อมูล
ประวัติศาสตร์ของชาวจีนที่กล่าวถึง หลักฐานทางประวัติศาสตร์
ดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ของอินเดียที่กล่าวถึงดินแดน
ได้แก่ จดหมายเหตุจีน เพื่อให้
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่
นักเรียนได้เรียนรู้การเข้ามาของ
ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมสาคัญ
อารยธรรมจีน
4. ครูให้นักเรียนทาใบงานเรื่อง
4. นักเรียนทาใบงานเรื่อง การ
การเข้ามาและความสาคัญของ
เข้ามาและความสาคัญของ
อารยธรรมจีน โดยให้นักเรียน
อารยธรรมจีน
วิเคราะห์ความสาคัญของอารยธรรมจีนที่มีต่อสังคมไทยโดยทา
เป็นแผนผังความคิดลงในใบงาน
5. ครูให้นักเรียนออกมานาเสนอ 5. นักเรียนออกมานาเสนอ
ผลงานหน้าชั้นเรียน
ผลงานหน้าชั้นเรียน
ขั้นสรุป
4. เห็นความสาคัญ
10 นาที 1. ครูสุ่มตัวแทนนักเรียน
1. ตัวแทนนักเรียน 4-5 คน
การเข้ามาของ
4-5 คน ออกมานาเสนอใบงาน นาเสนอ ใบงาน เรื่อง การ
อารย-ธรรมอินเดีย
เรื่อง การเข้ามาและความสาคัญ เข้ามาและความสาคัญของ
ของอารยธรรมอินเดียเป็นแผนผัง อารยธรรมอินเดียเป็นแผนผัง
ความคิด หน้าชั้นเรียน
ความคิด หน้าชั้นเรียน

๙๕๕
สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้
- การสังเกต
- การประเมิน

- ภาพจดหมาย
เหตุจีน

- ใบงานที่ 5
เรื่อง การเข้ามา
และความสาคัญ
ของอารยธรรม
จีน

- ใบงานที่ 5
- การสังเกต
เรื่อง การเข้ามา - การประเมิน
และความสาคัญ
ของอารยธรรม
จีน

๙๕๖
ลาดับที่

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

เวลาที่
ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
2. ครูและนักเรียนร่วมกัน
2. นักเรียนร่วมกันตรวจสอบ - แผนผัง
ตรวจสอบความถูกต้อง
ความถูกต้อง
ความคิด
๓. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
๓. นักเรียนร่วมกันสรุป
องค์ความรูโ้ ดยทาเปนแผนผัง
ความรูอ้ ารยธรรมอินเดียและ
ความคิด
จีน

การประเมิน
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย

๙๕๗

8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้
๑. ห้องสมุดโรงเรียน
๒. การค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
3. สื่อ PowerPoint
4. ใบงานที่ 5 เรื่อง การเข้ามาและความสาคัญของอารยธรรมจีน
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิน้ งานหรือภาระงาน
1. ใบงานที่ 5 เรือ่ ง การเข้ามาและความสาคัญของอารยธรรมจีน
2. ความถูกต้องของการทาใบงาน
เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเดนการวัด
และประเมินผล
ความรู้ (K)

วิธีการ
- ตรวจใบงาน
- การสังเกต
- การประเมิน

ทักษะ (P)

- ตรวจใบงาน
- การสังเกต
- การประเมิน

เจตคติ (A)

- สังเกตพฤติกรรม

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

- ประเมินความมีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นใน
การทางาน
- ประเมินความสามารถ
การคิด การใช้ทักษะชีวิต
และการแก้ปญ
ั หา

สมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียน

เครื่องมือ
- ใบงานที่ 5 เรื่อง การเข้า
มาและความสาคัญของ
อารยธรรมจีน
- แบบสังเกต
- แบบประเมิน
- ใบงานที่ 5 เรื่อง การเข้า
มาและความสาคัญของ
อารยธรรมจีน
- แบบสังเกต
- แบบประเมิน
- แบบประเมินพฤติกรรม

เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 60

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 60

ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป

- แบบประเมินคุณลักษณะ ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
อันพึงประสงค์
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป
- แบบประเมินสมรรถนะ
สาคัญของผู้เรียน

ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป

๙๕๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผู้สอน
(...........................................)
วันที่........เดือน.................พ.ศ............
11. ความคิดเหน/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหารหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผู้ตรวจ
(...........................................)
วันที่........เดือน.................พ.ศ............

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย

๙๕๙

ใบงานที่ 5 เรือ่ ง การเข้ามาและความสาคัญของอารยธรรมจีน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มตี ่อไทย
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 5 เรื่อง การเข้ามาของอารยธรรมจีนที่มตี ่อไทย
รายวิชาประวัตศิ าสตร์ รหัสวิชา ส๑๕๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คำชี้แจง : ให้นักเรียนเขียนวิเคราะห์และสรุปประเด็น การเข้ามาและความสาคัญของอารยธรรมอินเดียเป็น
แผนภาพความคิด

กำรเข้ำมำและควำมสำคัญ
ของอำรยธรรมจีน

ชื่อ-นามสกุล.....................................................................................................ชั้น......................เลขที่.................

๙๖๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)
เฉลยใบงานที่ 5 เรื่อง การเข้ามาและความสาคัญของอารยธรรมจีน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มตี ่อไทย
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 5 เรื่อง การเข้ามาของอารยธรรมจีนสู่ประเทศไทย
รายวิชาประวัตศิ าสตร์ รหัสวิชา ส๑๕๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คำชี้แจง : ให้นักเรียนเขียนวิเคราะห์และสรุปประเด็น การเข้ามาและความสาคัญของอารยธรรมอินเดียเป็น
แผนภาพความคิด

คำตอบอยู่ในดุลยพินิจของครู

กำรเข้ำมำและควำมสำคัญ
ของอำรยธรรมจีน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย

๙๖๑

แบบประเมินการนาเสนอหน้าชัน้ เรียน
เกณฑ์
การประเมิน
ดีมาก (๔)
1. การถ่ายทอด คล่องแคล่วไม่ติดขัด
เนื้อหา
ทาให้เข้าใจประเด็น
ได้ง่ายและเร็ว
การพูดมีการเว้น
จังหวะและเน้นคา
เน้นสาระสาคัญอย่าง
เหมาะสมเพื่อให้ผู้ฟัง
ติดตามการนาเสนอ
ความเร็วในการพูดอยู่
ในระดับเหมาะสม
2. บุคลิกภาพ มีความมั่นใจ
สบสายตาผู้ฟัง
ตลอดเวลาเพื่อดึงดูด
ให้ผู้ฟังสนใจใน
เนื้อหาที่ถ่ายทอด
เสียงดังพอเหมาะ
3. การใช้ภาษา คล่องแคล่ว เช่น
กายใน
ยกมือ/ผายมือ
การสื่อสาร
แสดงกริยาท่าทาง
ประกอบการ
นาเสนอเพื่อดึงดูด
ความสนใจ
4. ความ
ใช้เวลาใน
เหมาะสมกับ
การนาเสนอ
เวลา
เหมาะสม

ระดับคุณภาพ
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
ปรับปรุง (๑)
คล่องแคล่วไม่
ไม่คล่องแคล่วมี
ติดขัด หยุดชะงักใน
ติดขัด ทาให้เข้าใจ การหยุดชะงักบ้าง หลายจังหวะ พูด
ประเด็นได้ง่าย
บางครั้ง จังหวะพูด เร็วหรือช้าเกินไป
การพูดมีการเว้น
ช้าจับประเด็นไม่ได้
จังหวะอย่าง
เหมาะสม ความเร็ว
ในการพูดอยู่ใน
ระดับเหมาะสม
สบสายตาผู้ฟัง
พอสมควร น้าเสียง
สะท้อนถึงความ
มั่นใจ เสียงดัง
พอเหมาะ

สบสายตาผู้ฟังน้อย ก้มหน้าไม่สบตา
น้าเสียงสั่น ขาด
และน้าเสียงสัน่
ความมั่นใจ เสียง และเบา
เบาและดังสลับไป

แสดงกริยาท่าทาง ใช้ภาษากายสื่อสาร ไม่ใช้ภาษากาย
ประกอบการนาเสนอ น้อยครั้ง
สื่อสาร
พอสมควร

ใช้เวลาใน
การนาเสนอเกิน
เวลาที่กาหนด ๑-๓
นาที

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
8-๑0
คะแนน หมายถึง
คะแนน
5-7
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๑-4
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ 5 คะแนน ขึ้นไป

ใช้เวลาใน
การนาเสนอเกิน
เวลาที่กาหนด ๔-๕
นาที

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ใช้เวลาใน
การนาเสนอเกิน
เวลาที่กาหนด
มากกว่า ๕ นาทีขึ้น
ไป

๙๖๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)
แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ดี (๓)
มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
สม่าเสมอ

ระดับคุณภาพ
พอใช้ (๒)
มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมใน
บางครั้ง

ปรับปรุง (๑)
ไม่มีความกระตือรือร้น
ในการร่วมกิจกรรม

2. การรับฟังความ
คิดเหนของผู้อนื่

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นอย่างสม่าเสมอ

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ไม่รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น

3. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบใน
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมายใน
งานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
สม่าเสมอ
บางครั้ง

4. ขยันหมั่นเพียร

มีความขยันหมั่นเพียร มีความขยันหมั่นเพียร ไม่มีความขยันหมั่นเพียร
พยายามทางานให้สาเร็จ พยายามทางานให้สาเร็จ พยายามทางานให้สาเร็จ
อย่างสม่าเสมอ
เป็นบางครั้ง

5. ตรงต่อเวลา

ส่งชิ้นงานภายในเวลาที่
กาหนด

เกณฑ์การประเมิน
1. การร่วมกิจกรรม

ส่งผลงานเสร็จตรงเวลา

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
๑1-๑๕
คะแนน หมายถึง
คะแนน
6-๑0
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๑-5
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ 6 คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ส่งผลงานช้ากว่าเวลา
กาหนด

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย

๙๖๓

แบบประเมินใบงำน
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนประเมินใบงานของนักเรียน แล้วให้ทาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

การร่วม
กิจกรรม

การรับฟัง
ความคิดเหน
ของผู้อื่น

ความ
รับผิดชอบ

ขยันหมั่นเพียร ตรงต่อเวลา

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

รวม
20
คะแนน

1
2
3
4
5

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

เกณฑ์กำรให้คะแนน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่ำน

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภำพ
16-20
ดีมาก
11-15
ดี
6-10
พอใช้
1-5
ปรับปรุง

๙๖๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ วันที่.......................เดือน................................................พ.ศ..........................

ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

เกณฑ์การให้คะแนน
ความ
ระดับ
ความ
สนใจ
มีส่วน
คุณภาพ
ตั้งใจใน และการ การตอบ ร่วมใน
การเรียน ซักถาม คาถาม กิจกรรม รวม
(4)
(4)
(4)
(4) (16)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์กำรสรุปผลกำรประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่ำน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย

๙๖๕

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (Rubric)
เกณฑ์การให้คะแนน
ประเดนการประเมิน
1. ความตั้งใจใน
การเรียน
2. ความสนใจและ
การซักถาม
3. การตอบคาถาม

4. มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม

ดีมาก (4)

ดี (3)

สนใจในการเรียน
ไม่คุยหรือเล่นกัน
ในขณะเรียน

สนใจในการเรียน
คุยกันเล็กน้อย
ในขณะเรียน

พอใช้ (2)

สนใจในการเรียน
คุยกันและเล่นกัน
ในขณะเรียนเป็น
บางครั้ง
มีการถามในหัวข้อ มีการถามในหัวข้อ มีการถามในหัวข้อ
ที่ตนไม่เข้าใจทุก ที่ตนไม่เข้าใจเป็น ที่ตนไม่เข้าใจเป็น
เรื่องและกล้า
ส่วนมากและกล้า บางครั้งและไม่
แสดงออก
แสดงออก
ค่อยกล้าแสดงออก
ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามเป็น
ตอบคาถามถูกทุก ตอบคาถาม
บางครั้งและตอบ
ข้อ
ส่วนมากถูก
คาถามถูกเป็น
บางครั้ง
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน ช่วยเหลือเพื่อน
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม
เป็นส่วนใหญ่ใน การทากิจกรรม
การทากิจกรรม
เป็นบางครั้ง

ต้องปรับปรุง (1)
ไม่สนใจใน
การเรียน คุยและ
เล่นกันในขณะ
เรียน
ไม่ถามในหัวข้อที่
ตนไม่เข้าใจและไม่
กล้าแสดงออก
ไม่ตอบคาถาม

ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทา
กิจกรรม

๙๖๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ วันที่.......................เดือน................................................พ.ศ.......................

ลาดับที่

ชื่อกลุ่ม

การ
ปฏิสัมพันธ์
กัน
(4)

เกณฑ์การให้คะแนน
การ
ระดับ
สนทนา
พฤติกรรม
คุณภาพ
เรื่อง
การติดต่อ การทางาน
ทีก่ าหนด
สื่อสาร
กลุม่
รวม
(4)
(4)
(4)
(16)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์กำรสรุปผลกำรประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่ำน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย

๙๖๗

เกณฑ์กำรวัดและประเมินผลกำรสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรำยกลุ่ม (Rubric)

ประเดนการ
ประเมิน
1. การปฏิสัมพันธ์
กัน

เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก (4)

ดี (3)

ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน ช่วยเหลือเพื่อน
การทากิจกรรม
เป็นส่วนใหญ่ใน
การทากิจกรรม
2. การสนทนาเรื่อง สนทนาตรง
สนทนาตรง
ที่กาหนด
ประเด็น
ประเด็น
ครอบคลุมเนื้อหา ครอบคลุมเนื้อหา
บางส่วน
3. การติดต่อสื่อสาร มีการปรึกษาครู
มีการปรึกษาครู
และเพื่อนกลุ่ม
และเพื่อนกลุ่ม
อื่น ๆ
อื่น ๆ เป็นส่วนใหญ่
4. พฤติกรรม
มีการวางแผน
มีการวางแผน
การทางาน
อย่างเป็นระบบ
อย่างเป็นระบบ
และแบ่งหน้าทีข่ อง และแบ่งหน้าทีข่ อง
สมาชิกในกลุม่
สมาชิกในกลุม่ เป็น
ส่วนใหญ่

พอใช้ (2)

ต้องปรับปรุง (1)

ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม
เป็นบางครั้ง
สนทนาตรง
ประเด็น

ไม่ให้ความร่วมมือ
ในขณะทากิจกรรม

มีการปรึกษาครู
และเพื่อนกลุ่ม
อื่น ๆ เป็นบางครั้ง
มีการวางแผน
อย่างเป็นระบบ
และแบ่งหน้าทีข่ อง
สมาชิกในกลุม่ เป็น
บางครั้ง

ไม่มีการปรึกษา ครู
และเพื่อนกลุ่ม
อื่น ๆ
ไม่มีการวางแผน
อย่างเป็นระบบ
และไม่มีการแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่ม

สนทนาไม่ตรง
ประเด็น

๙๖๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คาชีแ้ จง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด✓ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
รายการ
ประเมิน
๑. มีวินัย
รับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้

3. มุ่งมั่นใน
การทางาน

ระดับการปฏิบตั ิ

พฤติกรรมการแสดงออก

๓

๒

๑

๑.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
ในชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
2.1 ตั้งใจเรียน
2.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
2.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
2.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์
สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
และเลือกใช้สอื่ ได้อย่างเหมาะสม
2.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็น
องค์ความรู้
2.6 แลกเปลี่ยนความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
3.1 มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
3.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ตอ่ อุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
ช่วงคะแนน
22-27
15-21
8-14
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้
เกณฑ์กำรสรุปผลกำรประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป ถือว่า ผ่ำน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย

๙๖๙

แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
คาชีแ้ จง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด✓ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
รายการประเมิน

ระดับการปฏิบตั ิ
๓ ๒ ๑

พฤติกรรมการแสดงออก

๑. ความสามารถ ๑.1 มีความสามารถในการรับ-ส่งสาร
ในการสื่อสาร
1.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ
ของตนเอง โดยใช้ภาษาอย่างเหมาะสม
2. ความสามารถ 2.1 มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์
ในการคิด
2.2 มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ
3. ความสามารถ 3.1 สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้
ในการใช้ทกั ษะ 3.2 นาความรูท้ ี่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
ชีวิต
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
ช่วงคะแนน
16-18
13-15
10-12
1-9

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมินสมรรถนะสาคัญของผูเ้ รียน ดังนี้
เกณฑ์กำรสรุปผลกำรประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป ถือว่า ผ่ำน

๙๗๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 6 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียที่มตี ่อสังคมไทยและภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาประวัตศิ าสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๔.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์ และ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสาคัญและสามารถ
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตัวชี้วัด ส 4.2 ป.5/1 อธิบายอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที่มีต่อไทย และเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ โดยสังเขป
2. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
อารยธรรมอินเดียที่มีอิทธิพลต่อไทยและผู้คนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เราสังเกตได้ง่าย
เช่น อารยธรรมด้านศาสนาและความเชื่ออารยธรรมด้านภาษา อารยธรรมด้านการแต่งกาย และอารยธรรม
ด้านอาหาร เป็นต้น
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายลักษณะอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียที่มีต่อสังคมไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
- เกิดทักษะในการสืบค้นอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียที่มีต่อสังคมไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ได้
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- ตระหนักถึงสาคัญการมีอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียที่มีต่อสังคมไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้
4. สาระการเรียนรู้
- อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียที่มีต่อสังคมไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
5. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการคิด
- ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- ทักษะการคิดวิเคราะห์
5.2 ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
- กระบวนการสืบค้นข้อมูล
5.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวติ
- กระบวนการปฏิบัติ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้

๙๗๑

๙๗๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 6 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียที่มตี ่อสังคมไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รายวิชาประวัตศิ าสตร์ จานวน 1 ชั่วโมง
แนวการจัดการเรียนรู้
จุดประสงค์
ขั้นตอนการจัด เวลาที่
ลาดับที่
สื่อการเรียนรู้
การเรียนรู้
การเรียนรู้
ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
1. 1. อธิบาย
ขั้นนา
10 1. ครูให้นักเรียนดูภาพแกง
1. นักเรียนร่วมอภิปรายแสดง - PowerPoint
ลักษณะอิทธิพล
นาที มัสมั่นและแกงกะหรี่และตั้ง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้ามา - ภาพแกงมัสมั่น
ของอารยธรรม
ประเด็นคาถามให้นักเรียนร่วม ของอารยธรรมจีนสู่ประเทศ
และแกงกะหรี่
อินเดียที่มีต่อ
อภิปรายแสดงความคิดเห็น
ไทย
สังคมไทยและ
เกี่ยวกับอิทธิพลของอารยธรรม
ภูมิภาคเอเชีย
อินเดียที่มีต่อสังคมไทยและ
ตะวันออกเฉียง
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ใต้ได้
2. ครูใช้คาถาม
2. นักเรียนตอบคาถาม
1) จากภาพเป็นอิทธิพลของ
1) แนวคาตอบ อารยธรรม
อารยธรรมใด
อินเดีย
๒) ในท้องถิ่นของนักเรียนมีสิ่ง 2) แนวคาตอบ การ
ใดบ้างที่ได้รับอิทธิพลมาจาก
รับประทานโรตี ศาสนาพุทธ
อารยธรรมอินเดีย
การตั้งชื่อจริง
2.
ขั้นสอน
20 ๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนา 1. นักเรียนศึกษาข้อมูล
- PowerPoint
นาที แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับอิทธิพล เกี่ยวกับอิทธิพลของอารยธรรม
ของอารยธรรมอินเดียที่มีต่อ
อินเดียที่มีต่อสังคมไทยและคน
สังคมไทยและคนในภูมิภาคเอเชีย ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
ตะวันออกเฉียงใต้
เฉียงใต้

การประเมิน
การเรียนรู้
- การประเมิน
คาตอบ
- การสังเกต

- การสังเกต

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย
ลาดับที่

จุดประสงค์
การเรียนรู้
2. เกิดทักษะใน
การสืบค้น
อิทธิพลของ
อารยธรรม
อินเดียที่มีต่อ
สังคมไทยและ
ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียง
ใต้ได้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

เวลาที่
ใช้

๙๗๓
แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน

เช่น
-ด้านศาสนา
-ด้านภาษา
-ด้านสถาปัตยกรรม นาฏศิลป์
และวรรณกรรม
-ด้านอาหาร
2. ครูให้นักเรียนดูวิดีโอ เรื่อง
อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียที่
มีต่อสังคมไทยและคนในภูมภิ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3. ครูอธิบายความสาคัญของ
อารยธรรมอินเดียที่มีต่อ
สังคมไทยโดยครูจะสรุปเป็น
ความคิดรวบยอดให้กับนักเรียน

สื่อการเรียนรู้

- PowerPoint
- ใบงานที่ 6
เรื่อง อิทธิพล
ของอารยธรรม
อินเดียที่มีต่อ
สังคมไทยและ
2. นักเรียนดูวิดีโอ เรื่อง
ภูมิภาคเอเชีย
อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียที่ ตะวันออกเฉียง
มีต่อสังคมไทยและคนใน
ใต้
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - วิดีโอ เรื่อง
3. นักเรียนศึกษาข้อมูล
อิทธิพลของ
ความสาคัญของอารยธรรม
อารยธรรม
อินเดียที่มีต่อสังคมไทย
อินเดียที่มีต่อ
สังคมไทยและ
คนในภูมิภาค
เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้
https://youtu.b
e/EP9X-kcbagI

การประเมิน
การเรียนรู้
- การสังเกต
- การประเมิน

๙๗๔
ลาดับที่

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้
ขั้นปฏิบัติ

3. ตระหนักถึง
สาคัญการมี
อิทธิพลของ
อารยธรรม
อินเดียที่มีต่อ
สังคมไทยและ
ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียง
ใต้

ขั้นสรุป

3.

4.

แนวการจัดการเรียนรู้
เวลาที่
ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
10 4. ครูให้นักเรียนทาใบงาน เรื่อง 4. นักเรียนทาใบงานเรือ่ ง
นาที อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียที่มี อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียที่
ต่อสังคมไทยและภูมิภาคเอเชีย
มีต่อสังคมไทยและภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงใต้โดยให้นักเรียน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรม
อินเดียในด้านต่าง ๆ มีต่อสังคม
ไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ โดยใช้แผนผังความคิด
แล้วสรุปเป็นความคิดรวบยอด
5. ครูให้นักเรียนออกมานาเสนอ 5. นักเรียนออกมานาเสนอ
ผลงานหน้าชั้นเรียน
ผลงานหน้าชั้นเรียน
10 1. ครูสุ่มตัวแทนนักเรียน 4-5 คน 1. ตัวแทนนักเรียน 4-5 คน
นาที ออกมานาเสนอใบงาน เรื่อง
นาเสนอใบงาน เรื่อง การเข้า
การเข้ามาและความสาคัญของ
มาและความสาคัญของ
อารยธรรมอินเดียเป็นแผนผัง
อารยธรรมอินเดียเป็นแผนผัง
ความคิด หน้าชั้นเรียน
ความคิด หน้าชั้นเรียน
2. ครูและนักเรียนร่วมกัน
2. นักเรียนร่วมกันตรวจสอบ
ตรวจสอบความถูกต้อง
ความถูกต้อง
๓. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป ๓. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้
องค์ความรู้
อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียที่
มีต่อสังคมไทยและภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สื่อการเรียนรู้

- ใบงานที่ 6
เรื่อง อิทธิพล
ของอารยธรรม
อินเดียที่มีต่อ
สังคมไทยและ
ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียง
ใต้

การประเมิน
การเรียนรู้

- การสังเกต
- การประเมิน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย

๙๗๕

8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้
๑. ห้องสมุดโรงเรียน
๒. การค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
3. สื่อ PowerPoint
4. ใบงานที่ 6 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียที่มีต่อสังคมไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิน้ งานหรือภาระงาน
1. ใบงานที่ 6 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียที่มีต่อสังคมไทยและภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2. ความถูกต้องของการทาใบงาน
เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการวัด
และประเมินผล
ความรู้ (K)

วิธีการ
- ตรวจใบงาน
- การสังเกต
- การประเมิน

ทักษะ (P)

- ตรวจใบงาน
- การสังเกต
- การประเมิน

เจตคติ (A)

- สังเกตพฤติกรรม

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

- ประเมินความมีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นใน
การทางาน
- ประเมินความสามารถ
การคิด การใช้ทักษะชีวิต
และการแก้ปญ
ั หา

สมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียน

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

- ใบงานที่ 6 เรื่อง อิทธิพล
ของอารยธรรมอินเดียที่มี
ต่อสังคมไทยและภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- แบบสังเกต
- แบบประเมิน
- ใบงานที่ 6 เรื่อง อิทธิพล
ของอารยธรรมอินเดียที่มี
ต่อสังคมไทยและภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- แบบสังเกต
- แบบประเมิน
- แบบประเมินพฤติกรรม

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 60

- แบบประเมินสมรรถนะ
สาคัญของผู้เรียน

ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 60

ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป
- แบบประเมินคุณลักษณะ ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
อันพึงประสงค์
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป

๙๗๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผู้สอน
(...........................................)
วันที่........เดือน.................พ.ศ............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหารหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผู้ตรวจ
(...........................................)
วันที่........เดือน.................พ.ศ............

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย

๙๗๗

ใบงานที่ 6 เรือ่ ง อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียที่มีต่อสังคมไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มตี ่อไทย
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 6 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียที่มตี ่อสังคมไทยและภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
รายวิชาประวัตศิ าสตร์ รหัสวิชา ส๑๕๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คำชี้แจง : ให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียในด้านต่าง ๆ มีต่อสังคมไทยและคนใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยใช้แผนภาพความคิด แล้วสรุปเป็นความคิดรวบยอด
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สังคมไทย

ด้านศาสนา

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สังคมไทย

ด้านภาษา

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สังคมไทย

ด้านอาหาร

ชื่อ-นามสกุล...................................................................................ชั้น......................เลขที่........................

๙๗๘
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เฉลยใบงานที่ 6 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียที่มตี ่อสังคมไทยและภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มตี ่อไทย
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 6 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียที่มตี ่อสังคมไทยและภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
รายวิชาประวัตศิ าสตร์ รหัสวิชา ส๑๕๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คำชี้แจง : ให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียในด้านต่าง ๆ มีต่อสังคมไทยและคนใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยใช้แผนภาพความคิด แล้วสรุปเป็นความคิดรวบยอด

สังคมไทย

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วัฒนธรรมไทยมีรากฐาน
มาจากพระพุทธศาสนา

มีโบราณสถานทางศาสนาที่แสดง
ถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีต

ด้านศาสนา
การนับถือพระพุทธศาสนา

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สังคมไทย

เป็นรากศัพท์ของภาษาใน
ประเทศต่าง ๆ

มีรากศัพท์ของภาษาไทย

ด้านภาษา

การใช้ภาษาสันสกฤต
และภาษาบาลี
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สังคมไทย

นิยมรับประทานอาหารที่มี
เครื่องหลายชนิด

ปรุงอาหารด้วยเครื่องเทศ

ด้านอาหาร

การทาอาหารและ
การใช้เครื่องปรุง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย
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แบบประเมินการนาเสนอหน้าชัน้ เรียน
เกณฑ์
การประเมิน
ดีมาก (๔)
1. การ
คล่องแคล่วไม่ติดขัด
ถ่ายทอดเนื้อหา ทาให้เข้าใจประเด็น
ได้ง่ายและเร็ว
การพูดมีการเว้น
จังหวะและเน้นคา
เน้นสาระสาคัญอย่าง
เหมาะสมเพื่อให้ผู้ฟัง
ติดตามการนาเสนอ
ความเร็วในการพูด
อยู่ในระดับเหมาะสม
2. บุคลิกภาพ มีความมั่นใจ
สบสายตาผู้ฟัง
ตลอดเวลาเพื่อดึงดูด
ให้ผู้ฟังสนใจใน
เนื้อหาที่ถ่ายทอด
เสียงดังพอเหมาะ
3. การใช้ภาษา คล่องแคล่ว เช่น
กายใน
ยกมือ/ผายมือ
การสื่อสาร
แสดงกริยาท่าทาง
ประกอบการ
นาเสนอเพื่อดึงดูด
ความสนใจ
4. ความ
ใช้เวลาใน
เหมาะสมกับ การนาเสนอ
เวลา
เหมาะสม

ระดับคุณภาพ
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
ปรับปรุง (๑)
คล่องแคล่วไม่ติดขัด ไม่คล่องแคล่วมีการ ติดขัด หยุดชะงักใน
ทาให้เข้าใจประเด็น หยุดชะงักบ้าง
หลายจังหวะ พูด
ได้ง่าย การพูดมีการ บางครั้ง จังหวะพูด เร็วหรือช้าเกินไป
เว้นจังหวะอย่าง
ช้าจับประเด็นไม่ได้
เหมาะสม ความเร็ว
ในการพูดอยู่ใน
ระดับเหมาะสม

สบสายตาผู้ฟัง
พอสมควร น้าเสียง
สะท้อนถึงความ
มั่นใจ เสียงดัง
พอเหมาะ

สบสายตาผู้ฟังน้อย ก้มหน้าไม่สบตา
น้าเสียงสั่น ขาด
และ
ความมั่นใจ เสียง น้าเสียงสั่นและเบา
เบาและดังสลับไป

แสดงกริยาท่าทาง ใช้ภาษากายสื่อสาร ไม่ใช้ภาษากาย
ประกอบการนาเสนอ น้อยครั้ง
สื่อสาร
พอสมควร

ใช้เวลาใน
การนาเสนอเกิน
เวลาที่กาหนด ๑-๓
นาที

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
8-๑0
คะแนน หมายถึง
คะแนน
5-7
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๑-4
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ 5 คะแนน ขึ้นไป

ใช้เวลาใน
การนาเสนอเกิน
เวลาที่กาหนด ๔-๕
นาที

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ใช้เวลาใน
การนาเสนอเกิน
เวลาที่กาหนด
มากกว่า ๕ นาทีขึ้น
ไป

๙๘๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)
แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ดี (๓)
มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
สม่าเสมอ

ระดับคุณภาพ
พอใช้ (๒)
มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมใน
บางครั้ง

ปรับปรุง (๑)
ไม่มีความกระตือรือร้น
ในการร่วมกิจกรรม

2. การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อนื่

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นอย่างสม่าเสมอ

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ไม่รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น

3. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบใน
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมายใน
งานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
สม่าเสมอ
บางครั้ง

4. ขยันหมั่นเพียร

มีความขยันหมั่นเพียร มีความขยันหมั่นเพียร ไม่มีความขยันหมั่นเพียร
พยายามทางานให้สาเร็จ พยายามทางานให้สาเร็จ พยายามทางานให้สาเร็จ
อย่างสม่าเสมอ
เป็นบางครั้ง

5. ตรงต่อเวลา

ส่งชิ้นงานภายในเวลาที่
กาหนด

เกณฑ์การประเมิน
1. การร่วมกิจกรรม

ส่งผลงานเสร็จตรงเวลา

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
๑1-๑๕
คะแนน หมายถึง
คะแนน
6-๑0
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๑-5
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ 6 คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ส่งผลงานช้ากว่าเวลา
กาหนด

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย

๙๘๑

แบบประเมินใบงาน
คาชี้แจง : ให้ครูผู้สอนประเมินใบงานของนักเรียน แล้วให้ทาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

การร่วม
กิจกรรม

การรับฟัง
ความคิดเห็น
ของผู้อื่น

ความ
รับผิดชอบ

ขยันหมั่นเพียร ตรงต่อเวลา

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

รวม
20
คะแนน

1
2
3
4
5

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

เกณฑ์การให้คะแนน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่ำน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
16-20
11-15
6-10
1-5

ระดับคุณภำพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๙๘๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ วันที่.....................เดือน................................................พ.ศ.............................

ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

เกณฑ์การให้คะแนน
ความ
ระดับ
ความ
สนใจ
มีส่วน
คุณภาพ
ตั้งใจใน และการ การตอบ ร่วมใน
การเรียน ซักถาม คาถาม กิจกรรม รวม
(4)
(4)
(4)
(4) (16)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์กำรสรุปผลกำรประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่ำน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย

๙๘๓

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (Rubric)
เกณฑ์การให้คะแนน
ประเด็นการประเมิน
1. ความตั้งใจใน
การเรียน
2. ความสนใจและ
การซักถาม
3. การตอบคาถาม

4. มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม

ดีมาก (4)

ดี (3)

สนใจในการเรียน
ไม่คุยหรือเล่นกัน
ในขณะเรียน

สนใจในการเรียน
คุยกันเล็กน้อย
ในขณะเรียน

พอใช้ (2)

สนใจในการเรียน
คุยกันและเล่นกัน
ในขณะเรียนเป็น
บางครั้ง
มีการถามในหัวข้อ มีการถามในหัวข้อ มีการถามในหัวข้อ
ที่ตนไม่เข้าใจทุก ที่ตนไม่เข้าใจเป็น ที่ตนไม่เข้าใจเป็น
เรื่องและกล้า
ส่วนมากและกล้า บางครั้งและไม่
แสดงออก
แสดงออก
ค่อยกล้าแสดงออก
ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามเป็น
ตอบคาถามถูกทุก ตอบคาถาม
บางครั้งและตอบ
ข้อ
ส่วนมากถูก
คาถามถูกเป็น
บางครั้ง
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน ช่วยเหลือเพื่อน
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม
เป็นส่วนใหญ่ใน การทากิจกรรม
การทากิจกรรม
เป็นบางครั้ง

ต้องปรับปรุง (1)
ไม่สนใจใน
การเรียน คุยและ
เล่นกันในขณะ
เรียน
ไม่ถามในหัวข้อที่
ตนไม่เข้าใจและ
ไม่กล้าแสดงออก
ไม่ตอบคาถาม

ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทา
กิจกรรม

๙๘๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ วันที่.......................เดือน...........................................พ.ศ..............................

ลาดับที่

ชื่อกลุ่ม

การ
ปฏิสัมพันธ์
กัน
(4)

เกณฑ์การให้คะแนน
การ
ระดับ
สนทนา
พฤติกรรม
คุณภาพ
เรื่อง
การติดต่อ การทางาน
ทีก่ าหนด
สื่อสาร
กลุม่
รวม
(4)
(4)
(4)
(16)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์กำรสรุปผลกำรประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่ำน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย

๙๘๕

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายกลุ่ม (Rubric)
เกณฑ์การให้คะแนน
ประเด็นการประเมิน
ดีมาก (4)
1. การปฏิสัมพันธ์
กัน

ดี (3)

ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน ช่วยเหลือเพื่อน
การทากิจกรรม
เป็นส่วนใหญ่ใน
การทากิจกรรม
2. การสนทนาเรื่อง สนทนาตรง
สนทนาตรงประเด็น
ที่กาหนด
ประเด็น
ครอบคลุมเนื้อหา
ครอบคลุมเนื้อหา บางส่วน
3. การติดต่อสื่อสาร มีการปรึกษาครู
มีการปรึกษาครู
และเพื่อนกลุ่ม
และเพื่อนกลุ่ม
อื่น ๆ
อื่น ๆ เป็นส่วนใหญ่
4. พฤติกรรม
มีการวางแผน
มีการวางแผน
การทางาน
อย่างเป็นระบบ
อย่างเป็นระบบ
และแบ่งหน้าทีข่ อง และแบ่งหน้าทีข่ อง
สมาชิกในกลุม่
สมาชิกในกลุม่ เป็น
ส่วนใหญ่

พอใช้ (2)

ต้องปรับปรุง (1)

ร่วมมือและ
ไม่ให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลือเพื่อนใน ในขณะทากิจกรรม
การทากิจกรรม
เป็นบางครั้ง
สนทนาตรงประเด็น สนทนาไม่ตรง
ประเด็น
มีการปรึกษาครู
และเพื่อนกลุ่ม
อื่น ๆ เป็นบางครั้ง
มีการวางแผน
อย่างเป็นระบบ
และแบ่งหน้าทีข่ อง
สมาชิกในกลุม่ เป็น
บางครั้ง

ไม่มีการปรึกษา ครู
และเพื่อนกลุ่ม
อื่น ๆ
ไม่มีการวางแผน
อย่างเป็นระบบ
และไม่มีการแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่ม

๙๘๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คาชีแ้ จง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด✓ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
รายการ
ประเมิน
๑. มีวินัย
รับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้

3. มุ่งมั่นใน
การทางาน

ระดับการปฏิบตั ิ

พฤติกรรมการแสดงออก

๓

๒

๑

๑.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
ในชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
2.1 ตั้งใจเรียน
2.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
2.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
2.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์
สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
และเลือกใช้สอื่ ได้อย่างเหมาะสม
2.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็น
องค์ความรู้
2.6 แลกเปลี่ยนความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
3.1 มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
3.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ตอ่ อุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
ช่วงคะแนน
22-27
15-21
8-14
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้
เกณฑ์กำรสรุปผลกำรประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป ถือว่า ผ่ำน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย

๙๘๗

แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
คาชีแ้ จง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด✓ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
รายการประเมิน

พฤติกรรมการแสดงออก

๑. ความสามารถ
ในการสื่อสาร

๑.1 มีความสามารถในการรับ-ส่งสาร
1.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ
ของตนเอง โดยใช้ภาษาอย่างเหมาะสม
2.1 มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์
2.2 มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ
3.1 สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้
3.2 นาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน

2. ความสามารถ
ในการคิด
3. ความสามารถ
ในการใช้ทกั ษะ
ชีวิต

ระดับการปฏิบตั ิ
๓

๒

๑

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

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
ช่วงคะแนน
16-18
13-15
10-12
1-9

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ดังนี้
เกณฑ์กำรสรุปผลกำรประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป ถือว่า ผ่ำน

๙๘๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 7 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมจีนที่มตี ่อสังคมไทยและภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มตี ่อไทย
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๔.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์ และ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสาคัญและสามารถ
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตัวชี้วัด ส 4.2 ป.5/1 อธิบายอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที่มีต่อไทย และเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ โดยสังเขป
2. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
อารยธรรมจีนที่มีอิทธิพลต่อไทยและผู้คนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เราสังเกตได้ง่าย เช่น
อารยธรรมด้านศาสนาและความเชื่ออารยธรรมด้านภาษา อารยธรรมด้านการแต่งกาย และอารยธรรมด้าน
อาหาร เป็นต้น
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายลักษณะอิทธิพลของอารยธรรมจีนที่มีต่อสังคมไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
- เกิดทักษะในการสืบค้นอิทธิพลของอารยธรรมจีนที่มีต่อสังคมไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ได้
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- ตระหนักถึงสาคัญการมีอิทธิพลของอารยธรรมจีนที่มีต่อสังคมไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้
4. สาระการเรียนรู้
- อิทธิพลของอารยธรรมจีนที่มีต่อสังคมไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
5. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการคิด
- ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- ทักษะการคิดวิเคราะห์
5.2 ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
- กระบวนการสืบค้นข้อมูล
5.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวติ
- กระบวนการปฏิบัติ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้

๙๘๙

๙๙๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 7 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมจีนที่มตี ่อสังคมไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รายวิชาประวัตศิ าสตร์ จานวน 1 ชั่วโมง
แนวการจัดการเรียนรู้
จุดประสงค์ ขั้นตอนการจัด เวลาที่
ลาดับที่
สื่อการเรียนรู้
การเรียนรู้
การเรียนรู้
ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ขั้นนา
1. นักเรียนร่วมอภิปรายแสดง - PowerPoint
1.
1. อธิบาย
10 นาที 1. ครูให้นักเรียนดูภาพ
ศิลปกรรมแบบจีนที่วัดโพธิ์หรือ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้ามา - ภาพศิลปกรรม
ลักษณะอิทธิพล
ภาพประเพณีกินเจแล้วให้
ของอารยธรรมจีนสู่ประเทศไทย แบบจีนที่วัดโพธิ์
ของอารยธรรมจีน
นักเรียนแสดงความคิดเห็น
ที่มีต่อสังคมไทย
หรือภาพประเพณี
เกี
ย
่
วกั
บ
อิ
ท
ธิ
พ
ลของอารยธรรม
และภูมิภาคเอเชีย
กินเจ
จีนที่มีต่อสังคมไทยและภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงใต้
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ได้
2. ครูใช้คาถาม
2. นักเรียนตอบคาถาม
1) จากภาพเป็นอิทธิพลของ
1) แนวคาตอบ
อารยธรรมใด
อารยธรรมจีน
๒) ในท้องถิ่นของนักเรียนมีสิ่ง 2) แนวคาตอบ ประเพณี
ใดบ้างที่ได้ รับอิทธิพลมาจาก ไหว้บรรพบุรุษการรับประทาน
อารยธรรมจีน
อาหารโดยใช้ตะเกียบ
ขั้นสอน
1. นักเรียนศึกษาข้อมูล
2.
20 นาที ๑. ครูและนักเรียนร่วมกัน
- PowerPoint
สนทนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับอิทธิพลของอารยธรรม
เกี่ยวกับอิทธิพลของอารยธรรม จีนที่มีต่อสังคมไทยและคนใน
จีนที่มีต่อสังคมไทยและคนใน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เช่น

การประเมิน
การเรียนรู้
- การประเมิน
คาตอบ
- การสังเกต

- การสังเกต

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย
ลาดับที่
3.

แนวการจัดการเรียนรู้
จุดประสงค์ ขั้นตอนการจัด เวลาที่
การเรียนรู้
การเรียนรู้
ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ขั้นปฏิบตั ิ 10 นาที -ด้านศาสนา
2. เกิดทักษะใน
-ด้านภาษา
การสืบค้นอิทธิพล
-ด้านสถาปัตยกรรม
ของอารยธรรมจีน
นาฏศิลป์ แลวรรณกรรม
ที่มีต่อสังคมไทย
-ด้านอาหาร
และภูมิภาคเอเชีย
2. ครูให้นักเรียนดูวดิ ีโอ เรื่อง 2. นักเรียนดูวดิ ีโอ เรื่อง
ตะวันออกเฉียงใต้
อารยธรรมจีนที่มีต่อสังคมไทย อารยธรรมจีนที่มีต่อ
ได้
และคนในภูมภิ าคเอเชีย
สังคมไทยและคนในภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงใต้
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3. ครูอธิบายความสาคัญของ 3. นักเรียนศึกษาข้อมูล
อารยธรรมจีนที่มีต่อสังคมไทย ความสาคัญของอารยธรรม
โดยครูจะสรุปเป็นความคิด
จีนที่มีต่อสังคมไทย
รวบยอดให้กับนักเรียน
4. ครูให้นักเรียนทาใบงาน
4. นักเรียนทาใบงานเรือ่ ง
เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรม อิทธิพลของอารยธรรมจีนที่มี
จีนที่มีต่อสังคมไทยและ
ต่อสังคมไทยและภูมิภาค
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ใต้โดยให้นักเรียนวิเคราะห์
อิทธิพลของอารยธรรมจีนใน
ด้านต่าง ๆ มีต่อสังคมไทย
และภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ โดยใช้แผนผัง

๙๙๑
สื่อการเรียนรู้
- PowerPoint

- วดิ ีโอ เรื่อง
อารยธรรมจีนที่มีต่อ
สังคมไทยและคนใน
ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
https://youtu.be/
fKSEfD3NoKA
- ใบงาน เรื่อง
อิทธิพลของ
อารยธรรมจีนที่มีต่อ
สังคมไทยและ
ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้

การประเมิน
การเรียนรู้
- การสังเกต
- การประเมิน

๙๙๒
ลาดับที่

4.

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

3. ตระหนักถึง
สาคัญการมี
อิทธิพลของ
อารยธรรมจีนที่มี
ต่อสังคมไทยและ
ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียง
ใต้

ขั้นสรุป

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ความคิด แล้วสรุปเป็น
ความคิดรวบยอด
5. ครูให้นักเรียนออกมา
5. นักเรียนออกมานาเสนอ
นาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน ผลงานหน้าชั้นเรียน
10 นาที 1. ครูสุ่มตัวแทนนักเรียน
1. ตัวแทนนักเรียน 4-5 คน
4-5 คน ออกมานาเสนอใบ นาเสนอใบงาน เรื่อง
งาน เรื่อง การเข้ามาและ
การเข้ามาและความสาคัญ
ความสาคัญของอารยธรรมจีน ของอารยธรรมจีนเป็นแผนผัง
เป็นแผนผังความคิด หน้าชั้น ความคิด หน้าชั้นเรียน
เรียน
2. ครูและนักเรียนร่วมกัน
2. นักเรียนร่วมกันตรวจสอบ
ตรวจสอบความถูกต้อง
ความถูกต้อง
๓. ครูและนักเรียนร่วมกัน
๓. นักเรียนร่วมกันสรุป
สรุปองค์ความรู้
ความรู้ อิทธิพลของอารย
ธรรมจีนที่มีต่อสังคมไทยและ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้
เวลาที่
ใช้

สื่อการเรียนรู้

- ใบงาน เรื่อง
อิทธิพลของ
อารยธรรมจีน
ที่มีต่อสังคมไทย
และภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้

การประเมิน
การเรียนรู้

- การสังเกต
- การประเมิน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย

๙๙๓

8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้
๑. ห้องสมุดโรงเรียน
๒. การค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
3. สื่อ PowerPoint
4. ใบงานที่ 7 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมจีนที่มีต่อสังคมไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิน้ งานหรือภาระงาน
1. ใบงานที่ 7 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมจีนที่มีต่อสังคมไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2. ความถูกต้องของการทาใบงาน
เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการวัด
และประเมินผล
ความรู้ (K)

วิธีการ
- ตรวจใบงาน
- การสังเกต
- การประเมิน

ทักษะ (P)

- ตรวจใบงาน
- การสังเกต
- การประเมิน

เจตคติ (A)

- สังเกตพฤติกรรม

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

- ประเมินความมีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นใน
การทางาน
- ประเมินความสามารถ
การคิด การใช้ทักษะชีวิต
และการแก้ปญ
ั หา

สมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียน

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

- ใบงานที่ 7 เรื่อง อิทธิพล
ของอารยธรรมจีนที่มีต่อ
สังคมไทยและภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- แบบสังเกต
- แบบประเมิน
- ใบงานที่ 7 เรื่อง อิทธิพล
ของอารยธรรมจีนที่มีต่อ
สังคมไทยและภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- แบบสังเกต
- แบบประเมิน
- แบบประเมินพฤติกรรม

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 60

- แบบประเมินสมรรถนะ
สาคัญของผู้เรียน

ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 60

ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป
- แบบประเมินคุณลักษณะ ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
อันพึงประสงค์
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป

๙๙๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผู้สอน
(...........................................)
วันที่........เดือน.................พ.ศ............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหารหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผู้ตรวจ
(...........................................)
วันที่........เดือน.................พ.ศ............

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย

๙๙๕

ใบงานที่ 7 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมจีนที่มตี ่อสังคมไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มตี ่อไทย
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 7 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมจีนที่มตี ่อสังคมไทยและภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
รายวิชาประวัตศิ าสตร์ รหัสวิชา ส๑๕๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คำชี้แจง : ให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรมจีนในด้านต่าง ๆ มีต่อสังคมไทยและคนใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยใช้แผนภาพความคิด แล้วสรุปเป็นความคิดรวบยอด
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สังคมไทย

ด้านศาสนา

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้

สังคมไทย

ด้านภาษา

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สังคมไทย

ด้านอาหาร

ชื่อ-นามสกุล.....................................................................................ชั้น......................เลขที่.......................

๙๙๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

เฉลยใบงานที่ 7 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมจีนที่มตี ่อสังคมไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มตี ่อไทย
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 7 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมจีนที่มตี ่อสังคมไทยและภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
รายวิชาประวัตศิ าสตร์ รหัสวิชา ส๑๕๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คำชี้แจง : ให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ อิทธิพลของอารยธรรมจีนในด้านต่าง ๆ มีต่อสังคมไทยและคนใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยใช้แผนภาพความคิด แล้วสรุปเป็นความคิดรวบยอด

สังคมไทย

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หล่อหลอมควำมกตัญญูกตเวที
ต่อบิดำมำรดำและบรรพบุรุษ

มีประเพณีเกีย่ วกับกำรไหว้
บรรพบุรุษประเพณีกินเจ

ด้านศาสนา

ควำมเชื่อในลัทธิขงจื๊อ
และลัทธิเต๋ำ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้
มีเชือ้ สำยจีนเข้ำไปตั้งถิ่นฐำนอยู่
มำกก็มีกำรนำภำษำจีนไปใช้

สังคมไทย

มีกำรนำภำษำจีนมำใช้ใน
กำรเรียนกำรสอน

ด้านภาษา

รับภำษำจีนที่นำมำใช้ใน
ภำษำไทย
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สังคมไทย

มีกำรนำถ้วยจีนเข้ำมำใช้เป็น
ภำชนะในกำรใส่อำหำร

มีวิธีกำรทำอำหำร เช่น
กำรย่ำง กำรผัด กำรต้ม

ด้านอาหาร

อำหำรจีนมีกรรมวิธีกำรทำ
อำหำรหลำกหลำย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย

๙๙๗

แบบประเมินการนาเสนอหน้าชัน้ เรียน
เกณฑ์
การประเมิน
ดีมาก (๔)
1. การ
คล่องแคล่วไม่ติดขัด
ถ่ายทอดเนื้อหา ทาให้เข้าใจประเด็น
ได้ง่ายและเร็ว
การพูดมีการเว้น
จังหวะและเน้นคา
เน้นสาระสาคัญอย่าง
เหมาะสมเพื่อให้ผู้ฟัง
ติดตามการนาเสนอ
ความเร็วในการพูด
อยู่ในระดับเหมาะสม
2. บุคลิกภาพ มีความมั่นใจ
สบสายตาผู้ฟัง
ตลอดเวลาเพื่อดึงดูด
ให้ผู้ฟังสนใจใน
เนื้อหาที่ถ่ายทอด
เสียงดังพอเหมาะ
3. การใช้ภาษา คล่องแคล่ว เช่น
กายใน
ยกมือ/ผายมือ แสดง
การสื่อสาร
กริยาท่าทาง
ประกอบการ
นาเสนอเพื่อดึงดูด
ความสนใจ
4. ความ
ใช้เวลาใน
เหมาะสมกับ การนาเสนอ
เวลา
เหมาะสม

ระดับคุณภาพ
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
คล่องแคล่วไม่ติดขัด ไม่คล่องแคล่วมี
ทาให้เข้าใจประเด็น การหยุดชะงักบ้าง
ได้ง่าย การพูดมี
บางครั้ง จังหวะพูด
การเว้นจังหวะอย่าง ช้าจับประเด็นไม่ได้
เหมาะสม ความเร็ว
ในการพูดอยู่ใน
ระดับเหมาะสม

สบสายตาผู้ฟัง
พอสมควร น้าเสียง
สะท้อนถึงความ
มั่นใจ เสียงดัง
พอเหมาะ

ปรับปรุง (๑)
ติดขัด หยุดชะงักใน
หลายจังหวะ พูด
เร็วหรือช้าเกินไป

สบสายตาผู้ฟังน้อย ก้มหน้าไม่สบตา
น้าเสียงสั่น ขาด
และน้าเสียงสัน่
ความมั่นใจ เสียง และเบา
เบาและดังสลับไป

แสดงกริยาท่าทาง ใช้ภาษากายสื่อสาร ไม่ใช้ภาษากาย
ประกอบการนาเสนอ น้อยครั้ง
สื่อสาร
พอสมควร

ใช้เวลาใน
การนาเสนอเกิน
เวลาที่กาหนด ๑-๓
นาที

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
8-๑0
คะแนน หมายถึง
คะแนน
5-7
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๑-4
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ 5 คะแนน ขึ้นไป

ใช้เวลาใน
การนาเสนอเกิน
เวลาที่กาหนด ๔-๕
นาที

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ใช้เวลาใน
การนาเสนอเกิน
เวลาที่กาหนด
มากกว่า ๕ นาทีขึ้น
ไป

๙๙๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)
แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ดี (๓)
มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
สม่าเสมอ

ระดับคุณภาพ
พอใช้ (๒)
มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมใน
บางครั้ง

ปรับปรุง (๑)
ไม่มีความกระตือรือร้น
ในการร่วมกิจกรรม

2. การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อนื่

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นอย่างสม่าเสมอ

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ไม่รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น

3. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบใน
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมายใน
งานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
สม่าเสมอ
บางครั้ง

4. ขยันหมั่นเพียร

มีความขยันหมั่นเพียร มีความขยันหมั่นเพียร ไม่มีความขยันหมั่นเพียร
พยายามทางานให้สาเร็จ พยายามทางานให้สาเร็จ พยายามทางานให้สาเร็จ
อย่างสม่าเสมอ
เป็นบางครั้ง

5. ตรงต่อเวลา

ส่งชิ้นงานภายในเวลาที่
กาหนด

เกณฑ์การประเมิน
1. การร่วมกิจกรรม

ส่งผลงานเสร็จตรงเวลา

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
๑1-๑๕
คะแนน หมายถึง
คะแนน
6-๑0
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๑-5
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ 6 คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ส่งผลงานช้ากว่าเวลา
กาหนด

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย

๙๙๙

แบบประเมินใบงำน
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนประเมินใบงานของนักเรียน แล้วให้ทาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

การร่วม
กิจกรรม

การรับฟัง
ความคิดเห็น
ของผู้อื่น

ความ
รับผิดชอบ

ขยันหมั่นเพียร ตรงต่อเวลา

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

รวม
20
คะแนน

1
2
3
4
5
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์กำรให้คะแนน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่ำน

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภำพ
16-20
ดีมาก
11-15
ดี
6-10
พอใช้
1-5
ปรับปรุง

๑๐๐๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ วันที่......................เดือน................................................พ.ศ............................

ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

เกณฑ์การให้คะแนน
ความ
ระดับ
ความ
สนใจ
มีส่วน
คุณภาพ
ตั้งใจใน และการ การตอบ ร่วมใน
การเรียน ซักถาม คาถาม กิจกรรม รวม
(4)
(4)
(4)
(4) (16)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์กำรสรุปผลกำรประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่ำน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย

๑๐๐๑

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (Rubric)
เกณฑ์การให้คะแนน
ประเด็นการประเมิน
1. ความตั้งใจใน
การเรียน
2. ความสนใจและ
การซักถาม
3. การตอบคาถาม

4. มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม

ดีมาก (4)

ดี (3)

สนใจในการเรียน
ไม่คุยหรือเล่นกัน
ในขณะเรียน

สนใจในการเรียน
คุยกันเล็กน้อย
ในขณะเรียน

พอใช้ (2)

สนใจในการเรียน
คุยกันและเล่นกัน
ในขณะเรียนเป็น
บางครั้ง
มีการถามในหัวข้อ มีการถามในหัวข้อ มีการถามในหัวข้อ
ที่ตนไม่เข้าใจทุก ที่ตนไม่เข้าใจเป็น ที่ตนไม่เข้าใจเป็น
เรื่องและกล้า
ส่วนมากและกล้า บางครั้งและไม่
แสดงออก
แสดงออก
ค่อยกล้าแสดงออก
ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามเป็น
ตอบคาถามถูกทุก ตอบคาถาม
บางครั้งและตอบ
ข้อ
ส่วนมากถูก
คาถามถูกเป็น
บางครั้ง
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน ช่วยเหลือเพื่อน
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม
เป็นส่วนใหญ่ใน การทากิจกรรม
การทากิจกรรม
เป็นบางครั้ง

ต้องปรับปรุง (1)
ไม่สนใจใน
การเรียน คุยและ
เล่นกันในขณะ
เรียน
ไม่ถามในหัวข้อที่
ตนไม่เข้าใจและ
ไม่กล้าแสดงออก
ไม่ตอบคาถาม

ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทา
กิจกรรม

๑๐๐๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ วันที่.......................เดือน.............................................พ.ศ..............................

ลาดับที่

ชื่อกลุ่ม

การ
ปฏิสัมพันธ์
กัน
(4)

เกณฑ์การให้คะแนน
การ
ระดับ
สนทนา
พฤติกรรม
คุณภาพ
เรื่อง
การติดต่อ การทางาน
ทีก่ าหนด
สื่อสาร
กลุม่
รวม
(4)
(4)
(4)
(16)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์กำรสรุปผลกำรประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่ำน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย

๑๐๐๓

เกณฑ์กำรวัดและประเมินผลกำรสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรำยกลุ่ม (Rubric)

ประเด็น
การประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก (4)

1. การปฏิสัมพันธ์ ร่วมมือและ
กัน
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม

ดี (3)

ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อน
เป็นส่วนใหญ่ใน
การทากิจกรรม
2. การสนทนา
สนทนาตรง
สนทนาตรงประเด็น
เรื่องที่กาหนด
ประเด็น
ครอบคลุมเนื้อหา
ครอบคลุมเนื้อหา บางส่วน
3. การติดต่อสื่อสาร มีการปรึกษาครู
มีการปรึกษาครูและ
และเพื่อนกลุ่ม
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ
อื่น ๆ
เป็นส่วนใหญ่
4. พฤติกรรม
มีการวางแผนอย่าง มีการวางแผนอย่าง
การทางาน
เป็นระบบ และ
เป็นระบบ และ
แบ่งหน้าที่ของ
แบ่งหน้าที่ของ
สมาชิก
สมาชิกในกลุม่ เป็น
ในกลุ่ม
ส่วนใหญ่

พอใช้ (2)

ต้องปรับปรุง (1)

ร่วมมือและ
ไม่ให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลือเพื่อนใน ในขณะทากิจกรรม
การทากิจกรรม
เป็นบางครั้ง
สนทนาตรงประเด็น สนทนาไม่ตรง
ประเด็น
มีการปรึกษาครูและ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ
เป็นบางครั้ง
มีการวางแผนอย่าง
เป็นระบบ และ
แบ่งหน้าที่ของ
สมาชิกในกลุม่ เป็น
บางครั้ง

ไม่มีการปรึกษา
ครูและเพื่อนกลุ่ม
อื่น ๆ
ไม่มีการวางแผน
อย่างเป็นระบบ
และไม่มีการแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่ม

๑๐๐๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คาชีแ้ จง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด✓ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
รายการ
ประเมิน
๑. มีวินัย
รับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้

3. มุ่งมั่นใน
การทางาน

ระดับการปฏิบตั ิ
๓ ๒ ๑

พฤติกรรมการแสดงออก
๑.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
ในชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
2.1 ตั้งใจเรียน
2.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
2.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
2.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์
สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
และเลือกใช้สอื่ ได้อย่างเหมาะสม
2.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็น
องค์ความรู้
2.6 แลกเปลี่ยนความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
3.1 มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
3.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ตอ่ อุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ

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

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
ช่วงคะแนน
22-27
15-21
8-14
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้
เกณฑ์กำรสรุปผลกำรประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป ถือว่า ผ่ำน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย

๑๐๐๕

แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
คาชีแ้ จง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด✓ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
ระดับการปฏิบตั ิ
รายการประเมิน

พฤติกรรมการแสดงออก

๑. ความสามารถ
ในการสื่อสาร

๑.1 มีความสามารถในการรับ-ส่งสาร
1.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ
ของตนเอง โดยใช้ภาษาอย่างเหมาะสม
2.1 มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์
2.2 มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ
3.1 สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้
3.2 นาความรูท้ ี่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน

2. ความสามารถ
ในการคิด
3. ความสามารถ
ในการใช้ทกั ษะ
ชีวติ

๓

๒

๑

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

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
ช่วงคะแนน
16-18
13-15
10-12
1-9

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ดังนี้
เกณฑ์กำรสรุปผลกำรประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป ถือว่า ผ่ำน

๑๐๐๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 8 เรื่อง ความแตกต่างของอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที่มตี ่อไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๔.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์ และ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสาคัญและสามารถ
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตัวชี้วัด ส 4.2 ป.5/1 อธิบายอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที่มีต่อไทยและเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ โดยสังเขป
2. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
อารยธรรมอินเดียและจีนที่มีอิทธิพลต่อไทยและผู้คนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เราสังเกต
ได้ง่าย เช่น อารยธรรมด้านศาสนาและความเชื่ออารยธรรมด้านภาษา อารยธรรมด้านการแต่งกาย และ
อารยธรรมด้านอาหาร เป็นต้น
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายลักษณะความแตกต่างของอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที่มีต่อไทยได้
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
- เกิดทักษะในการสืบค้นความแตกต่างของอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที่มีต่อไทยได้
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- ตระหนักถึงสาคัญความแตกต่างของอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที่มีต่อไทย
4. สาระการเรียนรู้
- ความแตกต่างของอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที่มีต่อไทย
5. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการคิด
- ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- ทักษะการคิดวิเคราะห์
5.2 ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
- กระบวนการสืบค้นข้อมูล
5.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวติ
- กระบวนการปฏิบัติ
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย

ลาดับที่
1.

2.

จุดประสงค์
การเรียนรู้
1. อธิบายลักษณะ
ความแตกต่างของ
อิทธิพลของ
อารยธรรมอินเดีย
และจีนที่มีต่อไทย
ได้

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 8 เรื่อง ความแตกต่างของอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที่มตี ่อไทย
รายวิชาประวัตศิ าสตร์ จานวน 1 ชั่วโมง
แนวการจัดการเรียนรู้
ขั้นตอนการจัด เวลาที่
สื่อการเรียนรู้
การเรียนรู้
ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ขั้นนา
10 นาที 1. ครูให้นกั เรียนดูภาพแกงกะหรี่ 1. นักเรียนดูภาพแกงกะหรี่และ - PowerPoint
และก๋วยเตี๋ยวแล้วให้นักเรียน
ก๋วยเตี๋ยว
- ภาพแกงกะหรี่
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
และก๋วยเตี๋ยว
แตกต่างของอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที่มีต่อไทย
2. ครูใช้คาถาม
2. นักเรียนตอบคาถาม
1) จากภาพเป็นอิทธิพลของ
1) แนวคาตอบ อารยธรรม
อารยธรรมใด
อินเดียและอารยธรรมจีน
๒) จากภาพที่นักเรียนเห็นมี
2) แนวคาตอบ มีความ
ความแตกต่างกันด้านใดและ
แตกต่างกันด้านอาหาร โดยที่ด้าน
แตกต่างกันอย่างไร
อาหารของอารยธรรมอินเดียจะ
ปรุงอาหารด้วยเครื่องเทศที่เผ็ด
ร้อน ส่วนด้านอาหารของอารยธรรมจีนทาอาหารด้วยการต้ม
การผัด รวมทั้งอาหารประเภทเส้น
ขั้นสอน
20 นาที ๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนา 1. นักเรียนร่วมกันสนทนา
- PowerPoint
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับความ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับความ
แตกต่างของอิทธิพลของอารย- แตกต่างของอิทธิพลของอารย
ธรรมอินเดียและจีนที่มีต่อไทย
ธรรมอินเดียและจีนที่มีต่อไทย

๑๐๐๗

การประเมิน
การเรียนรู้
- การประเมิน
คาตอบ
- การสังเกต

- การสังเกต

๑๐๐๘
ลาดับที่
3.

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)
จุดประสงค์
การเรียนรู้
2. เกิดทักษะใน
การสืบค้นความ
แตกต่างของ
อิทธิพลของอารย
ธรรมอินเดียและ
จีนที่มีต่อไทยได้
3. ตระหนักถึง
สาคัญความ
แตกต่างของ
อิทธิพลของ
อารยธรรมอินเดีย
และจีนที่มีต่อไทย

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

ขั้นปฏิบัติ

แนวการจัดการเรียนรู้
เวลาที่
ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
10 นาที ๒. ครูเปรียบเทียบความแตกต่าง 2. นักเรียนศึกษาการเปรียบเทียบ
ของอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย ความแตกต่างของอิทธิพลของ
และจีนทีม่ ีต่อไทยให้นักเรียนดู อารยธรรมอินเดียและจีนที่มีตอ่
3. ครูให้นกั เรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ ไทย
3 คน แล้วให้นกั เรียนทาใบงาน 3. นักเรียนทาใบงาน เรือ่ ง
เรื่อง ความแตกต่างของอิทธิพล ความแตกต่างของอิทธิพลของ
ของอารยธรรมอินเดียและจีนที่มี อารยธรรมอินเดียและจีนที่มีต่อ
ต่อไทย
ไทย
4. ครูให้นกั เรียนออกมานาเสนอ 4. นักเรียนออกมานาเสนอ
ผลงานหน้าชั้นเรียน
ผลงานหน้าชั้นเรียน
5. ครูให้นกั เรียนเล่นเกมจาแนก 5. นักเรียนเล่นเกมจาแนกสิง่ ที่
สิ่งที่เกิดจากอารยธรรมจีนและ เกิดจากอารยธรรมจีนและ
อินเดีย โดยดูภาพที่ครูเปิดให้
อินเดีย โดยดูภาพที่ครูเปิดให้
นักเรียนทาย แล้วให้นักเรียน
นักเรียนทาย แล้วให้นักเรียน
ช่วยกันบอกว่า ทั้งสองอารยธรรม ช่วยกันบอกว่า ทั้งสองอารย
มีความแตกต่างกันอย่างไร
ธรรมมีความแตกต่างกันอย่างไร
ครูเอาภาพทั้งสองอารยธรรมมา
เปรียบเทียบกัน เช่น การแต่งกาย
อาหาร และตัวอักษร เป็นต้น

การประเมิน
การเรียนรู้
- PowerPoint - การสังเกต
- ใบงาน เรื่อง - การประเมิน
ความแตกต่าง
ของอิทธิพลของ
อารยธรรม
อินเดียและจีนที่
มีต่อไทย
- ภาพสิ่งต่าง ๆ
ที่ได้จากการรับ
อิทธิพลอารยธรรมอินเดีย
และจีนที่มีต่อ
ไทย
สื่อการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย
ลาดับที่
4.

จุดประสงค์
การเรียนรู้
4. ตระหนักถึง
สาคัญความ
แตกต่างของ
อิทธิพลของอารย
ธรรมอินเดียและ
จีนที่มีต่อไทย

๑๐๐๙

แนวการจัดการเรียนรู้
ขั้นตอนการจัด เวลาที่
การเรียนรู้
ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ขั้นสรุป
10 นาที 1. ครูสุ่มตัวแทนกลุ่ม
1. ตัวแทนกลุ่ม
2-3 กลุ่ม ออกมานาเสนอใบ
งาน เรื่อง ความแตกต่างของ
อิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย
และจีนที่มีต่อไทย
2. ครูและนักเรียนร่วมกัน
ตรวจสอบความถูกต้อง
๓. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
องค์ความรู้

2-3 กลุ่ม ออกมานาเสนอใบ
งาน เรื่อง ความแตกต่างของ
อิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย
และจีนที่มีต่อไทย
2. นักเรียนร่วมกันตรวจสอบ
ความถูกต้อง
3. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

๑๐๑๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้
๑. ห้องสมุดโรงเรียน
๒. การค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
3. สื่อ PowerPoint
4. ใบงานที่ 8 เรื่อง ความแตกต่างของอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที่มีต่อไทย
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิน้ งานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ 8 เรื่อง ความแตกต่างของอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที่มีต่อไทย
เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการวัด
และประเมินผล
ความรู้ (K)

วิธีการ
- ตรวจใบงาน
- การสังเกต
- การประเมิน

ทักษะ (P)

- ตรวจใบงาน
- การสังเกต
- การประเมิน

เจตคติ (A)

- สังเกตพฤติกรรม

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

- ประเมินความมีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นใน
การทางาน
- ประเมินความสามารถ
การคิด การใช้ทักษะชีวิต
และการแก้ปญ
ั หา

สมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียน

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

- ใบงานที่ 8 เรื่อง ความ
แตกต่างของอิทธิพลของ
อารยธรรมอินเดียและจีนที่
มีต่อไทย
- แบบสังเกต
- แบบประเมิน
- ใบงานที่ 8 เรื่อง ความ
แตกต่างของอิทธิพลของ
อารยธรรมอินเดียและจีนที่
มีต่อไทย
- แบบสังเกต
- แบบประเมิน
- แบบประเมินพฤติกรรม

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 60

- แบบประเมินสมรรถนะ
สาคัญของผู้เรียน

ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 60

ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป
- แบบประเมินคุณลักษณะ ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
อันพึงประสงค์
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย

๑๐๑๑

10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผู้สอน
(...........................................)
วันที่........เดือน.................พ.ศ............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหารหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผู้ตรวจ
(...........................................)
วันที่........เดือน.................พ.ศ............

๑๐๑๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

ใบงานที่ 8 เรือ่ ง ความแตกต่างของอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที่มตี ่อไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มตี ่อไทย
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 8 เรื่อง ความแตกต่างของอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที่มตี ่อไทย
รายวิชาประวัตศิ าสตร์ รหัสวิชา ส๑๕๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คำชี้แจง : ให้นักเรียนยกตัวอย่างความเจริญทางอารยธรรมจีนและอารยธรรมอินเดีย พร้อมวิเคราะห์ว่ามี
อิทธิพลต่อประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างไร
อำรยธรรมจีน

อำรยธรรมอินเดีย

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

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

ให้นักเรียนเขียนสรุปว่ำควำมเจริญทำงอำรยธรรมของอินเดียและจีนมีอิทธิพลต่อประเทศไทยและภูมิภำค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่ำงไร
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ชื่อ-นามสกุล..............................................................................................ชั้น......................เลขที่.......................

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย

๑๐๑๓

เฉลยใบงานที่ 8 เรื่อง ความแตกต่างของอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที่มตี ่อไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มตี ่อไทย
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 8 เรื่อง ความแตกต่างของอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที่มตี ่อไทย
รายวิชาประวัตศิ าสตร์ รหัสวิชา ส๑๕๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คำชี้แจง : ให้นักเรียนยกตัวอย่างความเจริญทางอารยธรรมจีนและอารยธรรมอินเดีย พร้อมวิเคราะห์ว่ามี
อิทธิพลต่อประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างไร
อำรยธรรมจีน
1. ปรัชญาจีน (ลัทธิขงจื๊อ) สอนให้คน
ในสังคมอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข
โดยทาหน้าที่ของตนเอง และปฏิบัติต่อ
ผู้อื่นตามสภาพ
2. กระดาษและการพิมพ์ จีนได้
ประดิษฐ์กระดาษและวิธีการพิมพ์ขึ้น
เพื่อใช้ในการสื่อสาร ซึ่งในปัจจุบัน
ยังคงใช้วิธีการพิมพ์และกระดาษใน
การสื่อสารอยู่ แต่ได้มีการพัฒนา
เทคโนโลยีให้ทนั สมัย
3. ดินปืน ชาวจีนค้นพบการใช้
ประโยชน์จากดินปืนเมื่อหลายร้อยปี
ก่อน ซึ่งมนุษย์ในปัจจุบันได้นาดินปืน
มาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น
อาวุธปืน ประทัด ดอกไม้ไฟ

อำรยธรรมอินเดีย
1. พระพุทธศาสนา และศาสนา
พราหมณ์-ฮินดู มีต้นกาเนิดมาจาก
ประเทศอินเดีย และแผ่ขยายไปยัง
เอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้
2. วรรณคดีทสี่ าคัญ ได้แก่ มหากาพย์
มหาภารตะ และมหากาพย์รามายณะ
ได้มีอิทธิพลต่อวรรณกรรมของชาติ
ต่าง ๆ
3. ภาษามีอิทธิพลอย่างมากต่อ
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยการรับภาษาบาลี สันสกฤตมา
ประยุกต์ใช้ในการเขียนหนังสือ

ให้นักเรียนเขียนสรุปว่ำควำมเจริญทำงอำรยธรรมของอินเดียและจีนมีอิทธิพลต่อประเทศไทยและภูมิภำค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่ำงไร
แนวคาตอบ ความเจริญของอารยธรรมอินเดียและจีนที่มีอิทธิพลต่อไทยและผู้คนในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ที่สังเกตได้ง่าย เช่น อารยธรรมด้านศาสนาและความเชื่ออารยธรรมด้านภาษา อารยธรรมด้านการแต่ง
กาย และอารยธรรมด้านอาหาร

๑๐๑๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)
แบบประเมินการนาเสนอหน้าชัน้ เรียน

เกณฑ์
การประเมิน
ดีมาก (๔)
1. การ
คล่องแคล่วไม่ติดขัด
ถ่ายทอดเนื้อหา ทาให้เข้าใจประเด็น
ได้ง่ายและเร็ว
การพูดมีการเว้น
จังหวะและเน้นคา
เน้นสาระสาคัญอย่าง
เหมาะสมเพื่อให้ผู้ฟัง
ติดตามการนาเสนอ
ความเร็วในการพูด
อยู่ในระดับเหมาะสม
2. บุคลิกภาพ มีความมั่นใจ
สบสายตา ผู้ฟัง
ตลอดเวลาเพื่อดึงดูด
ให้ผู้ฟังสนใจใน
เนื้อหาที่ถ่ายทอด
เสียงดังพอเหมาะ
3. การใช้ภาษา คล่องแคล่ว เช่น ยก
กายใน
มือ/ผายมือ แสดง
การสื่อสาร
กริยาท่าทาง
ประกอบการนาเสนอ
เพื่อดึงดูดความสนใจ
4. ความ
ใช้เวลาใน
เหมาะสมกับ การนาเสนอ
เวลา
เหมาะสม

ระดับคุณภาพ
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
ปรับปรุง (๑)
คล่องแคล่วไม่ติดขัด ไม่คล่องแคล่วมีการ ติดขัด หยุดชะงักใน
ทาให้เข้าใจประเด็น หยุดชะงักบ้าง
หลายจังหวะ พูด
ได้ง่าย การพูดมีการ บางครั้ง จังหวะพูด เร็วหรือช้าเกินไป
เว้นจังหวะอย่าง
ช้าจับประเด็นไม่ได้
เหมาะสม ความเร็ว
ในการพูดอยู่ใน
ระดับเหมาะสม

สบสายตาผู้ฟัง
พอสมควร น้าเสียง
สะท้อนถึงความ
มั่นใจ เสียงดัง
พอเหมาะ

สบสายตาผู้ฟังน้อย ก้มหน้าไม่สบตา
น้าเสียงสั่น ขาด
และ
ความมั่นใจ เสียง น้าเสียงสั่นและเบา
เบาและดังสลับไป

แสดงกริยาท่าทาง ใช้ภาษากายสื่อสาร ไม่ใช้ภาษากาย
ประกอบการนาเสนอ น้อยครั้ง
สื่อสาร
พอสมควร
ใช้เวลาใน
การนาเสนอเกิน
เวลาที่กาหนด ๑-๓
นาที

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
8-๑0
คะแนน หมายถึง
คะแนน
5-7
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๑-4
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ 5 คะแนน ขึ้นไป

ใช้เวลาใน
การนาเสนอเกิน
เวลาที่กาหนด ๔-๕
นาที

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ใช้เวลาใน
การนาเสนอเกิน
เวลาที่กาหนด
มากกว่า ๕ นาทีขึ้น
ไป

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย

๑๐๑๕

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ดี (๓)
มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
สม่าเสมอ

ระดับคุณภาพ
พอใช้ (๒)
มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมใน
บางครั้ง

ปรับปรุง (๑)
ไม่มีความกระตือรือร้น
ในการร่วมกิจกรรม

2. การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อนื่

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นอย่างสม่าเสมอ

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ไม่รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น

3. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบใน
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมายใน
งานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
สม่าเสมอ
บางครั้ง

4. ขยันหมั่นเพียร

มีความขยันหมั่นเพียร มีความขยันหมั่นเพียร ไม่มีความขยันหมั่นเพียร
พยายามทางานให้สาเร็จ พยายามทางานให้สาเร็จ พยายามทางานให้สาเร็จ
อย่างสม่าเสมอ
เป็นบางครั้ง

5. ตรงต่อเวลา

ส่งชิ้นงานภายในเวลาที่
กาหนด

เกณฑ์การประเมิน
1. การร่วมกิจกรรม

ส่งผลงานเสร็จตรงเวลา

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
๑1-๑๕
คะแนน หมายถึง
คะแนน
6-๑0
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๑-5
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ 6 คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ส่งผลงานช้ากว่าเวลา
กาหนด

๑๐๑๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

แบบประเมินใบงำน
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนประเมินใบงานของนักเรียน แล้วให้ทาเครื่องหมาย ✓ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

การร่วม
กิจกรรม

การรับฟัง
ความคิดเห็น
ของผู้อื่น

ความ
รับผิดชอบ

ขยันหมั่นเพียร ตรงต่อเวลา

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

รวม
20
คะแนน

1
2
3
4
5

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

เกณฑ์กำรให้คะแนน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่ำน

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
ช่วงคะแนน
16-20
11-15
6-10
1-5

ระดับคุณภำพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย

๑๐๑๗

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ วันที่.......................เดือน............................................พ.ศ............................

ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

เกณฑ์การให้คะแนน
ความ
ระดับ
ความ
สนใจ
มีส่วน
คุณภาพ
ตั้งใจใน และการ การตอบ ร่วมใน
การเรียน ซักถาม คาถาม กิจกรรม รวม
(4)
(4)
(4)
(4) (16)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์กำรสรุปผลกำรประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่ำน

๑๐๑๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (Rubric)
เกณฑ์การให้คะแนน

ประเด็นการประเมิน
1. ความตั้งใจใน
การเรียน
2. ความสนใจและ
การซักถาม
3. การตอบคาถาม

4. มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม

ดีมาก (4)

ดี (3)

สนใจในการเรียน
ไม่คุยหรือเล่นกัน
ในขณะเรียน

สนใจในการเรียน
คุยกันเล็กน้อย
ในขณะเรียน

พอใช้ (2)

สนใจในการเรียน
คุยกันและเล่นกัน
ในขณะเรียนเป็น
บางครั้ง
มีการถามในหัวข้อ มีการถามในหัวข้อ มีการถามในหัวข้อ
ที่ตนไม่เข้าใจทุก ที่ตนไม่เข้าใจเป็น ที่ตนไม่เข้าใจเป็น
เรื่องและกล้า
ส่วนมากและกล้า บางครั้งและไม่
แสดงออก
แสดงออก
ค่อยกล้าแสดงออก
ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามเป็น
ตอบคาถามถูกทุก ตอบคาถาม
บางครั้งและตอบ
ข้อ
ส่วนมากถูก
คาถามถูกเป็น
บางครั้ง
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน ช่วยเหลือเพื่อน
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม
เป็นส่วนใหญ่ใน การทากิจกรรม
การทากิจกรรม
เป็นบางครั้ง

ต้องปรับปรุง (1)
ไม่สนใจใน
การเรียน คุยและ
เล่นกันในขณะ
เรียน
ไม่ถามในหัวข้อที่
ตนไม่เข้าใจและ
ไม่กล้าแสดงออก
ไม่ตอบคาถาม

ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทา
กิจกรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย

๑๐๑๙

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ วันที่.......................เดือน..............................................พ.ศ.............................

ลาดับที่

ชื่อกลุ่ม

การ
ปฏิสัมพันธ์
กัน
(4)

เกณฑ์การให้คะแนน
การ
ระดับ
สนทนา
พฤติกรรม
คุณภาพ
เรื่อง
การติดต่อ การทางาน
ทีก่ าหนด
สื่อสาร
กลุม่
รวม
(4)
(4)
(4)
(16)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์กำรสรุปผลกำรประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่ำน

๑๐๒๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)
เกณฑ์กำรวัดและประเมินผลกำรสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรำยกลุ่ม (Rubric)

ประเด็น
การประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก (4)

1. การปฏิสัมพันธ์ ร่วมมือและ
กัน
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม

ดี (3)

ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อน
เป็นส่วนใหญ่ใน
การทากิจกรรม
2. การสนทนา
สนทนาตรง
สนทนาตรงประเด็น
เรื่องที่กาหนด
ประเด็น
ครอบคลุมเนื้อหา
ครอบคลุมเนื้อหา บางส่วน
3. การติดต่อสื่อสาร มีการปรึกษาครู
มีการปรึกษาครูและ
และเพื่อนกลุ่ม
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ
อื่น ๆ
เป็นส่วนใหญ่
4. พฤติกรรม
มีการวางแผนอย่าง มีการวางแผนอย่าง
การทางาน
เป็นระบบ และ
เป็นระบบ และ
แบ่งหน้าที่ของ
แบ่งหน้าที่ของ
สมาชิกในกลุม่
สมาชิกในกลุม่ เป็น
ส่วนใหญ่

พอใช้ (2)

ต้องปรับปรุง (1)

ร่วมมือและ
ไม่ให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลือเพื่อนใน ในขณะทากิจกรรม
การทากิจกรรม
เป็นบางครั้ง
สนทนาตรงประเด็น สนทนาไม่ตรง
ประเด็น
มีการปรึกษาครูและ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ
เป็นบางครั้ง
มีการวางแผนอย่าง
เป็นระบบ และ
แบ่งหน้าที่ของ
สมาชิกในกลุม่ เป็น
บางครั้ง

ไม่มีการปรึกษา
ครูและเพื่อนกลุ่ม
อื่น ๆ
ไม่มีการวางแผน
อย่างเป็นระบบ
และไม่มีการแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่ม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย

๑๐๒๑

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คาชีแ้ จง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
รายการ
ประเมิน
๑. มีวินัย
รับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้

3. มุ่งมั่นใน
การทางาน

ระดับการปฏิบตั ิ

พฤติกรรมการแสดงออก

๓

๒

๑

๑.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
ในชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
2.1 ตั้งใจเรียน
2.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
2.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
2.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์
สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
และเลือกใช้สอื่ ได้อย่างเหมาะสม
2.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็น
องค์ความรู้
2.6 แลกเปลี่ยนความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
3.1 มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
3.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ตอ่ อุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
ช่วงคะแนน
22-27
15-21
8-14
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้
เกณฑ์กำรสรุปผลกำรประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป ถือว่า ผ่ำน

๑๐๒๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)
แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน

คาชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน

พฤติกรรมการแสดงออก

๑. ความสามารถ
ในการสื่อสาร

๑.1 มีความสามารถในการรับ-ส่งสาร
1.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ
ของตนเอง โดยใช้ภาษาอย่างเหมาะสม
2.1 มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์
2.2 มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ
3.1 สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้
3.2 นาความรูท้ ี่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน

2. ความสามารถ
ในการคิด
3. ความสามารถ
ในการใช้ทกั ษะ
ชีวติ

ระดับการปฏิบตั ิ
๓

๒

๑

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

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
ช่วงคะแนน
16-18
13-15
10-12
1-9

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ดังนี้
เกณฑ์กำรสรุปผลกำรประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป ถือว่า ผ่ำน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย

๑๐๒๓

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 9 เรื่อง การเข้ามาของอารยธรรมต่างชาติที่มตี ่อสังคมไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มตี ่อไทย
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาประวัตศิ าสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๔.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์ และ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสาคัญและสามารถ
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตัวชี้วดั ส 4.2 ป.5/2 อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทยปัจจุบันโดยสังเขป
2. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การเข้ามาของอารยธรรมต่างชาติในดินแดนไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่งผลให้เกิดการรับ
วัฒนธรรมด้านต่าง ๆ เช่น ด้านศาสนา ภาษาสถาปัตยกรรม นาฏศิลป์ วรรณกรรม
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายและวิเคราะห์การเข้ามาของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทย
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
- เกิดทักษะในการสืบค้นการเข้ามาของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทย
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- ตระหนักถึงสาคัญการเข้ามาของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทย
4. สาระการเรียนรู้
- การเข้ามาของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทย
5. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการคิด
- ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- ทักษะการคิดวิเคราะห์
5.2 ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
- กระบวนการสืบค้นข้อมูล
5.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวติ
- กระบวนการปฏิบัติ
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้

๑๐๒๔

ลาดับที่
1.

2.

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

จุดประสงค์
การเรียนรู้

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 9 เรื่อง การเข้ามาของอารยธรรมต่างชาติที่มตี ่อสังคมไทย
รายวิชาประวัตศิ าสตร์ จานวน 1 ชั่วโมง
แนวการจัดการเรียนรู้
ขั้นตอนการจัด
เวลาทีใ่ ช้
การเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ขั้นนา
5 นาที 1. ครูทบทวนอารยธรรมจีนและ 1. นักเรียนร่วมกันทบทวน เรื่อง
อินเดียที่ประเทศไทยได้รับ
อารยธรรมจีนและอินเดียที่
อิทธิพล แล้วยังมีประเทศอื่น ๆ ประเทศไทยได้รับอิทธิพล พร้อม
อีกทีป่ ระเทศไทยได้รับมา ให้
กับยกตัวอย่างประเทศอื่น ๆ ที่
นักเรียนลองยกตัวอย่าง
ประเทศไทยได้รับอิทธิพลมา
2. ครูให้นักเรียนดูภาพอาคารสูง 2. นักเรียนดูภาพอาคารสูงและ
และภาพขนมเค้ก แล้วตั้ง
ภาพขนมเค้ก
ประเด็นคาถาม
3. ครูใช้คาถาม
3. นักเรียนตอบคาถาม
1) จากภาพอาคารสูงที่
1) แนวคาตอบ
นักเรียนเห็น นักเรียนคิดว่าเป็น อาคารสูงที่สร้างขึ้นโดยรับอารย
การรับอารยธรรมใด
ธรรมมาจากชาติตะวันตก
๒) นักเรียนรับวัฒนธรรม
2) แนวคาตอบ โทรทัศน์
ตะวันตกโดยผ่านช่องทางใดบ้าง เว็บไซต์ ภาพยนตร์
ขั้นสอน
25 นาที ๑. ครูและนักเรียนร่วมกัน
1. นักเรียนร่วมกันสนทนา
สนทนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
เกี่ยวกับการเข้ามาของอารยธรรม การเข้ามาของอารยธรรม
ต่างชาติที่มีต่อสังคมไทย
ต่างชาติที่มีต่อสังคมไทย

การประเมิน
การเรียนรู้
- PowerPoint - การประเมิน
- ภาพอาคารสูง คาตอบ
- ภาพขนมเค้ก - การสังเกต
สื่อการเรียนรู้

- PowerPoint - การประเมิน
คาตอบ
- การสังเกต

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย
ลาดับที่
3.

จุดประสงค์
ขั้นตอนการจัด
เวลาทีใ่ ช้
การเรียนรู้
การเรียนรู้
1. อธิบายและ
ขั้นปฏิบัติ
10 นาที
วิเคราะห์การเข้า
มาของอารยธรรม
ต่างชาติที่มีต่อ
สังคมไทย
2. เกิดทักษะใน
การสืบค้นการเข้า
มาของอารยธรรม
ต่างชาติที่มีต่อ
สังคมไทย

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
เช่น อาหาร ภาษา การแต่งกาย เช่น อาหาร ภาษา การแต่งกาย
ดนตรี
ดนตรี
2. ครูให้นกั เรียนดูวดิ ีโอการเข้ามา 2. นักเรียนดูวดิ ีโอการเข้ามาของ
ของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อ
อารยธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทย
สังคมไทย
3. ครูตั้งประเด็นคาถาม
3. นักเรียนตอบคาถาม
1) อาหารชนิดใดบ้างที่รับมา
1) แนวคาตอบ สปาเกตตี พิซซ่า
จากต่างชาติ
สเต๊ก
2) วัฒนธรรมไทยในปัจจุบัน
2) แนวคาตอบ ในปัจจุบันมี
แตกต่างจากอดีตอย่างไร
การผสมผสานกับวัฒนธรรม
ต่างชาติมากกว่าอดีต
3) การรับวัฒนธรรมตะวันตก
3) แนวคาตอบ วัฒนธรรมไทย
มากเกินไป อาจก่อให้เกิดผลอย่างไร จะถูกลืมและเอกลักษณ์ของชาติ
ถูกกลืนไปกับวัฒนธรรมตะวันตก
4) นักเรียนเห็นด้วยกับการรับ
4) แนวคาตอบ เห็นด้วย/ไม่
วัฒนธรรมจากต่างชาติหรือไม่
เห็นด้วย เพราะวัฒนธรรม
เพราะเหตุใด
บางอย่างก็ทาให้ชาติไทยมีความ
ทันสมัยไม่ล้าหลัง
5) นักเรียนจะสืบทอดวัฒนธรรม 5) แนวคาตอบ เข้าร่วม
ไทยให้คงอยู่สืบต่อไปได้อย่างไร ประเพณีสาคัญของไทย มีความ
เคารพนอบน้อมต่อผู้ใหญ่เสมอ

๑๐๒๕
การประเมิน
การเรียนรู้
- PowerPoint - การสังเกต
- วดิ ีโอการเข้า - การประเมิน
มาของอารย
ธรรมต่างชาติที่
มีต่อสังคมไทย
https://youtu.
be/tw2NBpitM
K4
- ใบงานที่ 9
เรื่อง การเข้ามา
ของอารยธรรม
ต่างชาติที่มีต่อ
สังคมไทย
สื่อการเรียนรู้

๑๐๒๖
ลาดับที่

4.

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)
จุดประสงค์
การเรียนรู้

3. ตระหนักถึง
สาคัญการเข้ามา
ของอารยธรรม
ต่างชาติที่มีต่อ
สังคมไทย

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
4. ครูให้นกั เรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4
4 คน แล้วให้นกั เรียนทาใบงานที่ คน แล้วทาใบงานที่ 9 เรื่อง การ
9 เรื่อง การเข้ามาของอารย
เข้ามาของอารยธรรมต่างชาติที่
ธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทย
มีต่อสังคมไทย
5. ครูให้นกั เรียนออกมานาเสนอ 5. นักเรียนออกมานาเสนอ
ผลงานหน้าชั้นเรียน
ผลงานหน้าชั้นเรียน
10 นาที 1. ครูสุ่มตัวแทนกลุ่ม
1. ตัวแทนกลุ่ม
2-3 กลุ่ม ออกมานาเสนอใบงาน 2-3 กลุ่ม ออกมานาเสนอใบ
เรื่อง การเข้ามาของอารยธรรม งาน เรื่อง การเข้ามาของอารยต่างชาติที่มีต่อสังคมไทย
ธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทย
2. ครูและนักเรียนร่วมกัน
2. นักเรียนร่วมกันตรวจสอบ
ตรวจสอบความถูกต้อง
ความถูกต้อง
๓. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป 3. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้
องค์ความรู้

ขั้นตอนการจัด
เวลาทีใ่ ช้
การเรียนรู้

ขั้นสรุป

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย

๑๐๒๗

8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้
๑. ห้องสมุดโรงเรียน
๒. การค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
3. สื่อ PowerPoint
4. ใบงานที่ 9 เรื่อง การเข้ามาของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทย
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิน้ งานหรือภาระงาน
1. ใบงานที่ 9 เรื่อง การเข้ามาของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทย
2. ความถูกต้องของการทาใบงาน
เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการวัด
และประเมินผล
ความรู้ (K)

วิธีการ
- ตรวจใบงาน
- การสังเกต
- การประเมิน

ทักษะ (P)

- ตรวจใบงาน
- การสังเกต
- การประเมิน

เจตคติ (A)

- สังเกตพฤติกรรม

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

- ประเมินความมีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นใน
การทางาน
- ประเมินความสามารถ
การคิด การใช้ทักษะชีวิต
และการแก้ปญ
ั หา

สมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียน

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

- ใบงานที่ 9 เรื่อง การเข้า
มาของอารยธรรมต่างชาติ
ที่มีต่อสังคมไทย
- แบบสังเกต
- แบบประเมิน
- ใบงานที่ 9 เรื่อง การเข้า
มาของอารยธรรมต่างชาติ
ที่มีต่อสังคมไทย
- แบบสังเกต
- แบบประเมิน
- แบบประเมินพฤติกรรม

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 60

- แบบประเมินสมรรถนะ
สาคัญของผู้เรียน

ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 60

ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป
- แบบประเมินคุณลักษณะ ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
อันพึงประสงค์
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป

๑๐๒๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผู้สอน
(...........................................)
วันที่........เดือน.................พ.ศ............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหารหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผู้ตรวจ
(...........................................)
วันที่........เดือน.................พ.ศ............

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย

๑๐๒๙

ใบงานที่ 9 เรือ่ ง การเข้ามาของอารยธรรมต่างชาติที่มตี ่อสังคมไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มตี ่อไทย
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 9 เรื่อง การเข้ามาของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทย
รายวิชาประวัตศิ าสตร์ รหัสวิชา ส๑๕๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คำชี้แจง : ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้ามาของอารยธรรมต่างชาติในด้านต่าง ๆ ทีม่ ีผล
ต่อการดาเนินชีวิตของคนในสังคมไทย โดยใช้แผนภาพความคิด แล้วสรุปเป็นความคิดรวบยอด

ด้ำนภำษำ

ด้ำนกำรแต่งกำย

ด้ำนอำหำร

ด้ำนดนตรี
ชื่อ-นามสกุล......................................................................................ชั้น......................เลขที่...............................

๑๐๓๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)
เฉลยใบงานที่ 9 เรื่อง การเข้ามาของอารยธรรมต่างชาติที่มตี ่อสังคมไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มตี ่อไทย
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 9 เรื่อง การเข้ามาของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทย
รายวิชาประวัตศิ าสตร์ รหัสวิชา ส๑๕๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คำชี้แจง : ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้ามาของอารยธรรมต่างชาติในด้านต่าง ๆ ที่มีผล
ต่อการดาเนินชีวิตของคนในสังคมไทย โดยใช้แผนภาพความคิด แล้วสรุปเป็นความคิดรวบยอด

ด้ำนภำษำ

มีการใช้ภาษาอังกฤษใน
การติดต่อสื่อสารกัน

ด้ำนกำรแต่งกำย

มีการแต่งกายที่ทันสมัย เช่น
ผู้หญิงใส่กระโปรง สวมถุงน่อง

ด้ำนอำหำร

ใช้ช้อนส้อม และมีดใน
การรับประทานอาหาร

ด้ำนดนตรี

มีการนาเครื่องดนตรี เช่น เปียโน
กีตาร์ เข้ามาใช้ในการบรรเลงเพลง
และฝึกเต้นราตามจังหวะต่าง ๆ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย

๑๐๓๑

แบบประเมินการนาเสนอหน้าชัน้ เรียน
เกณฑ์
การประเมิน
ดีมาก (๔)
1. การ
คล่องแคล่วไม่ติดขัด
ถ่ายทอดเนื้อหา ทาให้เข้าใจประเด็น
ได้ง่ายและเร็ว
การพูดมีการเว้น
จังหวะและเน้นคา
เน้นสาระสาคัญอย่าง
เหมาะสมเพื่อให้ผู้ฟัง
ติดตามการนาเสนอ
ความเร็วในการพูด
อยู่ในระดับเหมาะสม
2. บุคลิกภาพ มีความมั่นใจ
สบสายตาผู้ฟัง
ตลอดเวลาเพื่อดึงดูด
ให้ผู้ฟังสนใจใน
เนื้อหาที่ถ่ายทอด
เสียงดังพอเหมาะ
3. การใช้ภาษา คล่องแคล่ว เช่น
กายใน
ยกมือ/ผายมือ แสดง
การสื่อสาร
กริยาท่าทาง
ประกอบการนาเสนอ
เพื่อดึงดูดความสนใจ
4. ความ
ใช้เวลาใน
เหมาะสมกับ การนาเสนอ
เวลา
เหมาะสม

ระดับคุณภาพ
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
ปรับปรุง (๑)
คล่องแคล่วไม่ติดขัด ไม่คล่องแคล่วมี
ติดขัด หยุดชะงักใน
ทาให้เข้าใจประเด็น การหยุดชะงักบ้าง หลายจังหวะ พูด
ได้ง่าย การพูดมีการ บางครั้ง จังหวะพูด เร็วหรือช้าเกินไป
เว้นจังหวะอย่าง
ช้าจับประเด็นไม่ได้
เหมาะสม ความเร็ว
ในการพูดอยู่ใน
ระดับเหมาะสม

สบสายตาผู้ฟัง
พอสมควร น้าเสียง
สะท้อนถึงความ
มั่นใจ เสียงดัง
พอเหมาะ

สบสายตาผู้ฟังน้อย ก้มหน้าไม่สบตา
น้าเสียงสั่น ขาด
และ
ความมั่นใจ เสียง น้าเสียงสั่นและเบา
เบาและดังสลับไป

แสดงกริยาท่าทาง ใช้ภาษากายสื่อสาร ไม่ใช้ภาษากาย
ประกอบการนาเสนอ น้อยครั้ง
สื่อสาร
พอสมควร
ใช้เวลาใน
การนาเสนอเกิน
เวลาที่กาหนด ๑-๓
นาที

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
8-๑0
คะแนน หมายถึง
คะแนน
5-7
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๑-4
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ 5 คะแนน ขึ้นไป

ใช้เวลาใน
การนาเสนอเกิน
เวลาที่กาหนด ๔-๕
นาที

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ใช้เวลาใน
การนาเสนอเกิน
เวลาที่กาหนด
มากกว่า ๕ นาทีขึ้น
ไป

๑๐๓๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)
แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ดี (๓)
มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
สม่าเสมอ

ระดับคุณภาพ
พอใช้ (๒)
มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมใน
บางครั้ง

ปรับปรุง (๑)
ไม่มีความกระตือรือร้น
ในการร่วมกิจกรรม

2. การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อนื่

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นอย่างสม่าเสมอ

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ไม่รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น

3. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบใน
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมายใน
งานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
สม่าเสมอ
บางครั้ง

4. ขยันหมั่นเพียร

มีความขยันหมั่นเพียร มีความขยันหมั่นเพียร ไม่มีความขยันหมั่นเพียร
พยายามทางานให้สาเร็จ พยายามทางานให้สาเร็จ พยายามทางานให้สาเร็จ
อย่างสม่าเสมอ
เป็นบางครั้ง

5. ตรงต่อเวลา

ส่งชิ้นงานภายในเวลาที่
กาหนด

เกณฑ์การประเมิน
1. การร่วมกิจกรรม

ส่งผลงานเสร็จตรงเวลา

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
๑1-๑๕
คะแนน หมายถึง
คะแนน
6-๑0
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๑-5
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ 6 คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ส่งผลงานช้ากว่าเวลา
กาหนด

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย

๑๐๓๓

แบบประเมินใบงำน
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนประเมินใบงานของนักเรียน แล้วให้ทาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

การร่วม
กิจกรรม

การรับฟัง
ความคิดเห็น
ของผู้อื่น

ความ
รับผิดชอบ

ขยันหมั่นเพียร ตรงต่อเวลา

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

รวม
20
คะแนน

1
2
3
4
5

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

เกณฑ์กำรให้คะแนน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่ำน

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภำพ
16-20
ดีมาก
11-15
ดี
6-10
พอใช้
1-5
ปรับปรุง

๑๐๓๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ วันที่.......................เดือน............................................พ.ศ.............................

ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

เกณฑ์การให้คะแนน
ความ
ระดับ
ความ
สนใจ
มีส่วน
คุณภาพ
ตั้งใจใน และการ การตอบ ร่วมใน
การเรียน ซักถาม คาถาม กิจกรรม รวม
(4)
(4)
(4)
(4) (16)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์กำรสรุปผลกำรประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่ำน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย

๑๐๓๕

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (Rubric)
เกณฑ์การให้คะแนน
ประเด็นการประเมิน
1. ความตั้งใจใน
การเรียน
2. ความสนใจและ
การซักถาม
3. การตอบคาถาม

4. มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม

ดีมาก (4)

ดี (3)

สนใจในการเรียน
ไม่คุยหรือเล่นกัน
ในขณะเรียน

สนใจในการเรียน
คุยกันเล็กน้อย
ในขณะเรียน

พอใช้ (2)

สนใจในการเรียน
คุยกันและเล่นกัน
ในขณะเรียนเป็น
บางครั้ง
มีการถามในหัวข้อ มีการถามในหัวข้อ มีการถามในหัวข้อ
ที่ตนไม่เข้าใจทุก ที่ตนไม่เข้าใจเป็น ที่ตนไม่เข้าใจเป็น
เรื่องและกล้า
ส่วนมากและกล้า บางครั้งและไม่
แสดงออก
แสดงออก
ค่อยกล้าแสดงออก
ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามเป็น
ตอบคาถามถูกทุก ตอบคาถาม
บางครั้งและตอบ
ข้อ
ส่วนมากถูก
คาถามถูกเป็น
บางครั้ง
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน ช่วยเหลือเพื่อน
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม
เป็นส่วนใหญ่ใน การทากิจกรรม
การทากิจกรรม
เป็นบางครั้ง

ต้องปรับปรุง (1)
ไม่สนใจในการเรียน
คุยและเล่นกัน
ในขณะเรียน
ไม่ถามในหัวข้อที่
ตนไม่เข้าใจและ
ไม่กล้าแสดงออก
ไม่ตอบคาถาม

ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทา
กิจกรรม

๑๐๓๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ วันที่.......................เดือน.............................................พ.ศ...........................

ลาดับที่

ชื่อกลุ่ม

เกณฑ์การให้คะแนน
การ
ระดับ
การ
สนทนา
พฤติกรรม
คุณภาพ
ปฏิสัมพันธ์
เรื่อง
การติดต่อ การทางาน
กัน
ทีก่ าหนด
สื่อสาร
กลุ่ม
รวม
(4)
(4)
(4)
(4)
(16)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์กำรสรุปผลกำรประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่ำน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย

๑๐๓๗

เกณฑ์กำรวัดและประเมินผลกำรสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรำยกลุ่ม (Rubric)
เกณฑ์การให้คะแนน
ประเด็นการประเมิน
ดีมาก (4)
1. การปฏิสัมพันธ์
กัน

ดี (3)

ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน ช่วยเหลือเพื่อน
การทากิจกรรม
เป็นส่วนใหญ่ใน
การทากิจกรรม
2. การสนทนาเรื่อง สนทนาตรง
สนทนาตรงประเด็น
ที่กาหนด
ประเด็น
ครอบคลุมเนื้อหา
ครอบคลุมเนื้อหา บางส่วน
3. การติดต่อสื่อสาร มีการปรึกษาครู
มีการปรึกษาครู
และเพื่อนกลุ่ม
และเพื่อนกลุ่ม
อื่น ๆ
อื่น ๆ เป็นส่วนใหญ่
4. พฤติกรรม
มีการวางแผน
มีการวางแผน
การทางาน
อย่างเป็นระบบ
อย่างเป็นระบบ
และแบ่งหน้าทีข่ อง และแบ่งหน้าทีข่ อง
สมาชิกในกลุม่
สมาชิกในกลุม่ เป็น
ส่วนใหญ่

พอใช้ (2)

ต้องปรับปรุง (1)

ร่วมมือและ
ไม่ให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลือเพื่อนใน ในขณะทากิจกรรม
การทากิจกรรม
เป็นบางครั้ง
สนทนาตรงประเด็น สนทนาไม่ตรง
ประเด็น
มีการปรึกษาครู
และเพื่อนกลุ่ม
อื่น ๆ เป็นบางครั้ง
มีการวางแผน
อย่างเป็นระบบ
และแบ่งหน้าทีข่ อง
สมาชิกในกลุม่ เป็น
บางครั้ง

ไม่มีการปรึกษา
ครูและเพื่อนกลุ่ม
อื่น ๆ
ไม่มีการวางแผน
อย่างเป็นระบบ
และไม่มีการแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่ม

๑๐๓๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คาชีแ้ จง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
รายการ
ประเมิน
๑. มีวินัย
รับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้

3. มุ่งมั่นใน
การทางาน

ระดับการปฏิบตั ิ
๓ ๒ ๑

พฤติกรรมการแสดงออก
๑.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
ในชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
2.1 ตั้งใจเรียน
2.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
2.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
2.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์
สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
และเลือกใช้สอื่ ได้อย่างเหมาะสม
2.5 บันทึกความรู้วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็น
องค์ความรู้
2.6 แลกเปลี่ยนความรู้ ด้วยวิธีการต่าง ๆ และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
3.1 มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
3.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ตอ่ อุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ

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

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
ช่วงคะแนน
22-27
15-21
8-14
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้
เกณฑ์กำรสรุปผลกำรประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป ถือว่า ผ่ำน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย

๑๐๓๙

แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
คาชีแ้ จง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด✓ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
ระดับการปฏิบตั ิ
รายการประเมิน

พฤติกรรมการแสดงออก

๑. ความสามารถ
ในการสื่อสาร

๑.1 มีความสามารถในการรับ-ส่งสาร
1.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ
ของตนเอง โดยใช้ภาษาอย่างเหมาะสม
2.1 มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์
2.2 มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ
3.1 สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้
3.2 นาความรูท้ ี่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน

2. ความสามารถ
ในการคิด
3. ความสามารถ
ในการใช้ทกั ษะ
ชีวติ

๓

๒

๑

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

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
ช่วงคะแนน
16-18
13-15
10-12
1-9

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ดังนี้
เกณฑ์กำรสรุปผลกำรประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป ถือว่า ผ่ำน

๑๐๔๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 10 เรื่อง อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มตี ่อสังคมไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มตี ่อไทย
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาประวัตศิ าสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๔.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์ และ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสาคัญและสามารถ
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตัวชี้วดั ส 4.2 ป.5/2 อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทยปัจจุบันโดยสังเขป
2. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติ เป็นสิ่งที่ไม่มั่นคงที่หรือใช้เฉพาะในสังคมหนึ่งเท่านั้น ในปัจจุบันมี
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการขนส่งคมนาคม ทาให้การเผยแพร่วัฒนธรรมกระทาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
กระบวนการนี้เรียกว่า การเผยแพร่หรือการกระจายทางวัฒนธรรมหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรป ทาให้
ชนชาติเหล่านั้นแข่งขันกันแสวงหาอาณานิคมในทวีปเอเชียด้วยแล้ว สังคมไทยก็ตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มชาว
ยุโรป โดยเฉพาะอังกฤษ ฝรั่งเศส และอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกก็ยังคงต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายและวิเคราะห์อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทย
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
- เกิดทักษะในการสืบค้นอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทย
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- ตระหนักถึงสาคัญของอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทย
4. สาระการเรียนรู้
- การเข้ามาของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทย
5. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการคิด
- ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- ทักษะการคิดวิเคราะห์
5.2 ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
- กระบวนการสืบค้นข้อมูล
5.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวติ
- กระบวนการปฏิบัติ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้

๑๐๔๑

๑๐๔๒

ลาดับที่

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

จุดประสงค์
การเรียนรู้

1.

2.

1. อธิบายและ
วิเคราะห์อิทธิพล
ของวัฒนธรรม
ต่างชาติที่มีต่อ
สังคมไทย

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 10 เรื่อง อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มตี ่อสังคมไทย
รายวิชาประวัตศิ าสตร์ จานวน 1 ชั่วโมง
แนวการจัดการเรียนรู้
ขั้นตอนการจัด เวลาที่
การเรียนรู้
ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ขั้นนา
5 นาที 1. ครูให้นกั เรียนดูภาพ “การ 1. นักเรียนดูภาพ “การแต่ง
แต่งกายของคนไทยที่ได้รับ
กายของคนไทยที่ได้รับอิทธิพล
อิทธิพลจากชาติตะวันตก”
จากชาติตะวันตก”
2. ครูใช้คาถาม
2. นักเรียนตอบคาถาม
1) ภาพที่นักเรียนเห็นคือภาพ 1) แนวคาตอบ การแต่งกาย
อะไร
ของคนไทยในปัจจุบัน
๒) ภาพที่นักเรียนเห็น
2) แนวคาตอบ เป็นการแต่ง
เกี่ยวข้องอย่างไรกับสังคมไทย กาย ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจาก
ในปัจจุบัน
เดิมไม่เหมือนในอดีต
3) ในชีวิตประจาวันของ
3) แนวคาตอบ การแต่งกาย
นักเรียนได้รับอิทธิพลจาก
ตามสมัยนิยม การพูดภาษา
ต่างชาติอย่างไรบ้าง
อังกฤษ การนับถือศาสนาคริสต์
ขั้นสอน
25 นาที ๑. ครูให้นกั เรียนดูวดิ ีโอ เรื่อง 1. นักเรียนดูวดิ ีโอ เรื่อง
อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวัน อิทธิพลของวัฒนธรรม
ออก และวัฒนธรรมตะวันตกต่อ ตะวันออกและวัฒนธรรม
สังคมไทย ครูพูดคุยกับนักเรียน ตะวันตกต่อสังคมไทย
เกี่ยวกับอิทธิพลของวัฒนธรรม
ต่างชาติที่มีต่อสังคมไทย

การประเมิน
การเรียนรู้
- PowerPoint - การประเมิน
- ภาพการแต่ง
คาตอบ
กายของคนไทยที่ - การสังเกต
ได้รับอิทธิพลจาก
ชาติตะวันตก
สื่อการเรียนรู้

- วดิ ีโอ เรื่อง
- การประเมิน
อิทธิพลของ
คาตอบ
วัฒนธรรมตะวัน - การสังเกต
ออกและวัฒนธรรม
ตะวันตกต่อ
สังคมไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย
ลาดับที่

3.

จุดประสงค์
การเรียนรู้
2. เกิดทักษะใน
การสืบค้นการเข้า
มาของอารยธรรม
ต่างชาติที่มีต่อ
สังคมไทย

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

ขั้นปฏิบัติ

เวลาที่
ใช้

๑๐๔๓

แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
2. ครูและนักเรียนร่วมกัน
2. นักเรียนร่วมกันสนทนา
- PowerPoint
สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
เกี่ยวกับอิทธิพลของวัฒนธรรม อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่
ต่างชาติที่มีต่อสังคมไทยใน
มีต่อสังคมไทยในปัจจุบัน เช่น
ปัจจุบัน เช่น
- ด้านศาสนา
- ด้านศาสนา
- ด้านภาษา
- ด้านภาษา
- ด้านสถาปัตยกรรม
- ด้านสถาปัตยกรรม
นาฏศิลป์ และวรรณกรรม
นาฏศิลป์ และวรรณกรรม
- ด้านการแต่งกาย
- ด้านการแต่งกาย
- ด้านอาหาร
- ด้านอาหาร

10 นาที 3. ครูให้นกั เรียนจับคู่ทาใบงาน
เรื่อง อิทธิพลของวัฒนธรรม
ต่างชาติที่มีต่อสังคมไทย โดยให้
นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับอิทธิพลของอารยธรรม
ตะวันตกในด้านต่าง ๆ ที่มีผล
ต่อการดาเนินชีวิตของคนใน
สังคม แล้วสรุปเป็นแผนผัง
ความคิดลงในกระดาษ
๔. ให้ตัวแทนนักเรียนนาเสนอ
ผลงานหน้าชั้นเรียน

3. นักเรียนจับคู่ทาใบงานที่ 10 - ใบงานที่ 10
เรื่อง อิทธิพลของวัฒนธรรม
เรือ่ ง อิทธิพลของ
ต่างชาติที่มีต่อสังคมไทย
วัฒนธรรมต่างชาติ
ต่อสังคมไทย

4. นักเรียนออกมานาเสนอ
ผลงานหน้าชั้นเรียน

การประเมิน
การเรียนรู้
- การสังเกต
- การประเมิน

๑๐๔๔
ลาดับที่
4.

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)
จุดประสงค์
การเรียนรู้
3. ตระหนักถึง
สาคัญของอิทธิพล
ของวัฒนธรรม
ต่างชาติที่มีต่อ
สังคมไทย

แนวการจัดการเรียนรู้
ขั้นตอนการจัด เวลาที่
การเรียนรู้
ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ขั้นสรุป
10 นาที 1. ครูสุ่มตัวแทนนักเรียน
1. ตัวแทนนักเรียน
2-3 คู่ ออกมานาเสนอใบงาน
เรื่อง อิทธิพลของวัฒนธรรม
ต่างชาติที่มีต่อสังคมไทย
2. ครูและนักเรียนร่วมกัน
ตรวจสอบความถูกต้อง
๓. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปองค์ความรู้

2-3 คู่ ออกมานาเสนอใบงาน
เรื่อง อิทธิพลของวัฒนธรรม
ต่างชาติที่มีต่อสังคมไทย
2. นักเรียนร่วมกันตรวจสอบ
ความถูกต้อง
3. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย

๑๐๔๕

8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้
๑. ห้องสมุดโรงเรียน
๒. การค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
3. สื่อ PowerPoint
4. ใบงานที่ 10 เรื่อง อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทย
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิน้ งานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ 10 เรื่อง อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทย
เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการวัด
และประเมินผล
ความรู้ (K)

วิธีการ
- ตรวจใบงาน
- การสังเกต
- การประเมิน

ทักษะ (P)

- ตรวจใบงาน
- การสังเกต
- การประเมิน

เจตคติ (A)

- สังเกตพฤติกรรม

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

- ประเมินความมีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นใน
การทางาน
- ประเมินความสามารถ
การคิด การใช้ทักษะชีวิต
และการแก้ปญ
ั หา

สมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียน

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

- ใบงานที่ 10 เรื่อง
อิทธิพลของวัฒนธรรม
ต่างชาติที่มีต่อสังคมไทย
- แบบสังเกต
- แบบประเมิน
- ใบงานที่ 10 เรื่อง
อิทธิพลของวัฒนธรรม
ต่างชาติที่มีต่อสังคมไทย
- แบบสังเกต
- แบบประเมิน
- แบบประเมินพฤติกรรม

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 60

- แบบประเมินสมรรถนะ
สาคัญของผู้เรียน

ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 60

ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป
- แบบประเมินคุณลักษณะ ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
อันพึงประสงค์
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป

๑๐๔๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผู้สอน
(...........................................)
วันที่........เดือน.................พ.ศ............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหารหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผู้ตรวจ
(...........................................)
วันที่........เดือน.................พ.ศ............

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย

๑๐๔๗

ใบงานที่ 10 เรื่อง อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มตี อ่ สังคมไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มตี ่อไทย
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 10 เรื่อง อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มตี ่อสังคมไทย
รายวิชาประวัตศิ าสตร์ รหัสวิชา ส๑๕๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คำชี้แจง : ให้นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกในด้านต่าง ๆ ที่มีผลต่อ
การดาเนินชีวิตของคนในสังคม แล้วสรุปเป็นแผนผังความคิดลงในกระดาษ

อิทธิพลของ
วัฒนธรรมต่างชาติ
ที่มตี ่อสังคมไทย

ชื่อ-นามสกุล.......................................................................................ชั้น......................เลขที่...............................

๑๐๔๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)
เฉลยใบงานที่ 10 เรื่อง อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มตี ่อสังคมไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มตี ่อไทย
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 10 เรื่อง อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มตี ่อสังคมไทย
รายวิชาประวัตศิ าสตร์ รหัสวิชา ส๑๕๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คำชี้แจง : ให้นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกในด้านต่าง ๆ ที่มีผลต่อ
การดาเนินชีวิตของคนในสังคม แล้วสรุปเป็นแผนผังความคิดลงในกระดาษ

คำตอบอยู่ในดุลยพินิจของครู

อิทธิพลของ
วัฒนธรรมต่างชาติ
ที่มตี ่อสังคมไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย

๑๐๔๙

แบบประเมินการนาเสนอหน้าชัน้ เรียน
เกณฑ์
การประเมิน
ดีมาก (๔)
1. การ
คล่องแคล่วไม่ติดขัด
ถ่ายทอดเนื้อหา ทาให้เข้าใจประเด็น
ได้ง่ายและเร็ว
การพูดมีการเว้น
จังหวะและเน้นคา
เน้นสาระสาคัญอย่าง
เหมาะสมเพื่อให้ผู้ฟัง
ติดตามการนาเสนอ
ความเร็วในการพูด
อยู่ในระดับเหมาะสม
2. บุคลิกภาพ มีความมั่นใจ
สบสายตาผู้ฟัง
ตลอดเวลาเพื่อดึงดูด
ให้ผู้ฟังสนใจใน
เนื้อหาที่ถ่ายทอด
เสียงดังพอเหมาะ
3. การใช้ภาษา คล่องแคล่ว เช่น
กายใน
ยกมือ/ผายมือ แสดง
การสื่อสาร
กริยาท่าทาง
ประกอบการนาเสนอ
เพื่อดึงดูดความสนใจ
4. ความ
ใช้เวลาใน
เหมาะสมกับ การนาเสนอ
เวลา
เหมาะสม

ระดับคุณภาพ
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
ปรับปรุง (๑)
คล่องแคล่วไม่ติดขัด ไม่คล่องแคล่วมี
ติดขัด หยุดชะงักใน
ทาให้เข้าใจประเด็น การหยุดชะงักบ้าง หลายจังหวะ พูด
ได้ง่าย การพูดมีการ บางครั้ง จังหวะพูด เร็วหรือช้าเกินไป
เว้นจังหวะอย่าง
ช้าจับประเด็นไม่ได้
เหมาะสม ความเร็ว
ในการพูดอยู่ใน
ระดับเหมาะสม

สบสายตาผู้ฟัง
พอสมควร น้าเสียง
สะท้อนถึงความ
มั่นใจ เสียงดัง
พอเหมาะ

สบสายตาผู้ฟังน้อย ก้มหน้าไม่สบตา
น้าเสียงสั่น ขาด
และ
ความมั่นใจ เสียง น้าเสียงสั่นและเบา
เบาและดังสลับไป

แสดงกริยาท่าทาง ใช้ภาษากายสื่อสาร ไม่ใช้ภาษากาย
ประกอบการนาเสนอ น้อยครั้ง
สื่อสาร
พอสมควร
ใช้เวลาใน
การนาเสนอเกิน
เวลาที่กาหนด ๑-๓
นาที

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
8-๑0
คะแนน หมายถึง
คะแนน
5-7
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๑-4
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ 5 คะแนน ขึ้นไป

ใช้เวลาใน
การนาเสนอเกิน
เวลาที่กาหนด ๔-๕
นาที

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ใช้เวลาใน
การนาเสนอเกิน
เวลาที่กาหนด
มากกว่า ๕ นาทีขึ้น
ไป

๑๐๕๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)
แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ดี (๓)
มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
สม่าเสมอ

ระดับคุณภาพ
พอใช้ (๒)
มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมใน
บางครั้ง

ปรับปรุง (๑)
ไม่มีความกระตือรือร้น
ในการร่วมกิจกรรม

2. การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อนื่

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นอย่างสม่าเสมอ

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ไม่รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น

3. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบใน
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมายใน
งานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
สม่าเสมอ
บางครั้ง

4. ขยันหมั่นเพียร

มีความขยันหมั่นเพียร มีความขยันหมั่นเพียร ไม่มีความขยันหมั่นเพียร
พยายามทางานให้สาเร็จ พยายามทางานให้สาเร็จ พยายามทางานให้สาเร็จ
อย่างสม่าเสมอ
เป็นบางครั้ง

5. ตรงต่อเวลา

ส่งชิ้นงานภายในเวลาที่
กาหนด

เกณฑ์การประเมิน
1. การร่วมกิจกรรม

ส่งผลงานเสร็จตรงเวลา

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
๑1-๑๕
คะแนน หมายถึง
คะแนน
6-๑0
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๑-5
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ 6 คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ส่งผลงานช้ากว่าเวลา
กาหนด

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย

๑๐๕๑

แบบประเมินใบงำน
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนประเมินใบงานของนักเรียน แล้วให้ทาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
ลาดับที่

ชื่อ- สกุล

การร่วม
กิจกรรม

การรับฟัง
ความคิดเห็น
ของผู้อื่น

ความ
รับผิดชอบ

ขยันหมั่นเพียร ตรงต่อเวลา

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

รวม
20
คะแนน

1
2
3
4
5
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์กำรให้คะแนน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่ำน

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
ช่วงคะแนน
16-20
11-15
6-10
1-5

ระดับคุณภำพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๑๐๕๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ วันที่.....................เดือน...........................................พ.ศ..................................

ลาดับที่

ชื่อ- สกุล

เกณฑ์การให้คะแนน
ความ
ระดับ
ความ
สนใจ
มีส่วน
คุณภาพ
ตั้งใจใน และการ การตอบ ร่วมใน
การเรียน ซักถาม คาถาม กิจกรรม รวม
(4)
(4)
(4)
(4) (16)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์กำรสรุปผลกำรประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่ำน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย

๑๐๕๓

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (Rubric)
เกณฑ์การให้คะแนน
ประเด็นการประเมิน
ดีมาก (4)
1. ความตั้งใจในการ สนใจในการเรียน
เรียน
ไม่คุยหรือเล่นกัน
ในขณะเรียน
2. ความสนใจและ
การซักถาม
3. การตอบคาถาม

4. มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม

ดี (3)
สนใจในการเรียน
คุยกันเล็กน้อย
ในขณะเรียน

พอใช้ (2)

สนใจในการเรียน
คุยกันและเล่นกัน
ในขณะเรียนเป็น
บางครั้ง
มีการถามในหัวข้อ มีการถามในหัวข้อ มีการถามในหัวข้อ
ที่ตนไม่เข้าใจทุก ที่ตนไม่เข้าใจเป็น ที่ตนไม่เข้าใจเป็น
เรื่องและกล้า
ส่วนมากและกล้า บางครั้งและไม่
แสดงออก
แสดงออก
ค่อยกล้าแสดงออก
ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามเป็น
ตอบคาถามถูกทุก ตอบคาถาม
บางครั้งและตอบ
ข้อ
ส่วนมากถูก
คาถามถูกเป็น
บางครั้ง
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน ช่วยเหลือเพื่อน
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม
เป็นส่วนใหญ่ใน การทากิจกรรม
การทากิจกรรม
เป็นบางครั้ง

ต้องปรับปรุง (1)
ไม่สนใจใน
การเรียน คุยและ
เล่นกันในขณะ
เรียน
ไม่ถามในหัวข้อที่
ตนไม่เข้าใจและไม่
กล้าแสดงออก
ไม่ตอบคาถาม

ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทากิจกรรม

๑๐๕๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ วันที่.......................เดือน...........................................พ.ศ................................

ลาดับที่

ชื่อกลุ่ม

เกณฑ์การให้คะแนน
การ
ระดับ
การ
สนทนา
พฤติกรรม
คุณภาพ
ปฏิสัมพันธ์
เรื่อง
การติดต่อ การทางาน
กัน
ทีก่ าหนด
สื่อสาร
กลุ่ม
รวม
(4)
(4)
(4)
(4)
(16)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์กำรสรุปผลกำรประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่ำน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย

๑๐๕๕

เกณฑ์กำรวัดและประเมินผลกำรสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรำยกลุ่ม (Rubric)
เกณฑ์การให้คะแนน
ประเด็นการประเมิน
ดีมาก (4)
1. การปฏิสัมพันธ์
กัน

ดี (3)

ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน ช่วยเหลือเพื่อน
การทากิจกรรม
เป็นส่วนใหญ่ใน
การทากิจกรรม
2. การสนทนาเรื่อง สนทนาตรง
สนทนาตรงประเด็น
ที่กาหนด
ประเด็น
ครอบคลุมเนื้อหา
ครอบคลุมเนื้อหา บางส่วน
3. การติดต่อสื่อสาร มีการปรึกษาครู
มีการปรึกษาครู
และเพื่อนกลุ่ม
และเพื่อนกลุ่ม
อื่น ๆ
อื่น ๆ เป็นส่วนใหญ่
4. พฤติกรรม
มีการวางแผน
มีการวางแผน
การทางาน
อย่างเป็นระบบ
อย่างเป็นระบบ
และแบ่งหน้าทีข่ อง และแบ่งหน้าทีข่ อง
สมาชิกในกลุม่
สมาชิกในกลุม่ เป็น
ส่วนใหญ่

พอใช้ (2)

ต้องปรับปรุง (1)

ร่วมมือและ
ไม่ให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลือเพื่อนใน ในขณะทากิจกรรม
การทากิจกรรม
เป็นบางครั้ง
สนทนาตรงประเด็น สนทนาไม่ตรง
ประเด็น
มีการปรึกษาครู
และเพื่อนกลุ่ม
อื่น ๆ เป็นบางครั้ง
มีการวางแผน
อย่างเป็นระบบ
และแบ่งหน้าทีข่ อง
สมาชิกในกลุม่ เป็น
บางครั้ง

ไม่มีการปรึกษา
ครูและเพื่อนกลุ่ม
อื่น ๆ
ไม่มีการวางแผน
อย่างเป็นระบบ
และไม่มีการแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่ม

๑๐๕๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คาชีแ้ จง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด✓ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
รายการ
ประเมิน
๑. มีวินัย
รับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้

3. มุ่งมั่นใน
การทางาน

ระดับการปฏิบตั ิ
๓ ๒ ๑

พฤติกรรมการแสดงออก
๑.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
ในชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
2.1 ตั้งใจเรียน
2.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
2.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
2.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์
สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
และเลือกใช้สอื่ ได้อย่างเหมาะสม
2.5 บันทึกความรู้วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็น
องค์ความรู้
2.6 แลกเปลี่ยนความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
3.1 มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
3.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ตอ่ อุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ

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

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัตหิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
ช่วงคะแนน
22-27
15-21
8-14
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้
เกณฑ์กำรสรุปผลกำรประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป ถือว่า ผ่ำน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย

๑๐๕๗

แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
คาชีแ้ จง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด✓ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
รายการประเมิน

พฤติกรรมการแสดงออก

๑. ความสามารถ
ในการสื่อสาร

๑.1 มีความสามารถในการรับ- ส่งสาร
1.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ
ของตนเอง โดยใช้ภาษาอย่างเหมาะสม
2.1 มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์
2.2 มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ
3.1 สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้
3.2 นาความรูท้ ี่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน

2. ความสามารถ
ในการคิด
3. ความสามารถ
ในการใช้ทกั ษะ
ชีวติ

ระดับการปฏิบตั ิ
๓

๒

๑

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

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
ช่วงคะแนน
16-18
13-15
10-12
1-9

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ดังนี้
เกณฑ์กำรสรุปผลกำรประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป ถือว่า ผ่ำน

๑๐๕๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 11 เรื่อง อิทธิพลของชาติตะวันตกที่มตี ่อสังคมไทย
(โปรตุเกส ฮอลันดา ฝรั่งเศส อังกฤษ)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติทมี่ ีต่อไทย
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาประวัตศิ าสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๔.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์ และ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสาคัญและสามารถ
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตัวชี้วดั ส 4.2 ป.5/2 อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทยปัจจุบันโดยสังเขป
2. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
อารยธรรมของชาติตะวันตกเริ่มเข้ามีบทบาทในไทยสมัยอยุธยาและเริ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในสมัยพระบาทสมเด็จนารายณ์มหาราชที่ไทยมีการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติเป็นจานวนมาก ทาให้
ได้ รั บ วิ ท ยาการความรู้ ใ หม่ ๆ จากชาติ ต ะวั น ตกที่ น าเข้ า มาเผยแพร่ เช่ น การแพทย์ อาวุ ธ ยุ ท โธปกรณ์
การทหาร การศึกษา การก่อสร้าง เป็นต้น
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายและวิเคราะห์อิทธิพลของชาติตะวันตกที่มีต่อสังคมไทย
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
- เกิดทักษะในการสืบค้นอิทธิพลของชาติตะวันตกที่มีต่อสังคมไทย
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- ตระหนักถึงความสาคัญของอิทธิพลของชาติตะวันตกที่มีต่อสังคมไทย
4. สาระการเรียนรู้
- อิทธิพลของชาติตะวันตกที่มีต่อสังคมไทย
5. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการคิด
- ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- ทักษะการคิดวิเคราะห์
5.2 ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
- กระบวนการสืบค้นข้อมูล
5.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวติ
- กระบวนการปฏิบัติ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้

๑๐๕๙

๑๐๖๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 11 เรื่อง อิทธิพลของชาติตะวันตกที่มตี ่อสังคมไทย( โปรตุเกส ฮอลันดา ฝรั่งเศส อังกฤษ)
รายวิชาประวัตศิ าสตร์ จานวน 1 ชั่วโมง
แนวการจัดการเรียนรู้
จุดประสงค์
ขั้นตอนการจัด เวลาที่
ลาดับที่
สื่อการเรียนรู้
การเรียนรู้
การเรียนรู้
ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ขั้นนา
1. นักเรียนดูภาพ ขนมไทย
1.
5 นาที 1. ครูให้นักเรียนดูภาพ “ขนม
- PowerPoint
ไทย” และดูวดิ ีโอ เรื่อง ตานาน
- ภาพ ขนมไทย
ตาหรับขนมไทย ท้าวทองกีบม้า
- วดิ ีโอ เรื่อง ตานาน
2. ครูใช้คาถาม
2. นักเรียนตอบคาถาม
ตาหรับขนมไทย
1) นักเรียนทราบหรือไม่ว่าใน
1) แนวคาตอบ ทองหยอด
ท้าวทองกีบม้า
ภาพนี้มีขนมหวานชนิดใดบ้าง
ฝอยทอง ลูกชุบ ขนมชั้น จ่ามงกุฎ https://youtu.be/
๒) ขนมหวานเหล่านี้มีต้น
2) แนวคาตอบ เป็นขนมที่มี RaOVdhgiFx8
กาเนิดมาจากที่ใด
ต้นตารับมาจากประเทศโปรตุเกส
3) เพราะเหตุใดขนมหวาน
3) แนวคาตอบ ขนมหวาน
เหล่านี้จึงแพร่หลายและเป็นที่
เหล่านี้เป็นตัวอย่างของอิทธิพล
นิยมมาจนถึงปัจจุบัน
จากชาติตะวันตกที่เข้ามามี
อิทธิพลในภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้
ขั้นสอน
1. อธิบายและ
25 ๑. ครูให้นักเรียนศึกษาข้อมูลจาก 1. นักเรียนศึกษาข้อมูลจากใบ - PowerPoint
2.
วิเคราะห์อิทธิพล
นาที ใบความรู้ เรื่อง อิทธิพลของชาติ ความรู้ เรื่อง อิทธิพลของชาติ
- ใบความรู้ เรือ่ ง
ของชาติตะวันตก
ตะวันตกที่มีต่อสังคมไทย และ ตะวันตกที่มีต่อสังคมไทย
อิทธิพลของชาติ
ที่มีต่อสังคมไทย
พูดคุยสอบถามเกี่ยวกับการ
ตะวันตกที่มีต่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อิทธิพลของ
สังคมไทย
ชาติตะวันตกที่มีต่อสังคมไทย

การประเมิน
การเรียนรู้
- การประเมิน
คาตอบ
- การสังเกต

- การประเมิน
คาตอบ
- การสังเกต

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย
ลาดับที่
3.

4.

จุดประสงค์
การเรียนรู้

2. เกิดทักษะใน
การสืบค้น
อิทธิพลของชาติ
ตะวันตกที่มีต่อ
สังคมไทย

3. ตระหนักถึง
ความสาคัญของ
อิทธิพลของชาติ
ตะวันตกที่มีต่อ
สังคมไทย

ขั้นตอนการจัด เวลาที่
การเรียนรู้
ใช้

ขั้นปฏิบัติ

ขั้นสรุป

10
นาที

10
นาที

๑๐๖๑

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
2. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนา 2. นักเรียนร่วมกันสนทนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับอิทธิพล แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
ของชาติตะวันตก (โปรตุเกส
อิทธิพลของชาติตะวันตก
ฮอลันดา ฝรั่งเศส อังกฤษ) ที่มีต่อ (โปรตุเกส ฮอลันดา ฝรั่งเศส
สังคมไทย
อังกฤษ) ที่มีต่อสังคมไทย
3. ครูให้นักเรียนจับคู่ทาใบงาน
3. นักเรียนจับคู่ทาใบงาน เรื่อง
เรื่อง อิทธิพลของชาติตะวันตกที่มี อิทธิพลของชาติตะวันตกที่มีต่อ
ต่อสังคมไทย (โปรตุเกส ฮอลันดา สังคมไทย (โปรตุเกส ฮอลันดา
ฝรั่งเศส อังกฤษ)
ฝรั่งเศส อังกฤษ)
๔. ครูให้ตัวแทนนักเรียนนาเสนอ 4. ตัวแทนนักเรียนนาเสนอ
ผลงานหน้าชั้นเรียน
ผลงานหน้าชั้นเรียน
1. ครูสุ่มตัวแทนนักเรียน 2-3 คู่
ออกมานาเสนอใบงาน เรื่อง
อิทธิพลของชาติตะวันตกที่มีต่อ
สังคมไทย (โปรตุเกส ฮอลันดา
ฝรั่งเศส อังกฤษ)
2. ครูและนักเรียนร่วมกัน
ตรวจสอบความถูกต้อง
๓. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปองค์
ความรู้

1. ตัวแทนนักเรียน 2-3 คู่
ออกมานาเสนอใบงาน เรื่อง
อิทธิพลของชาติตะวันตกที่มีต่อ
สังคมไทย (โปรตุเกส ฮอลันดา
ฝรั่งเศส อังกฤษ)
2. นักเรียนร่วมกันตรวจสอบ
ความถูกต้อง
3. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้

สื่อการเรียนรู้
- PowerPoint

- ใบงานที่ 11 เรื่อง
อิทธิพลของชาติ
ตะวันตกที่มีต่อ
สังคมไทย
(โปรตุเกส ฮอลันดา
ฝรั่งเศส อังกฤษ)

การประเมิน
การเรียนรู้
- การสังเกต
- การประเมิน

๑๐๖๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้
๑. ห้องสมุดโรงเรียน
๒. การค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
3. สื่อ PowerPoint
4. ใบงานที่ 11 เรื่อง อิทธิพลของชาติตะวันตกที่มีต่อสังคมไทย (โปรตุเกส ฮอลันดา ฝรั่งเศส อังกฤษ)
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิน้ งานหรือภาระงาน
1. ใบงานที่ 11 เรื่อง อิทธิพลของชาติตะวันตกที่มีต่อสังคมไทย (โปรตุเกส ฮอลันดา ฝรั่งเศส อังกฤษ)
2. ความถูกต้องของการทาใบงาน
เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการวัด
และประเมินผล
ความรู้ (K)

วิธีการ
- ตรวจใบงาน
- การสังเกต
- การประเมิน

ทักษะ (P)

- ตรวจใบงาน
- การสังเกต
- การประเมิน

เจตคติ (A)

- สังเกตพฤติกรรม

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

- ประเมินความมีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นใน
การทางาน
- ประเมินความสามารถ
การคิด การใช้ทักษะชีวิต
และการแก้ปญ
ั หา

สมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียน

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

- ใบงานที่ 11 เรื่องอิทธิพล
ของชาติตะวันตกที่มีต่อ
สังคมไทย
- แบบสังเกต
- แบบประเมิน
- ใบงานที่ 11 เรื่องอิทธิพล
ของชาติตะวันตกที่มีต่อ
สังคมไทย
- แบบสังเกต
- แบบประเมิน
- แบบประเมินพฤติกรรม

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 60

- แบบประเมินสมรรถนะ
สาคัญของผู้เรียน

ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 60

ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป
- แบบประเมินคุณลักษณะ ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
อันพึงประสงค์
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย

๑๐๖๓

10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผู้สอน
(...........................................)
วันที่........เดือน.................พ.ศ............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหารหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผู้ตรวจ
(...........................................)
วันที่........เดือน.................พ.ศ............

๑๐๖๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)
ใบความรูท้ ี่ 3 เรื่อง อิทธิพลของชาติตะวันตกที่มตี ่อสังคมไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มตี ่อไทย
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 11 เรื่อง อิทธิพลของชาติตะวันตกที่มตี ่อสังคมไทย
(โปรตุเกส ฮอลันดา ฝรั่งเศส อังกฤษ)
รายวิชาประวัตศิ าสตร์ รหัสวิชา ส๑๕๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
อิทธิพลของชาติตะวันตกทีม่ ีต่อสังคมไทย

วัฒนธรรมชาตินิยมตะวันตกที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทย
โปรตุเกส เป็นชาติตะวันตกชาติแรกที่เข้ามาในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ นาวัฒนธรรมการทา
ปืนไฟ การสร้างป้อมต่อต้านปืนไฟ ยุทธวิธีทางการทหาร การทาขี้ผึ้งรักษาแผล การทาขนมฝอยทอง ขนม
ฝรั่ง เป็นทหารอาสาสมัยพระชัยราชาธิราช รบกับพม่า ๑๒๐ คน
ฮอลั น ดา เข้ามาในสมัยพระนเรศวรมหาราช อาคารที่ฮอลันดาสร้าง ไทยเรียกว่า “ตึกวิลันดา”
นาอาวุธปืนมาขาย รวมทั้งเครื่องแก้ว กล้องยาสูบ เครื่องเพชรเครื่องพลอย ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์
มหาราชก็ทรงพอพระทัยแว่นตา และกล้องส่องทางไกลจากฮอลันดา
อังกฤษ เข้ามาในราชสานักสมัยพระเอกาทศรถ มุ่งทางด้านการค้า แต่สู้ฮอลันดาไม่ได้ เช่น ยอร์ช ไวต์
มีตาแหน่งเป็นออกหลวงวิชิตสาคร ส่วน แซมมวล ไวต์ ได้เป็นนายท่าเมืองมะริด
ฝรั่งเศส เข้ามาสมัยพระนารายณ์มหาราช เพื่อเผยแผ่ศาสนาคริสต์ คณะบาทหลวงได้นาความรู้ด้าน
การแพทย์ การศึกษา การทหาร ดาราศาสตร์ การวางท่อประปา การสร้างหอดูดาวที่ลพบุรีและอื่น ๆ อีกหลายแห่ง
ในสมัยอยุธยาตอนปลายความสัมพันธ์กับชาติตะวันตกลดลงและหยุดชะงักไปในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปรับปรุงประเทศตามแบบตะวันตกโดยมีการเปิดสัมพันธ์ทางการทูต เพราะ
ตระหนักถึงภยันตรายที่ หลี กเลี่ ยงไม่ ได้ เป็นการป้องกันการแทรกแซงภายใน วัฒนธรรมตะวันตกจึงเริ่ม
ผสมผสานจนเป็นที่ยอมรับและเข้ามามีบทบาทในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. การเมืองการปกครอง รับเอาประเพณี ค่านิยม วัฒนธรรม เข้ามาในประเทศ เพราะมีพระบรม
วงศานุวงศ์ไปเรียนต่างประเทศ มี การปฏิรูปการปกครองแบบชาติตะวันตก ตั้งกระทรวง ๑๒ กระทรวง
๒. เศรษฐกิจ ยกเลิกระบบไพร่ เลิกทาส ใช้เงินตราเป็นตัวกลางในการซื้อขาย ตั้งธนาคารแห่งแรก
คือ บุคคลัภย์ (Book Club) ต่อมาคือธนาคารไทยพาณิชย์
๓. ด้า นสั งคม เลิกระบบหมอบคลานมาเป็นแสดงความเคารพให้นั่งเก้าอี้แทน เปลี่ยนแปลงการ
แต่งกาย จัดการศึกษาเป็นระบบโรงเรียน ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๖ ได้ออกพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.
๒๔๖๔ การศึกษาขยายถึงระดับมหาวิทยาลัย มีพระราชบัญญัตินามสกุล และคานาหน้าชื่อ นาย นาง นางสาว
เด็กหญิง เด็กชาย
สรุปได้ว่า คนไทยมีวัฒนธรรมที่เป็นของตนเองมาตั้งแต่สุโขทัย ซึ่งแสดงออกถึงความเป็นชาติที่มีความ
รัก ความสามัคคี และสงบสุข อย่างไรก็ตาม วัฒนธรรมไทยก็เหมือนวัฒนธรรมของชนชาติอื่นที่เป็นวัฒนธรรม
แบบผสมผสาน คือ
๑. มีวัฒนธรรมดัง้ เดิมเป็นของตนเอง
๒. รับเอาวัฒนธรรมอื่นจากภายนอกที่ได้ติดต่อสัมพันธ์กัน มาผสมผสานให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
อ้างอิง/แหล่งที่มา :
http://www.legendnews.net/index.php?lay=show&ac=article&Id=539362698

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย

๑๐๖๕

ใบงานที่ 11 เรื่อง อิทธิพลของชาติตะวันตกที่มตี ่อสังคมไทย (โปรตุเกส ฮอลันดา ฝรั่งเศส อังกฤษ)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มตี ่อไทย
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 11 เรื่อง อิทธิพลของชาติตะวันตกที่มตี ่อสังคมไทย
(โปรตุเกส ฮอลันดา ฝรั่งเศส อังกฤษ)
รายวิชาประวัตศิ าสตร์ รหัสวิชา ส๑๕๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาสั่ง : ให้นักเรียนตัดภาพด้านข้างที่เกี่ยวกับอิทธิพลต่างชาติให้ตรงกับประเทศที่กาหนด

ประเทศโปรตุเกส

ประเทศฮอลันดา

ประเทศฝรั่งเศส

ที่มาของภาพ :
http://www.digitalschool.club
/digitalschool/social1_1_1/
social1_4/more/page42.php

ประเทศอังกฤษ

ที่มาของภาพ :
https://commons.wiki
media.org/wiki/File:Au
dience_with_Narai,_16
85-10-18_(b).jpg

ที่มาของภาพ : https://
bankanhomthai/home
/prawati-khwam-penma-khxng-khnm-thiy

คาชี้แจง : ให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ผลดีและผลเสียของการรับวัฒนธรรมจากชาติตะวันตก โดยใช้แผนภาพ
ความคิดแล้วสรุปเป็นความคิดรวบยอด

อารยธรรม
ตะวันตก
ผลดี

ผลเสีย

ชื่อ-นามสกุล.......................................................................................ชั้น.............................เลขที่.......................

๑๐๖๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

เฉลยใบงานที่ 11 เรื่อง อิทธิพลของชาติตะวันตกที่มตี ่อสังคมไทย (โปรตุเกส ฮอลันดา ฝรั่งเศส อังกฤษ)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มตี ่อไทย
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 11 เรื่อง อิทธิพลของชาติตะวันตกที่มตี ่อสังคมไทย
(โปรตุเกส ฮอลันดา ฝรั่งเศส อังกฤษ)
รายวิชาประวัตศิ าสตร์ รหัสวิชา ส๑๕๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาสั่ง : ให้นักเรียนตัดภาพด้านข้างที่เกี่ยวกับอิทธิพลต่างชาติให้ตรงกับประเทศที่กาหนด

ที่มาของภาพ : https://
bankanhomthai/home
/prawati-khwam-penma-khxng-khnm-thiy

ที่มาของภาพ :
https://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Audience_with_Narai,_1
685-10-18_(b).jpg

ประเทศโปรตุเกส

ประเทศฝรั่งเศส

ที่มาของภาพ :
http://www.digitalschool.club
/digitalschool/social1_1_1/
social1_4/more/page42.php

ประเทศฮอลันดา

ประเทศอังกฤษ

คาชี้แจง : ให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ผลดีและผลเสียของการรับวัฒนธรรมจากชาติตะวันตก โดยใช้แผนภาพ
ความคิดแล้วสรุปเป็นความคิดรวบยอด

อารยธรรม
ตะวันตก
ผลดี

ผลเสีย

ทาให้เกิด
ความเจริญก้าวหน้า
มีความทันสมัย

ทาให้เกิด
ความฟุ่มเฟือย
เน้นด้านวัตถุนิยม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย

๑๐๖๗

แบบประเมินการนาเสนอหน้าชัน้ เรียน
เกณฑ์
การประเมิน
ดีมาก (๔)
1. การ
คล่องแคล่วไม่ติดขัด
ถ่ายทอดเนื้อหา ทาให้เข้าใจประเด็น
ได้ง่ายและเร็ว
การพูดมีการเว้น
จังหวะและเน้นคา
เน้นสาระสาคัญอย่าง
เหมาะสมเพื่อให้ผู้ฟัง
ติดตามการนาเสนอ
ความเร็วในการพูด
อยู่ในระดับเหมาะสม
2. บุคลิกภาพ มีความมั่นใจ
สบสายตา ผู้ฟัง
ตลอดเวลาเพื่อดึงดูด
ให้ผู้ฟังสนใจใน
เนื้อหาที่ถ่ายทอด
เสียงดังพอเหมาะ
3. การใช้ภาษา คล่องแคล่ว เช่น
กายใน
ยกมือ/ผายมือ แสดง
การสื่อสาร
กริยาท่าทาง
ประกอบการนาเสนอ
เพื่อดึงดูดความสนใจ
4. ความ
ใช้เวลาใน
เหมาะสมกับ การนาเสนอ
เวลา
เหมาะสม

ระดับคุณภาพ
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
ปรับปรุง (๑)
คล่องแคล่วไม่ติดขัด ไม่คล่องแคล่วมีการ ติดขัด หยุดชะงักใน
ทาให้เข้าใจประเด็น หยุดชะงักบ้าง
หลายจังหวะ พูด
ได้ง่าย การพูดมีการ บางครั้ง จังหวะพูด เร็วหรือช้าเกินไป
เว้นจังหวะอย่าง
ช้าจับประเด็นไม่ได้
เหมาะสม ความเร็ว
ในการพูดอยู่ใน
ระดับเหมาะสม

สบสายตาผู้ฟัง
พอสมควร น้าเสียง
สะท้อนถึงความ
มั่นใจ เสียงดัง
พอเหมาะ

สบสายตาผู้ฟังน้อย ก้มหน้าไม่สบตา
น้าเสียงสั่น ขาด
และ
ความมั่นใจ เสียง น้าเสียงสั่นและเบา
เบาและดังสลับไป

แสดงกริยาท่าทาง ใช้ภาษากายสื่อสาร ไม่ใช้ภาษากาย
ประกอบการนาเสนอ น้อยครั้ง
สื่อสาร
พอสมควร
ใช้เวลาใน
การนาเสนอเกิน
เวลาที่กาหนด ๑-๓
นาที

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
8-๑0
คะแนน หมายถึง
คะแนน
5-7
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๑-4
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ 5 คะแนน ขึ้นไป

ใช้เวลาใน
การนาเสนอเกิน
เวลาที่กาหนด ๔-๕
นาที

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ใช้เวลาใน
การนาเสนอเกิน
เวลาที่กาหนด
มากกว่า ๕ นาทีขึ้น
ไป

๑๐๖๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)
แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ดี (๓)
มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
สม่าเสมอ

ระดับคุณภาพ
พอใช้ (๒)
มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมใน
บางครั้ง

ปรับปรุง (๑)
ไม่มีความกระตือรือร้น
ในการร่วมกิจกรรม

2. การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อนื่

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นอย่างสม่าเสมอ

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ไม่รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น

3. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบใน
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมายใน
งานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
สม่าเสมอ
บางครั้ง

4. ขยันหมั่นเพียร

มีความขยันหมั่นเพียร มีความขยันหมั่นเพียร ไม่มีความขยันหมั่นเพียร
พยายามทางานให้สาเร็จ พยายามทางานให้สาเร็จ พยายามทางานให้สาเร็จ
อย่างสม่าเสมอ
เป็นบางครั้ง

5. ตรงต่อเวลา

ส่งชิ้นงานภายในเวลาที่
กาหนด

เกณฑ์การประเมิน
1. การร่วมกิจกรรม

ส่งผลงานเสร็จตรงเวลา

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
๑1-๑๕
คะแนน หมายถึง
คะแนน
6-๑0
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๑-5
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ 6 คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ส่งผลงานช้ากว่าเวลา
กาหนด

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย

๑๐๖๙

แบบประเมินใบงาน
คาชี้แจง : ให้ครูผู้สอนประเมินใบงานของนักเรียน แล้วให้ทาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

การร่วม
กิจกรรม

การรับฟัง
ความคิดเห็น
ของผู้อื่น

ความ
รับผิดชอบ

ขยันหมั่นเพียร ตรงต่อเวลา

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

รวม
20
คะแนน

1
2
3
4
5
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
16-20
ดีมาก
11-15
ดี
6-10
พอใช้
1-5
ปรับปรุง

๑๐๗๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ วันที่.......................เดือน.........................................พ.ศ..................................

ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

เกณฑ์การให้คะแนน
ความ
ระดับ
ความ
สนใจ
มีส่วน
คุณภาพ
ตั้งใจใน และการ การตอบ ร่วมใน
การเรียน ซักถาม คาถาม กิจกรรม รวม
(4)
(4)
(4)
(4) (16)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย

๑๐๗๑

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (Rubric)
เกณฑ์การให้คะแนน
ประเด็นการประเมิน
1. ความตั้งใจใน
การเรียน
2. ความสนใจและ
การซักถาม
3. การตอบคาถาม

4. มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม

ดีมาก (4)

ดี (3)

สนใจในการเรียน
ไม่คุยหรือเล่นกัน
ในขณะเรียน

สนใจในการเรียน
คุยกันเล็กน้อย
ในขณะเรียน

พอใช้ (2)

สนใจในการเรียน
คุยกันและเล่นกัน
ในขณะเรียนเป็น
บางครั้ง
มีการถามในหัวข้อ มีการถามในหัวข้อ มีการถามในหัวข้อ
ที่ตนไม่เข้าใจทุก ที่ตนไม่เข้าใจเป็น ที่ตนไม่เข้าใจเป็น
เรื่องและกล้า
ส่วนมากและกล้า บางครั้งและไม่
แสดงออก
แสดงออก
ค่อยกล้าแสดงออก
ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามเป็น
ตอบคาถามถูกทุก ตอบคาถาม
บางครั้งและตอบ
ข้อ
ส่วนมากถูก
คาถามถูกเป็น
บางครั้ง
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน ช่วยเหลือเพื่อน
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม
เป็นส่วนใหญ่ใน การทากิจกรรม
การทากิจกรรม
เป็นบางครั้ง

ต้องปรับปรุง (1)
ไม่สนใจใน
การเรียน คุยและ
เล่นกันในขณะ
เรียน
ไม่ถามในหัวข้อที่
ตนไม่เข้าใจและ
ไม่กล้าแสดงออก
ไม่ตอบคาถาม

ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทากิจกรรม

๑๐๗๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ วันที่.......................เดือน..........................................พ.ศ.................................

ลาดับที่

ชื่อกลุ่ม

การ
ปฏิสัมพันธ์
กัน
(4)

เกณฑ์การให้คะแนน
การ
ระดับ
สนทนา
พฤติกรรม
คุณภาพ
เรื่อง
การติดต่อ การทางาน
ทีก่ าหนด
สื่อสาร
กลุม่
รวม
(4)
(4)
(4)
(16)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย

๑๐๗๓

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายกลุ่ม (Rubric)
เกณฑ์การให้คะแนน
ประเด็นการประเมิน
ดีมาก (4)
1. การปฏิสัมพันธ์
กัน

ดี (3)

ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน ช่วยเหลือเพื่อน
การทากิจกรรม
เป็นส่วนใหญ่ใน
การทากิจกรรม
2. การสนทนาเรื่อง สนทนาตรง
สนทนาตรงประเด็น
ที่กาหนด
ประเด็น
ครอบคลุมเนื้อหา
ครอบคลุมเนื้อหา บางส่วน
3. การติดต่อสื่อสาร มีการปรึกษาครู
มีการปรึกษาครู
และเพื่อนกลุ่ม
และเพื่อนกลุ่ม
อื่น ๆ
อื่น ๆ เป็นส่วนใหญ่
4. พฤติกรรม
มีการวางแผน
มีการวางแผน
การทางาน
อย่างเป็นระบบ
อย่างเป็นระบบ
และแบ่งหน้าทีข่ อง และแบ่งหน้าทีข่ อง
สมาชิกในกลุม่
สมาชิกในกลุม่ เป็น
ส่วนใหญ่

พอใช้ (2)

ต้องปรับปรุง (1)

ร่วมมือและ
ไม่ให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลือเพื่อนใน ในขณะทากิจกรรม
การทากิจกรรม
เป็นบางครั้ง
สนทนาตรงประเด็น สนทนาไม่ตรง
ประเด็น
มีการปรึกษาครู
และเพื่อนกลุ่ม
อื่น ๆ เป็นบางครั้ง
มีการวางแผน
อย่างเป็นระบบ
และแบ่งหน้าทีข่ อง
สมาชิกในกลุม่ เป็น
บางครั้ง

ไม่มีการปรึกษา
ครูและเพื่อนกลุ่ม
อื่น ๆ
ไม่มีการวางแผน
อย่างเป็นระบบ
และไม่มีการแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่ม

๑๐๗๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คาชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
รายการ
ประเมิน
๑. มีวินัย
รับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้

3. มุ่งมั่นใน
การทางาน

ระดับการปฏิบตั ิ
๓ ๒ ๑

พฤติกรรมการแสดงออก
๑.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
ในชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
2.1 ตั้งใจเรียน
2.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
2.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
2.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์
สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
และเลือกใช้สอื่ ได้อย่างเหมาะสม
2.5 บันทึกความรู้วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็น
องค์ความรู้
2.6 แลกเปลี่ยนความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
3.1 มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
3.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ตอ่ อุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ

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

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
ช่วงคะแนน
22-27
15-21
8-14
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้
เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป ถือว่า ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย

๑๐๗๕

แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
คาชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน

ระดับการปฏิบตั ิ

พฤติกรรมการแสดงออก

๓

๒

๑

๑. ความสามารถ ๑.1 มีความสามารถในการรับ-ส่งสาร
ในการสื่อสาร
1.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ
ของตนเอง โดยใช้ภาษาอย่างเหมาะสม
2. ความสามารถ 2.1 มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์
ในการคิด
2.2 มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ
3. ความสามารถ 3.1 สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้
ในการใช้ทักษะ 3.2 นาความรูท้ ี่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
ชีวิต
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย เกณฑ์การประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

๑๐๗๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 12 เรื่อง ผลกระทบของวัฒนธรรมต่างชาติทมี่ ตี ่อสังคมไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติทมี่ ีต่อไทย
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาประวัตศิ าสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๔.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์ และ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสาคัญและสามารถ
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตัวชี้วดั ส 4.2 ป.5/2 อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทยปัจจุบันโดยสังเขป
2. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
ความนิยมในวัฒนธรรมตะวันตก และวัฒนธรรมต่างชาติอื่น ๆ เป็นผลให้คนไทยสูญเสียเงินตราต่างประเทศ
ในการใช้ผลผลิตจากต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่มีราคาแพง ทาให้สูญเสียเงินตราต่างประเทศอย่างฟุ่มเฟือย
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายและวิเคราะห์ผลกระทบของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทย
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
- เกิดทักษะในการสืบค้นผลกระทบของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทย
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- ตระหนักถึงความสาคัญของผลกระทบของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทย
4. สาระการเรียนรู้
- ผลกระทบของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทย
5. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการคิด
- ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- ทักษะการคิดวิเคราะห์
5.2 ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
- กระบวนการสืบค้นข้อมูล
5.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวติ
- กระบวนการปฏิบัติ
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 12 เรื่อง ผลกระทบของวัฒนธรรมต่างชาติที่มตี ่อสังคมไทย
รายวิชาประวัตศิ าสตร์ จานวน 1 ชั่วโมง
แนวการจัดการเรียนรู้
จุดประสงค์
ขั้นตอนการจัด เวลาที่
ลาดับที่
การเรียนรู้
การเรียนรู้
ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
1.
ขั้นนา
5 นาที 1. ครูให้นกั เรียนดูภาพ
1. นักเรียนดูภาพ
- กระเป๋า
- กระเป๋า
- รองเท้า
- รองเท้า
- ลิปสติก
- ลิปสติก
- เสื้อผ้า
- เสื้อผ้า
2. ครูใช้คาถาม
2. นักเรียนตอบคาถาม
1) นักเรียนทราบหรือไม่ว่าใน
1) แนวคาตอบ เครื่อง สาอาง
ภาพนี้มีสินค้าประเภทไหนบ้าง
เครื่องแต่งกาย
๒) การใช้สินค้าฟุ่มเฟือยจาก
2) แนวคาตอบ คนไทยสูญเสีย
ต่างประเทศส่งผลอย่างไรกับคนไทย เงินตราไหลออกนอกประเทศ
3) เพราะเหตุใดสินค้าเหล่านีจ้ ึง
3) แนวคาตอบ เนื่องจาก
แพร่หลายและเป็นที่นิยมมาจนถึง เยาวชนไทยและชาวไทยในเมือง
ปัจจุบัน
ใหญ่นิยมที่จะประพฤติตนตาม
แบบตะวันตก
2. 1. อธิบายและ
ขั้นสอน
25 ๑. ครูอธิบายเกี่ยวกับผลกระทบ 1. นักเรียนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ
วิเคราะห์ผลกระทบ
นาที ของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อ
ผลกระทบของวัฒนธรรม
ของวัฒนธรรมต่างชาติ
สังคมไทยเพื่อให้ได้นกั เรียน
ต่างชาติที่มีต่อสังคมไทย
ที่มีต่อสังคมไทย
เรียนรู้และศึกษา

๑๐๗๗

การประเมิน
การเรียนรู้
- PowerPoint - การประเมิน
- ภาพกระเป๋า คาตอบ
- ภาพรองเท้า - การสังเกต
- ภาพลิปสติก
- ภาพเสื้อผ้า
สื่อการเรียนรู้

- PowerPoint - การประเมิน
คาตอบ
- การสังเกต

๑๐๗๘
ลาดับที่
3.

4.

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)
แนวการจัดการเรียนรู้
จุดประสงค์
ขั้นตอนการจัด เวลาที่
การเรียนรู้
การเรียนรู้
ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
2. เกิดทักษะในการ
ขั้นปฏิบัติ
10 ๒. ให้นักเรียนร่วมกันบอกข้อดี ๒. แนวการตอบ ข้อดี ประเทศมี
สืบค้นผลกระทบของ
นาที ข้อเสียของการรับอิทธิพลขออง การพัฒนา และได้ใช้สิ่งของต่าง ๆ
วัฒนธรรมต่างชาติที่
วัฒนธรรมต่างชาติ
ที่ต่างชาติผลิตขึ้น มีความ
มีต่อสังคมไทย
หลากหลายให้เลือก ข้อเสีย ทาให้
วัฒนธรรมดัง้ เดิมของไทยหายไป
หรือผิดพลาดไปจากเดิม
๓. ครูให้นักเรียนดูวิดีโอ เรื่อง
3. นักเรียนดูวิดีโอ เรื่อง ข้อดี
ข้อดีข้อเสียของการรับวัฒนธรรม ข้อเสียของการรับวัฒนธรรมมา
มาจากต่างประเทศ
จากต่างประเทศ
4. ครูและนักเรียนร่วมกัน
4. นักเรียนร่วมกันสนทนา
สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
เกี่ยวกับผลกระทบของวัฒนธรรม ผลกระทบของวัฒนธรรม
ต่างชาติที่มีต่อสังคมไทย
ต่างชาติที่มีต่อสังคมไทย
5. ครูให้นักเรียนทาใบงาน เรื่อง 5. นักเรียนทาใบงาน เรือ่ ง
ผลกระทบของวัฒนธรรมต่างชาติ ผลกระทบของวัฒนธรรม
ที่มีต่อสังคมไทย
ต่างชาติที่มีต่อสังคมไทย
6. ครูให้ตัวแทนนักเรียนนาเสนอ 6. ตัวแทนนักเรียนนาเสนอ
ผลงานหน้าชั้นเรียน
ผลงานหน้าชั้นเรียน
3. ตระหนักถึงความ
ขั้นสรุป
10 1. ครูสุ่มตัวแทนนักเรียน
1. ตัวแทนนักเรียน
สาคัญของผลกระทบ
นาที 4-5 คน ออกมานาเสนอใบงาน 4-5 คน ออกมานาเสนอใบงาน
ของวัฒนธรรมต่างชาติ
เรื่อง ผลกระทบของวัฒนธรรม เรื่อง ผลกระทบของวัฒนธรรม
ที่มีต่อสังคมไทย
ต่างชาติที่มีต่อสังคมไทย
ต่างชาติที่มีต่อสังคมไทย

การประเมิน
การเรียนรู้
- PowerPoint - การสังเกต
- วิดีโอ เรื่อง
- การประเมิน
ข้อดีข้อเสียของ
การรับวัฒนธรรม
มาจาก
ต่างประเทศ
https://youtu
.be/rUmTnIS
Xd6M
- ใบงานที่ 12
เรื่อง ผลกระทบ
ของวัฒนธรรม
ต่างชาติที่มีต่อ
สังคมไทย
สื่อการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย
ลาดับที่

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด เวลาที่
การเรียนรู้
ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
2. ครูและนักเรียนร่วมกัน
2. นักเรียนร่วมกันตรวจสอบ
ตรวจสอบความถูกต้อง
ความถูกต้อง
๓. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป 3. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้
องค์ความรู้

๑๐๗๙
สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้
- การสังเกต
- การประเมิน

๑๐๘๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้
๑. ห้องสมุดโรงเรียน
๒. การค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
3. สื่อ PowerPoint
4. ใบงานที่ 12 เรื่อง ผลกระทบของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทย
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิน้ งานหรือภาระงาน
1. ใบงานที่ 12 เรื่อง ผลกระทบของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทย
2. ความถูกต้องของการทาใบงาน
เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการวัด
และประเมินผล
ความรู้ (K)

วิธีการ
- ตรวจใบงาน
- การสังเกต
- การประเมิน

ทักษะ (P)

- ตรวจใบงาน
- การสังเกต
- การประเมิน

เจตคติ (A)

- สังเกตพฤติกรรม

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

- ประเมินความมีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นใน
การทางาน
- ประเมินความสามารถ
การคิด การใช้ทักษะชีวิต
และการแก้ปญ
ั หา

สมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียน

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

- ใบงานที่ 12 เรื่อง
ผลกระทบของวัฒนธรรม
ต่างชาติที่มีต่อสังคมไทย
- แบบสังเกต
- แบบประเมิน
- ใบงานที่ 12 เรื่อง
ผลกระทบของวัฒนธรรม
ต่างชาติที่มีต่อสังคมไทย
- แบบสังเกต
- แบบประเมิน
- แบบประเมินพฤติกรรม

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 60

- แบบประเมินสมรรถนะ
สาคัญของผู้เรียน

ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 60

ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป
- แบบประเมินคุณลักษณะ ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
อันพึงประสงค์
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย

๑๐๘๑

10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผู้สอน
(...........................................)
วันที่........เดือน.................พ.ศ............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหารหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผู้ตรวจ
(...........................................)
วันที.่ .......เดือน.................พ.ศ............

๑๐๘๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)
ใบงานที่ 12 เรื่อง ผลกระทบของวัฒนธรรมต่างชาติที่มตี ่อสังคมไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มตี ่อไทย
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 12 เรื่อง อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มตี ่อสังคมไทย
รายวิชาประวัตศิ าสตร์ รหัสวิชา ส๑๕๑๐๒
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คำชี้แจง : ให้นักเรียนวิเคราะห์ผลกระทบของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทยทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม
โดยใช้แผนภาพความคิด แล้วสรุปความคิดรวบยอด

ผลต่อเศรษฐกิจ

ผลกระทบของ
วัฒนธรรมต่ำงชำติ
ที่มีต่อสังคมไทย

ผลต่อสังคม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย

๑๐๘๓

คาถามพัฒนากระบวนการคิด
1. การรับวัฒนธรรมของชาติตะวันตกมากเกินไป อาจก่อให้เกิดผลอย่างไร

2.

3.

4.

5.

ตอบ......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
นักเรียนเห็นด้วยกับการรับวัฒนธรรมจากต่างชาติหรือไม่ เพราะเหตุใด
ตอบ......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
วัฒนธรรมของชาติตะวันตกวัฒนธรรมใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชาติไทย
ตอบ......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
วัฒนธรรมไทยในปัจจุบันแตกต่างจากอดีตอย่างไร
ตอบ......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
นักเรียนจะสืบทอดวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบต่อไปได้อย่างไร
ตอบ......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

ชื่อ-นามสกุล..........................................................................................ชั้น.................เลขที่...................

๑๐๘๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)
เฉลยใบงานที่ 12 เรื่อง ผลกระทบของวัฒนธรรมต่างชาติที่มตี ่อสังคมไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มตี ่อไทย
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 12 เรื่อง อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มตี ่อสังคมไทย
รายวิชาประวัตศิ าสตร์ รหัสวิชา ส๑๕๑๐๒
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คำชี้แจง ให้นกั เรียนวิเคราะห์ผลกระทบของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทยทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม
โดยใช้แผนภาพความคิด แล้วสรุปความคิดรวบยอด

ผลต่อเศรษฐกิจ

มีกำรใช้จ่ำยเงินฟุ่มเฟือยมำกขึ้น
เพื่อซื้อสินค้ำต่ำงชำติ

ผลกระทบของ
วัฒนธรรมต่ำงชำติ
ที่มีต่อสังคมไทย

ผลต่อสังคม

วัฒนธรรมไทยบำงอย่ำงสูญหำยไป
เกิดกำรรับวัฒนธรรมจำกต่ำงชำติ
มำแทนที่

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย

๑๐๘๕

คาถามพัฒนากระบวนการคิด
1. การรับวัฒนธรรมของชาติตะวันตกมากเกินไป อาจก่อให้เกิดผลอย่างไร

2.

3.

4.

5.

วัฒนธรรมไทยถูกลืมและเอกลักษณ์ของชาติถูกกลืนไปกับวัฒนธรรมตะวันตก
ตอบ......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
นักเรียนเห็นด้วยกับการรับวัฒนธรรมจากต่างชาติหรือไม่ เพราะเหตุใด
วัฒนธรรมไทยถูกลืมและเอกลักษณ์ของชาติถูกกลืนไปกับวัฒนธรรมตะวันตก
ตอบ......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
วัฒนธรรมของชาติตะวันตกวัฒนธรรมใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชาติไทย
ภาษาอังกฤษที่ทาให้คนไทยสามารถติดต่อสื่อสารกับชาติอื่นได้เข้าใจ
ตอบ......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
วัฒนธรรมไทยในปัจจุบันแตกต่างจากอดีตอย่างไร
ในปัจจุบันมีการผสมผสานกับวัฒนธรรมต่างชาติมากกว่าอดีต
ตอบ......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
นักเรียนจะสืบทอดวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบต่อไปได้อย่างไร
เข้าร่วมประเพณีสาคัญของไทย มีความเคารพนอบน้อมต่อผู้ใหญ่เสมอ
ตอบ......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

ชื่อ-นามสกุล...................................................................ชั้น...............เลขที่.................

๑๐๘๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)
แบบประเมินการนาเสนอหน้าชัน้ เรียน

เกณฑ์
การประเมิน
ดีมาก (๔)
คล่องแคล่วไม่ติดขัด
1. การ
ถ่ายทอดเนื้อหา ทาให้เข้าใจประเด็น
ได้ง่ายและเร็ว
การพูดมีการเว้น
จังหวะและเน้นคา
เน้นสาระสาคัญอย่าง
เหมาะสมเพื่อให้ผู้ฟัง
ติดตามการนาเสนอ
ความเร็วในการพูด
อยู่ในระดับเหมาะสม
2. บุคลิกภาพ มีความมั่นใจ
สบสายตา ผู้ฟัง
ตลอดเวลาเพื่อดึงดูด
ให้ผู้ฟังสนใจใน
เนื้อหาที่ถ่ายทอด
เสียงดังพอเหมาะ
คล่องแคล่ว เช่น
3. การใช้
ยกมือ/ผายมือ
ภาษากาย
ในการสื่อสาร แสดงกริยาท่าทาง
ประกอบการ
นาเสนอเพื่อดึงดูด
ความสนใจ
ใช้เวลาใน
4. ความ
เหมาะสมกับ การนาเสนอ
เหมาะสม
เวลา

ระดับคุณภาพ
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
ปรับปรุง (๑)
คล่องแคล่วไม่ติดขัด ไม่คล่องแคล่วมีการ ติดขัด หยุดชะงักใน
ทาให้เข้าใจประเด็น หยุดชะงักบ้าง
หลายจังหวะ พูด
ได้ง่าย การพูดมีการ บางครั้ง จังหวะพูด เร็วหรือช้าเกินไป
เว้นจังหวะอย่าง
ช้าจับประเด็นไม่ได้
เหมาะสม ความเร็ว
ในการพูดอยู่ใน
ระดับเหมาะสม

สบสายตาผู้ฟัง
พอสมควร น้าเสียง
สะท้อนถึงความ
มั่นใจ เสียงดัง
พอเหมาะ

สบสายตาผู้ฟังน้อย ก้มหน้าไม่สบตา
น้าเสียงสั่น ขาด
และ
ความมั่นใจ เสียง น้าเสียงสั่นและเบา
เบาและดังสลับไป

แสดงกริยาท่าทาง ใช้ภาษากายสื่อสาร ไม่ใช้ภาษากาย
ประกอบการนาเสนอ น้อยครั้ง
สื่อสาร
พอสมควร

ใช้เวลาใน
การนาเสนอเกิน
เวลาที่กาหนด ๑-๓
นาที

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
8-๑0
คะแนน หมายถึง
คะแนน
5-7
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๑-4
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ 5 คะแนน ขึ้นไป

ใช้เวลาใน
การนาเสนอเกิน
เวลาที่กาหนด ๔-๕
นาที

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ใช้เวลาใน
การนาเสนอเกิน
เวลาที่กาหนด
มากกว่า ๕ นาทีขึ้น
ไป

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย

๑๐๘๗

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ดี (๓)
มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
สม่าเสมอ

ระดับคุณภาพ
พอใช้ (๒)
มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมใน
บางครั้ง

ปรับปรุง (๑)
ไม่มีความกระตือรือร้น
ในการร่วมกิจกรรม

2. การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อนื่

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นอย่างสม่าเสมอ

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ไม่รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น

3. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบใน
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมายใน
งานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
สม่าเสมอ
บางครั้ง

4. ขยันหมั่นเพียร

มีความขยันหมั่นเพียร มีความขยันหมั่นเพียร ไม่มีความขยันหมั่นเพียร
พยายามทางานให้สาเร็จ พยายามทางานให้สาเร็จ พยายามทางานให้สาเร็จ
อย่างสม่าเสมอ
เป็นบางครั้ง

5. ตรงต่อเวลา

ส่งชิ้นงานภายในเวลาที่
กาหนด

เกณฑ์การประเมิน
1. การร่วมกิจกรรม

ส่งผลงานเสร็จตรงเวลา

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
๑1-๑๕
คะแนน หมายถึง
คะแนน
6-๑0
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๑-5
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ 6 คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ส่งผลงานช้ากว่าเวลา
กาหนด

๑๐๘๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

แบบประเมินใบงำน
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนประเมินใบงานของนักเรียน แล้วให้ทาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

การร่วม
กิจกรรม

การรับฟัง
ความคิดเห็น
ของผู้อื่น

ความ
รับผิดชอบ

ขยันหมั่นเพียร ตรงต่อเวลา

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

รวม
20
คะแนน

1
2
3
4
5
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์กำรให้คะแนน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่ำน

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภำพ
16-20
ดีมาก
11-15
ดี
6-10
พอใช้
1-5
ปรับปรุง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย

๑๐๘๙

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ วันที่.......................เดือน................................................พ.ศ...........................

ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

เกณฑ์การให้คะแนน
ความ
ระดับ
ความ
สนใจ
มีส่วน
คุณภาพ
ตั้งใจใน และการ การตอบ ร่วมใน
การเรียน ซักถาม คาถาม กิจกรรม รวม
(4)
(4)
(4)
(4) (16)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์กำรสรุปผลกำรประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่ำน

๑๐๙๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (Rubric)
เกณฑ์การให้คะแนน

ประเด็นการประเมิน
1. ความตั้งใจใน
การเรียน
2. ความสนใจและ
การซักถาม
3. การตอบคาถาม

4. มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม

ดีมาก (4)

ดี (3)

สนใจในการเรียน
ไม่คุยหรือเล่นกัน
ในขณะเรียน

สนใจในการเรียน
คุยกันเล็กน้อย
ในขณะเรียน

พอใช้ (2)

สนใจในการเรียน
คุยกันและเล่นกัน
ในขณะเรียนเป็น
บางครั้ง
มีการถามในหัวข้อ มีการถามในหัวข้อ มีการถามในหัวข้อ
ที่ตนไม่เข้าใจทุก ที่ตนไม่เข้าใจเป็น ที่ตนไม่เข้าใจเป็น
เรื่องและกล้า
ส่วนมากและกล้า บางครั้งและไม่
แสดงออก
แสดงออก
ค่อยกล้าแสดงออก
ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามเป็น
ตอบคาถามถูกทุก ตอบคาถาม
บางครั้งและตอบ
ข้อ
ส่วนมากถูก
คาถามถูกเป็น
บางครั้ง
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน ช่วยเหลือเพื่อน
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม
เป็นส่วนใหญ่ใน การทากิจกรรม
การทากิจกรรม
เป็นบางครั้ง

ต้องปรับปรุง (1)
ไม่สนใจใน
การเรียน คุยและ
เล่นกันในขณะ
เรียน
ไม่ถามในหัวข้อที่
ตนไม่เข้าใจและ
ไม่กล้าแสดงออก
ไม่ตอบคาถาม

ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทา
กิจกรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย

๑๐๙๑

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ วันที่.....................เดือน...........................................พ.ศ..................................

ลาดับ
ที่

ชื่อกลุ่ม

เกณฑ์การให้คะแนน
การ
ระดับ
การ
สนทนา
พฤติกรรม
คุณภาพ
ปฏิสัมพันธ์
เรื่อง
การติดต่อ การทางาน
กัน
ทีก่ าหนด
สื่อสาร
กลุ่ม
รวม
(4)
(4)
(4)
(4)
(16)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์กำรสรุปผลกำรประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่ำน

๑๐๙๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)
เกณฑ์กำรวัดและประเมินผลกำรสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรำยกลุ่ม (Rubric)
เกณฑ์การให้คะแนน

ประเด็นการประเมิน
ดีมาก (4)
1. การปฏิสัมพันธ์
กัน

ดี (3)

ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน ช่วยเหลือเพื่อน
การทากิจกรรม
เป็นส่วนใหญ่ใน
การทากิจกรรม
2. การสนทนาเรื่อง สนทนาตรง
สนทนาตรงประเด็น
ที่กาหนด
ประเด็น
ครอบคลุมเนื้อหา
ครอบคลุมเนื้อหา บางส่วน
3. การติดต่อสื่อสาร มีการปรึกษาครู
มีการปรึกษาครู
และเพื่อนกลุ่ม
และเพื่อนกลุ่ม
อื่น ๆ
อื่น ๆ เป็นส่วนใหญ่
4. พฤติกรรม
มีการวางแผน
มีการวางแผน
การทางาน
อย่างเป็นระบบ
อย่างเป็นระบบ
และแบ่งหน้าทีข่ อง และแบ่งหน้าทีข่ อง
สมาชิกในกลุ่ม
สมาชิกในกลุม่ เป็น
ส่วนใหญ่

พอใช้ (2)

ต้องปรับปรุง (1)

ร่วมมือและ
ไม่ให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลือเพื่อนใน ในขณะทากิจกรรม
การทากิจกรรม
เป็นบางครั้ง
สนทนาตรงประเด็น สนทนาไม่ตรง
ประเด็น
มีการปรึกษาครู
และเพื่อนกลุ่ม
อื่น ๆ เป็นบางครั้ง
มีการวางแผน
อย่างเป็นระบบ
และแบ่งหน้าทีข่ อง
สมาชิกในกลุม่ เป็น
บางครั้ง

ไม่มีการปรึกษา
ครูและเพื่อนกลุ่ม
อื่น ๆ
ไม่มีการวางแผน
อย่างเป็นระบบ
และไม่มีการแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่ม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย

๑๐๙๓

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คาชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
รายการ
ประเมิน
๑. มีวินัย
รับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้

3. มุ่งมั่นใน
การทางาน

ระดับการปฏิบตั ิ
๓ ๒ ๑

พฤติกรรมการแสดงออก
๑.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
ในชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
2.1 ตั้งใจเรียน
2.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
2.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
2.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์
สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
และเลือกใช้สอื่ ได้อย่างเหมาะสม
2.5 บันทึกความรู้วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็น
องค์ความรู้
2.6 แลกเปลี่ยนความรู้ ด้วยวิธีการต่าง ๆ และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
3.1 มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
3.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ตอ่ อุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ

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

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัตหิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
ช่วงคะแนน
22-27
15-21
8-14
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้
เกณฑ์กำรสรุปผลกำรประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป ถือว่า ผ่ำน

๑๐๙๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)
แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน

คาชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ระดับการปฏิบตั ิ
รายการประเมิน

พฤติกรรมการแสดงออก

๑. ความสามารถ
ในการสื่อสาร

๑.1 มีความสามารถในการรับ-ส่งสาร
1.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ
ของตนเอง โดยใช้ภาษาอย่างเหมาะสม
2.1 มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์
2.2 มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ
3.1 สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้
3.2 นาความรูท้ ี่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน

2. ความสามารถ
ในการคิด
3. ความสามารถ
ในการใช้ทกั ษะ
ชีวติ

๓

๒

๑

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

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
ช่วงคะแนน
16-18
13-15
10-12
1-9

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ดังนี้
เกณฑ์กำรสรุปผลกำรประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป ถือว่า ผ่ำน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย

๑๐๙๕

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ : _____________________________________วัน เดือน ปี___________________________
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย
๑. ประเมินกำรเรียนรู้ของตนเอง
กาเครื่องหมาย ✓ ในช่องระดับความสามารถของแต่ละกิจกรรมที่นักเรียนคิดว่าทาได้ตามระดับ การ
ประเมินเหล่านี้ ระดับความสามารถ : ดีมาก ค่อนข้างดี ดี พอใช้ ปรับปรุง

ที่

รำยกำร

ระดับความสามารถ
ดีมาก ค่อนข้างดี ดี
พอใช้

ปรับปรุง

๑ นักเรียนมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับ
อารยธรรมอินเดียและจีน
๒ อธิบายลักษณะการเข้ามาของอารยธรรม
อินเดียและจีนสู่ประเทศไทยได้
๓ สามารถสืบค้นอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย
และจีนที่มีต่อสังคมไทยและภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ได้
๔ อธิบายลักษณะความแตกต่างของอิทธิพล
ของอารยธรรมอินเดียและจีนที่มีต่อไทยได้
2. สิ่งที่ฉนั ยังไม่เข้าใจ/ยังทาได้ไม่ดี คือ...... (สามารถเขียนได้มากกว่า 1 อย่าง)
 ……………………………………………......................................................................................................
...............................................................................................................................................................
 ……………………………………………......................................................................................................
...............................................................................................................................................................
3. สิ่งที่ฉันตั้งใจจะทาให้ดีขนึ้ ในการเรียนหน่วยต่อไป (สามารถเขียนได้มากกว่า 1 อย่าง)
…………………………………………….............................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

๑๐๙๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

บันทึกกำรเรียนรู้ (Learning logs)
ชื่อ : ____________________ สกุล : _________________วัน____ เดือน_____________ พ.ศ. _____

สิ่งหนึ่งที่ฉันได้เรียนรู้จำกกำรเรียนวิชำนี้ในปลำยภำคเรียน คือ .......................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...........
ฉันน่ำจะเรียนรู้ได้ดีกว่ำนี้หำก .......................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...........
สิ่งที่ฉันอยำกจะบอกคุณครู คือ .....................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...........
สิ่งที่ฉันควรปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น คือ ..........................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...........
ปัญหำในกำรเรียนของฉัน คือ .......................................................................................

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

๑๐๙๗

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

บรรณานุกรม
สื่อการสอนบ้านสายรุ้ง
https://medium.com/
http://sites.google.com>nsjiranan
http://www.gotoknow.org
http://www.veradet.com

๑๐๙๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

ภาคผนวก ก.
แบบประเมินรวม (ประวัติศาสตร์)

ภาคผนวก ก. แบบประเมินรวม (ประวัติศาสตร์)

๑๐๙๙

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ วันที่.......................เดือน............................................พ.ศ.............................

ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

เกณฑ์การให้คะแนน
ความ
ระดับ
ความ
สนใจ
มีส่วน
คุณภาพ
ตั้งใจใน และการ การตอบ ร่วมใน
การเรียน ซักถาม คาถาม กิจกรรม รวม
(4)
(4)
(4)
(4) (16)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

๑๑๐๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (Rubric)
เกณฑ์การให้คะแนน

ประเด็นการประเมิน
1. ความตั้งใจใน
การเรียน
2. ความสนใจและ
การซักถาม
3. การตอบคาถาม

4. มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม

ดีมาก (4)

ดี (3)

สนใจในการเรียน
ไม่คุยหรือเล่นกัน
ในขณะเรียน

สนใจในการเรียน
คุยกันเล็กน้อย
ในขณะเรียน

พอใช้ (2)

สนใจในการเรียน
คุยกันและเล่นกัน
ในขณะเรียนเป็น
บางครั้ง
มีการถามในหัวข้อ มีการถามในหัวข้อ มีการถามในหัวข้อ
ที่ตนไม่เข้าใจทุก ที่ตนไม่เข้าใจเป็น ที่ตนไม่เข้าใจเป็น
เรื่องและกล้า
ส่วนมากและกล้า บางครั้งและไม่
แสดงออก
แสดงออก
ค่อยกล้าแสดงออก
ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามเป็น
ตอบคาถามถูกทุก ตอบคาถาม
บางครั้งและตอบ
ข้อ
ส่วนมากถูก
คาถามถูกเป็น
บางครั้ง
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน ช่วยเหลือเพื่อน
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม
เป็นส่วนใหญ่ใน การทากิจกรรม
การทากิจกรรม
เป็นบางครั้ง

ต้องปรับปรุง (1)
ไม่สนใจใน
การเรียน คุยและ
เล่นกันในขณะ
เรียน
ไม่ถามในหัวข้อที่
ตนไม่เข้าใจและไม่
กล้าแสดงออก
ไม่ตอบคาถาม

ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทา
กิจกรรม

ภาคผนวก ก. แบบประเมินรวม (ประวัติศาสตร์)

๑๑๐๑

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ วันที่.......................เดือน..............................................พ.ศ..........................

ลาดับที่

ชื่อกลุ่ม

การ
ปฏิสัมพันธ์
กัน
(4)

เกณฑ์การให้คะแนน
การ
ระดับ
สนทนา
พฤติกรรม
คุณภาพ
เรื่อง
การติดต่อ การทางาน
ทีก่ าหนด
สื่อสาร
กลุม่
รวม
(4)
(4)
(4)
(16)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

๑๑๐๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายกลุ่ม (Rubric)
เกณฑ์การให้คะแนน

ประเด็นการประเมิน
ดีมาก (4)
1. การปฏิสัมพันธ์
กัน

ดี (3)

ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน ช่วยเหลือเพื่อน
การทากิจกรรม
เป็นส่วนใหญ่ใน
การทากิจกรรม
2. การสนทนาเรื่อง สนทนาตรง
สนทนาตรงประเด็น
ที่กาหนด
ประเด็น
ครอบคลุมเนื้อหา
ครอบคลุมเนื้อหา บางส่วน
3. การติดต่อสื่อสาร มีการปรึกษาครู
มีการปรึกษาครู
และเพื่อนกลุ่ม
และเพื่อนกลุ่ม
อื่น ๆ
อื่น ๆ เป็นส่วนใหญ่
4. พฤติกรรม
มีการวางแผน
มีการวางแผน
การทางาน
อย่างเป็นระบบ
อย่างเป็นระบบ
และแบ่งหน้าทีข่ อง และแบ่งหน้าทีข่ อง
สมาชิกในกลุม่
สมาชิกในกลุม่ เป็น
ส่วนใหญ่

พอใช้ (2)

ต้องปรับปรุง (1)

ร่วมมือและ
ไม่ให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลือเพื่อนใน ในขณะทากิจกรรม
การทากิจกรรม
เป็นบางครั้ง
สนทนาตรงประเด็น สนทนาไม่ตรง
ประเด็น
มีการปรึกษาครู
และเพื่อนกลุ่ม
อื่น ๆ เป็นบางครั้ง
มีการวางแผน
อย่างเป็นระบบ
และแบ่งหน้าทีข่ อง
สมาชิกในกลุม่ เป็น
บางครั้ง

ไม่มีการปรึกษา
ครูและเพื่อนกลุ่ม
อื่น ๆ
ไม่มีการวางแผน
อย่างเป็นระบบ
และไม่มีการแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่ม

ภาคผนวก ก. แบบประเมินรวม (ประวัติศาสตร์)

๑๑๐๓

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คาชีแ้ จง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
รายการ
ประเมิน
๑. มีวินัย
รับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้

3. มุ่งมั่นใน
การทางาน

พฤติกรรมการแสดงออก

ระดับการปฏิบตั ิ
๓

๒

๑.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
ในชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
2.1 ตั้งใจเรียน
2.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
2.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
2.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยีต่าง ๆ แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
และเลือกใช้สอื่ ได้อย่างเหมาะสม
2.5 บันทึกความรู้วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็น
องค์ความรู้
2.6 แลกเปลี่ยนความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
3.1 มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
3.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ตอ่ อุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
ช่วงคะแนน
22-27
15-21
8-14
1-7

๑

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังนี้
เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป ถือว่า ผ่าน

๑๑๐๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)
แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน

คาชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
รายการประเมิน

พฤติกรรมการแสดงออก

๑. ความสามารถ
ในการสื่อสาร

๑.1 มีความสามารถในการรับ-ส่งสาร
1.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ
ของตนเอง โดยใช้ภาษาอย่างเหมาะสม
2.1 มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์
2.2 มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ
3.1 สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้
3.2 นาความรูท้ ี่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน

2. ความสามารถ
ในการคิด
3. ความสามารถ
ในการใช้ทกั ษะ
ชีวติ

ระดับการปฏิบตั ิ
๓

๒

๑

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

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
ช่วงคะแนน
16-18
13-15
10-12
1-9

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมินสมรรถนะสาคัญของผูเ้ รียนดังนี้
เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป ถือว่า ผ่าน

ภาคผนวก ก. แบบประเมินรวม (ประวัติศาสตร์)

๑๑๐๕

แบบประเมินใบงาน
คาชี้แจง : ให้ครูผู้สอนประเมินใบงานของนักเรียนแล้วให้ทาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

การร่วม
กิจกรรม

การรับฟัง
ความคิดเห็น
ของผู้อื่น

ความ
รับผิดชอบ

ขยันหมั่นเพียร ตรงต่อเวลา

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

รวม
20
คะแนน

1
2
3
4
5

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

เกณฑ์การให้คะแนน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
16-20
11-15
6-10
1-5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๑๑๐๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

ภาคผนวก ข.
แผนผังความคิด
(Graphic Organizers)

ภาคผนวก ข. แผนผังความคิด (Graphic Organizers)

๑๑๐๗

๑๑๐๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

ภาคผนวก ข. แผนผังความคิด (Graphic Organizers)

๑๑๐๙

๑๑๑๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

แหล่งอ้างอิง : https://www.kaganonline.com/catalog/smartcards.php

ภาคผนวก ข. แผนผังความคิด (Graphic Organizers)

๑๑๑๑

แผนผังความคิด
(Graphic Organizers)
แผนผังความคิด (Graphic Organizers)
แผนผังความคิด เป็นการฝึกให้ผู้ เรียนรวบรวมข้อมูลหรือความรู้ จากการศึกษาค้นคว้า การอ่าน
การฟังคําบรรยาย แล้วนําข้อมูลมาจัดกลุ่ม เขียนเป็นภาพแสดงให้เห็นถึงโครงสร้าง ความคิด กระบวนการคิด
และความสัมพันธ์ของกระบวนการคิด โดยใช้รูปภาพ หรือแผนภาพ

ผังความคิด (Mind Mapping)
เป็ น การแสดงโครงสร้า งของความสัมพั น ธ์ ของกระบวนการคิด ตั้ ง แต่ ต้ น จนจบ ช่ ว ยให้ ม องเห็น
ภาพรวมของความคิดและเค้าโครงของความคิดในเรื่องที่กํา ลังคิด ทําให้มองเห็นความสัมพันธ์ของความคิด
ทําได้โดยเขียนความคิดหลักไว้ตรงกลางและโยงเส้นให้สัมพันธ์กับความคิดรอง ความคิดย้อน และความคิดที่
แยกย่อยที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันก็ขยายได้ต่อไปอีก ไม่มีทิศทางที่กําหนดแน่นอนตายตัว ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
ออกลูกเป็นไข่
ออกลูกเป็นตัว

สัตว์บก

สัตว์ปีก

มีดอก

โปรติสต์

สัตว์

สิ่งมีชีวิต

สัตว์น้า

ไวรัส

พืช

ไม่มีดอก

๑๑๑๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

ผังแสดงความสัมพันธ์แบบโครงสร้างต้นไม้ (Tree Structure)
ผังแสดงความสัมพันธ์แบบโครงสร้างต้นไม้ จะใช้ในการแสดงความสัมพันธ์ของเรื่องที่มีความสําคัญ
ลดหลั่นกันเป็นลําดับจากใหญ่ไปหาจุดเล็ก ๆ รูปร่างของการเขียนจะมีโครงสร้างลักษณะคล้ายต้นไม้ที่มีกิ่งก้าน
หรืออาจจะมีลักษณะคล้ายแผนภูมิการบริหารองค์กรวิธีการเขียนให้เริ่มต้นหัวข้อเรื่องไว้ข้างบนหรือตรงกลาง
แล้วลากเส้นให้เชื่อมโยงกับความคิดรวบยอดอื่น ๆ ที่มีความสําคัญรองลงไปตามลําดับ
การกระท้า
เงื่อนไข
การกระท้า
เงื่อนไข
การกระท้า
เงื่อนไข
การกระท้า

ราก

การกระท้า
เงื่อนไข
การกระท้า
เงื่อนไข
การกระท้า
เงื่อนไข
การกระท้า

ภาคผนวก ข. แผนผังความคิด (Graphic Organizers)

๑๑๑๓

ผังรูปแบบเวนน์ (Venn Diagram)
เป็นการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของสิ่งของหรือแนวคิดตั้งแต่ ๒ สิ่งขึ้นไปว่าส่วนใดลักษณะใด
ที่มีความเหมือนหรือความต่างกัน เป็นการคิดแบบหาตัวร่วมในสิ่งที่เหมือนกัน ช่วยให้ผู้เรียนรู้จักจําแนก
ความเหมือนและความต่างของสิ่งของ สถานที่ และบุคคล หรืออื่น ๆ ได้ดี โดยการเขียนเป็นแผนภาพแสดง
ความสัมพันธ์ ดังตัวอย่างนี้

เซลล์สัตว์

เซลล์พืช
ผนังเซลล์
คลอโรพลาสต์
รูปร่างเหลี่ยม
คงรูปได้นาน

เยื่อหุ้มเซลล์
นิวเคลียส
ไซโทพลาซึม

รูปร่างกลม
อ่อนนุม่

ผังความคิดแบบวงจร (The Circle)
เป็นการคิดแบบเป็นวงจรหรือวงกลม โดยในวงกลมจะไม่มีจุดเริ่มต้นหรือจุดจบเพื่อเสนอขั้นตอน
ต่าง ๆ ที่สัมพันธ์เรียงลําดับเป็นวงกลม ตัวอย่างเช่น
วิญญาณ

สังขาร

นามรูป

ทุกข์
ผัสสะ

อายตนะ

๑๑๑๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

ผังก้างปลา (The Fish Bone)
เป็นการคิดหาสาเหตุของปัญหา เช่น แดงหนีเรียน เพราะสาเหตุใด เป็นต้น การเขียนแผนผังทําได้
โดยกําหนดเรื่องแล้วหาสาเหตุและผลต่าง ๆ ในแต่ละด้าน ตัวอย่างเช่น

ผังแบบล้าดับขันตอน (Sequence Chart)
แผนผังแบบลําดับขั้นตอนเป็นแผนผังที่แสดงให้เห็นถึงสภาพการณ์หรือเนื้อหาสาระที่เป็นกระบวนการ
เรียงตามลําดับขั้นตอน เป็นแผนผังที่แสดงให้เห็นถึงสภาพเหตุการณ์หรือเนื้อหาสาระที่เป็นกระบวนการเรียง
ตามลําดับต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น
เริ่มต้น
เดินออกจากบ้าน
ฉันมีเงิน มากกว่า 20 บาท

นั่งรถเมล์

นั่งรถมอเตอร์ไซค์

เดินเข้าซอย
ถึงที่ทางาน
จบ

ภาคผนวก ค. แบบบันทึกการเรียนรู้ (Learning Logs)

ภาคผนวก ค.
แบบบันทึกการเรียนรู้
(Learning Logs)

๑๑๑๕

๑๑๑๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

การประเมินตนเอง (Self Reflection)
และการทาแบบบันทึกการเรียนรู้ (Learning Logs)
การประเมินตนเอง/การบันทึกการเรียนรู้ เป็นการประเมินตนเอง/บันทึกสิ่งที่นักเรียนได้
เรียนรู้จากเนื้อหา บทเรียน หรือวิธีการดาเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการที่ได้จากการเรียนรู้ของตน การประเมิน
ตนเอง/บันทึกการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่สะท้อนการเรียนของผู้เ รียนและการค้นพบปัญหาการเรียนรู้ รวมทั้ง
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่เรียนรู้กับประสบการณ์เดิม
แนวทางการใช้การประเมินตนเอง (Self Reflection)/การทาแบบบันทึกการเรียนรู้ (Learning Logs)
ก่อนการประเมินตนเอง/การเขียนบันทึกการเรียนรู้ ครูควรชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจความหมายของการ
ประเมินตนเอง/บันทึ กการเรียนรู้ ลั กษณะของการเขียนประโยชน์ ความยาวของการบันทึกการเรียนรู้
ที่เขียนในแต่ละครั้งเกณฑ์การเขียน การกาหนดเวลาส่งบันทึกการเรียนรู้ การยกตัวอย่างของการประเมิน
ตนเอง/บันทึกการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนวางแผนการประเมินตนเอง/การเขียนบันทึกการเรียนรู้ของตนเองได้
ทั้งนี้ในครั้งแรกครูควรทำร่วมกับนักเรียนเพื่อแนะนำวิธีกำรเขียนแบบสะท้อนคิด
การประเมินตนเอง/การเขียนบันทึกการเรียนรู้ในระยะเริ่มต้น ควรให้นักเรียนบันทึกการเรียนรู้
ที่สัมพันธ์กับเนื้อหาที่ เรี ยน เพราะสามารถเขีย นได้ ง่า ยกว่า จะทาให้ผู้เรียนมีกาลั งใจในการเขีย นบั น ทึ ก
การเรียนรู้
กำรให้ผลสะท้อนกลับของครูต่อนักเรียนควรทำด้วยควำมเต็มใจ ครูอ่ำนบันทึกกำรเรียนรู้แล้วพูด
หรือเขียนตอบกลับไปในบันทึกกำรเรียนรู้ของนักเรียนในทันที สิ่งที่ครูตอบกลับควรเป็นกำรแนะนำแนวทำง
กำรให้ควำมคิดเห็นกำรให้กำลังใจ กำรชมเชย หรือตอบกลับปัญหำที่ผู้เรียนถำม รวมไปถึงกำรตั้งคำถำมเพื่อให้
นั ก เรี ย นได้ มี ก ำรคิ ด เพื่ อ ตอบกลั บ มำยั ง ผู้ ส อน หำกครู มี เ วลำควรอ่ ำ นบั น ทึ ก กำรเรี ย นรู้ แ ละตอบกลั บ
ในชั้นเรียน และควรอ่ำนสิ่งที่นักเรียนบันทึกพร้อมให้ข้อมูลย้อนกลับ เสนอแนะในเชิงบวกและสร้ำงสรรค์
กำรประเมินกำรเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคน โดยการประเมินตนเอง (Self Reflection)/การ
ทาแบบบันทึกการเรียนรู้ (Learning Logs) เพื่อเปิดโอกำสได้สะท้อนคิดสิ่งที่เรียนรู้ทั้งที่ทำได้ดีและยังต้อง
พัฒนำ โดยให้นักเรียนทำแบบประเมินตนเองหลังจบกำรเรียนรู้แต่ละหน่วยกำรเรียนรู้ และทำแบบบันทึกกำร
เรียนรูใ้ นช่วงกลำงภำคเรียน และปลำยภำคเรียน โดยครูเติมประเด็นสำคัญที่สอดคล้องกับสำระกำรเรียนรู้หรือ
หัวเรื่องของแต่ละวิชำ ให้เด็กประเมินตนเอง ทั้งนี้เพื่อให้ครูนำข้อมูลจำกแบบบันทึกเพื่อพัฒนำกำรสอนของ
ตัวเองและช่วยเหลือนักเรียนเป็นรำยบุคคลต่อไป

ภาคผนวก ค. แบบบันทึกการเรียนรู้ (Learning Logs)

๑๑๑๗
ชั้น ป.1 – ป.2 ภาคเรียนที่ 1

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ : _________________ สกุล : _________________วัน____ เดือน____________พ.ศ._____
หน่วยกำรเรียนรู้ที่______________เรื่อง______________________________________________
คาชี้แจง
๑. ระบำยสีลงใน
ของแต่ละกิจกรรมทีน่ กั เรียนคิดว่ำทำได้ตำมระดับกำรประเมินเหล่ำนี้
เพื่อประเมินกำรเรียนรู้ของนักเรียน
ดีมำก
ดี
ปรับปรุง
พอใช้
ค่อนข้ำงดี
กิจกรรม

ระดับความสามารถ

*หมายเหตุ : ครูเติมประเด็นที่ต้องการให้นักเรียนประเมินการเรียนรู้ของตนเอง

๒. นับจำนวนดำวจำกตำรำงข้ำงบนเพื่อบันทึกผลกำรเรียนรู้ของนักเรียน ดังนี้
จำนวน..............................
จำนวน..............................
จำนวน..............................
จำนวน..............................
จำนวน..............................
สรุป : วงกลมรอบผลกำรเรียนรู้ของนักเรียน โดยนับจำกข้อที่ได้ดำวมำกที่สุด
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ค่อนข้ำงดี
ดีมำก

๑๑๑๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)
ชั้น ป.3 - ป.4 ภาคเรียนที่ 1

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ : _________________ สกุล : _________________วัน____ เดือน____________พ.ศ._____
หน่วยกำรเรียนรู้ที่_______________เรื่อง_____________________________________________
คาชี้แจง
๑. ระบำยสีลงใน
ของแต่ละกิจกรรมที่นักเรียนคิดว่ำทำได้ตำมระดับกำรประเมินเหล่ำนี้
เพื่อประเมินกำรเรียนรู้ของนักเรียน
ดีมำก
ดี
ปรับปรุง
พอใช้
ค่อนข้ำงดี
กิจกรรม

ระดับความสามารถ

*หมายเหตุ : ครูเติมประเด็นที่ต้องการให้นักเรียนประเมินการเรียนรู้ของตนเอง

๒. นับจำนวนดำวจำกตำรำงข้ำงบนเพื่อบันทึกผลกำรเรียนรู้ของนักเรียน ดังนี้
จานวน..............................
จานวน..............................
จานวน..............................
จานวน..............................
จานวน..............................
สรุป : วงกลมรอบผลกำรเรียนรู้ของนักเรียน โดยนับจำกข้อที่ได้ดำวมำกที่สุด
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ค่อนข้ำงดี
ดีมำก
3. กาเครื่องหมาย ✓ลงใน  ที่นักเรียนวางแผนจะทาเพื่อพัฒนาการเรียนในครั้งต่อไป (เลือกได้
มากกว่า 1 ข้อ)
 _______________________

 _______________________

 _______________________

 ______________________

*หมายเหตุ : ครูเติมประเด็นที่ต้องการให้นักเรียนวางแผนพัฒนาตนเอง

ภาคผนวก ค. แบบบันทึกการเรียนรู้ (Learning Logs)

๑๑๑๙
ชั้น ป.5 - ป.6 ภาคเรียนที่ 1

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ : _________________ สกุล : ___________________วัน____ เดือน____________พ.ศ. _____
หน่วยกำรเรียนรู้ที่_______________เรื่อง_____________________________________________
๑. ประเมินการเรียนรู้ของตนเอง
กาเครื่องหมาย ✓ ในช่องระดับความสามารถของแต่ละกิจกรรมที่นักเรียนคิดว่าทาได้ตามระดับการประเมินเหล่านี้
ระดับความสามารถ : ดีมาก ค่อนข้างดี ดี พอใช้ ปรับปรุง
ที่

รายการ

ระดับความสามารถ
ดีมาก ค่อน
ดี พอใช้
ข้างดี

ปรับ
ปรุง

๑
๒
๓
๔
๕
*หมายเหตุ : ครูเติมประเด็นที่ต้องการให้นักเรียนประเมินการเรียนรู้ของตนเอง

2. สิ่งที่ฉันยังไม่เข้าใจ/ยังทาได้ไม่ดี คือ……

(สำมำรถเขียนได้มำกกว่ำ 1 อย่ำง)

……………………………………......................................................................................................................
................................................................................................................................................................
…………………………………………….............................................................................................................
................................................................................................................................................................
3. สิ่งที่ฉันตั้งใจจะทาให้ดีขนึ้ ในการเรียนหน่วยต่อไป

(สำมำรถเขียนได้มากกว่า 1 อย่ำง)

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

๑๑๒๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

คาถามการบันทึกผลหลังสอนสาหรับครูปลายทาง
**********************************************************************************
1. การเข้าสู่บทเรียนช่วยให้นักเรียนของฉันกระตือรือร้น กับบทเรียนที่จะเรียนต่อไปหรือไม่ เพียงใด
ฉันมีบทบาทในการช่วยให้นักเรียนเห็นความเชื่อมโยงกับบทเรียนหรือไม่ อย่างไร
2. วันนี้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมกับการเรียนรู้หรือไม่ และมากน้อยเพียงใด เพราะเหตุใด ในบทเรียน
ต่อไปฉันควรจะทาอย่างไร เพื่อสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมของนักเรียนให้เพิ่มขึ้น
3. การจัดกิจกรรมในวันนี้ราบรื่นดีหรือไม่ ฉันพอใจกับการจัดกลุ่มของนักเรียนในระดับใด เพราะเหตุใด
มีสิ่งใด/เทคนิคใดที่ควรปรับให้การจัดการราบรื่น/ดีขึ้นกว่าเดิม
4. วันนี้ฉันดูแลนักเรียนทั่วถึงและเป็นไปตามความแตกต่างของนักเรียนในชั้นหรือไม่ อย่างไร
5. ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่น่าสนใจหรือแตกต่างในระหว่างการเรียนจากที่ผ่านมาหรือไม่ อย่างไร
6. ในวั น นี้ ฉั น มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ นั ก เรี ย นของฉั น ในรู ป แบบใดบ้ า ง (เช่ น ให้ ก าลั ง ใจ กล่ า วชมเชย
ให้ความช่วยเหลือ ฯลฯ)
7. วันนี้ฉันมีปัญหาในการกากับชั้นเรียนหรือไม่ หากมี ฉันใช้วิธีการใดในการแก้ปัญหา
8. ในชั่วโมงนี้มีส่วนดี ๆ อะไรบ้างที่เกิดขึ้น และมีเรื่องใดที่ฉันรู้สึกว่าเป็นไปตามความคาดหวัง
9. สิ่งหนึ่งที่ฉันได้เรียนรู้จากการจัดการเรียนรู้ในวันนี้
10. ตามความรู้ สึ ก ของฉั น นั ก เรี ย นชอบอะไรมากที่ สุ ด ในการเรี ย นวั น นี้ และสิ่ ง ใดที่ นั ก เรี ย น
ยังตอบสนองไม่ดีพอ

ภาคผนวก ค. แบบบันทึกการเรียนรู้ (Learning Logs)

๑๑๒๑

บันทึกการเรียนรู้ (Learning logs)
ชื่อ : ____________________ สกุล : _________________วัน____ เดือน_____________ พ.ศ. _____

สิ่งหนึ่งที่ฉันได้เรียนรู้จากการเรียนวิชานี้ในครึ่งภาคเรียน คือ ..........................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...........
ฉันน่าจะเรียนรู้ได้ดีกว่านี้หาก .......................................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...........
สิ่งที่ฉันอยากจะบอกคุณครู คือ .....................................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...........
สิ่งที่ฉันควรปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น คือ ..........................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...........
ปัญหาในการเรียนของฉัน คือ .......................................................................................

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

๑๑๒๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.5)

บันทึกการเรียนรู้ (Learning logs)
ชื่อ : ____________________ สกุล : _________________วัน____ เดือน_____________ พ.ศ. _____

สิ่งหนึ่งที่ฉันได้เรียนรู้จากการเรียนวิชานี้ในปลายภาคเรียน คือ .......................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...........
ฉันน่าจะเรียนรู้ได้ดีกว่านี้หาก .......................................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...........
สิ่งที่ฉันอยากจะบอกคุณครู คือ .....................................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...........
สิ่งที่ฉันควรปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น คือ ..........................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...........
ปัญหาในการเรียนของฉัน คือ .......................................................................................

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

คณะผู้จัดทำคูม่ ือครูและแผนกำรจัดกำรเรียนรู้

๑๑๒๓

คณะผู้จัดทำคูม่ ือครูและแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม ระดับประถมศึกษำ
คณะจัดทำคู่มือครูและแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ (ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑)
ทีป่ รึกษำมูลนิธิกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม ในพระบรมรำชูปถัมภ์
พลเอก ดำว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
ประธำนกรรมกำรบริหำรมูลนิธิกำรศึกษำทำงไกล
ผ่ำนดำวเทียม ในพระบรมรำชูปถัมภ์
รองศำสตรำจำรย์นรำพร จันทร์โอชำ
รองประธำนกรรมกำรบริหำรมูลนิธิกำรศึกษำทำงไกล
ผ่ำนดำวเทียม ในพระบรมรำชูปถัมภ์
นำยอนุสรณ์ ฟูเจริญ
ผู้ช่วยเลขำธิกำรมูลนิธิกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
ในพระบรมรำชูปถัมภ์
ทีป่ รึกษำสำนักงำนโครงกำรสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ
นำยสมเกียรติ ชอบผล
ที่ปรึกษำสำนักงำนโครงกำรสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ
นำยสุชำติ วงศ์สุวรรณ
ข้ำรำชกำรบำนำญ อดีตผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
ทีป่ รึกษำสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน
นำยบุญรักษ์ ยอดเพชร
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
นำยณรงค์ แผ้วพลสง
รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
นำงสำวอุษณีย์ ธโนศวรรย์
รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
นำงสุกัญญำ งำมบรรจง
รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
นำยอัมพร พินะสำ
ผู้ช่วยเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
นำยสนิท แย้มเกษร
ผู้ช่วยเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ทีป่ รึกษำกลุ่มสำระกำรเรียนรูบ้ ูรณำกำร
นำยอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว
นำยเทวรัฐ โตไทยะ
นำยจุฬำ ชิณวงศ์
นำยสมัย ธนะศรี
นำยโกวิท เพลินจิตต์

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สกลนคร เขต ๑
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สกลนคร เขต ๓
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
น่ำน เขต ๒
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุบลรำชธำนี เขต ๑

๑๑๒๔
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
นำงนิรมล ตู้จินดำ
นำงฉวี ณ ตะกั่วทุ่ง
๑. นำงฉวี ณ ตะกั่วทุ่ง
๒. นำยปรีชำ เดือนนิล
๓. นำงสำวจงรักษ์ รัตนวิฑูรย์
๔. นำงอุไร เปียงใจ
๕. นำงประภัสสร โกศัลวัฒน์
๖. นำงยุวดี ชุมปัญญำ
๗. นำงนิติพร ศรีโนนยำง
๘. นำยศักดิ์พงษ์ วรรณวำส
๙. นำยปริญญำ อุปลำ
๑๐. นำงสำวพลอยนภัส ทัศนพงษ์
๑๑. นำงสำวสุรัชดำ ภูรับพำ
๑๒. นำงรัตนำภรณ์ คำฝุย
๑๓. นำงสำวปำริชำต บุษบงค์
๑๔. นำงสำวยุวะธิดำ ไตรธรรม
๑๕. นำงวำนิตย์ ธำนี
๑๖. นำงสำวนันทพัชร์ ศุภธีรำรักษ์
๑๗. นำงสำวเรือนเพชร กิตติพิมำนชัย
๑๘. นำยศิริ ไชยช่อฟ้ำ
๑๙. นำงจินตนำ ไชยช่อฟ้ำ
๒๐. นำงสำวพรพิมล ยอดแก้ว
๒๑. นำยจำลอง ไชยยำ
๒๒. นำงเพียงจิต สุวรรณพงศ์
๒๓. นำงวิภำพร แก่นอ้วน
๒๔. นำงวิภำดำ ขุนนิตย์
๒๕. นำงสำวมณีรัตน์ บุญเต็ม
๒๖. นำงสำวอุทัยวรรณ ทับทิมทองสุข
๒๗. นำงสำวปัญจนี อุ้ยเฉ้ง
๒๘. นำงสำววนิดำ หินน้อย
๒๙. นำงสำววินัสรำ ณ ตะกั่วทุ่ง
๓๐. นำงลัดดำ สุขศรี
๓๑. นำยสมชำย นำวีว่อง
๓๒. นำยอิสรำนันท์ ชนะภัย
๓๓. นำยภูริทัต ลิ่มจู้หม้อ
๓๔. นำงสำวเสำวณี โบบทอง

คู่มือครูและแผนจัดกำรเรียนรู้ ระดับประถมศึกษำ ภำคเรียนที่ ๑
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนพัฒนำหลักสูตรและกำรเรียนรู้
ข้ำรำชกำรบำนำญ สพป.พังงำ
ข้ำรำชกำรบำนำญ
ประธำน
ข้ำรำชกำรบำนำญ
สพป.สกลนคร เขต ๓
ข้ำรำชกำรบำนำญ
สพป.น่ำน เขต ๒
ข้ำรำชกำรบำนำญ
สพป.น่ำน เขต ๒
ข้ำรำชกำรบำนำญ
สพป.สกลนคร เขต ๑
ศึกษำนิเทศก์
สพป.สกลนคร เขต ๓
ศึกษำนิเทศก์
สพป.สกลนคร เขต ๓
ศึกษำนิเทศก์
สพป.สกลนคร เขต ๓
ศึกษำนิเทศก์
สพป.สกลนคร เขต ๓
ศึกษำนิเทศก์
สพป.สกลนคร เขต ๓
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนพุทธรักษำ
สพป.สกลนคร เขต ๓
ครูโรงเรียนนำจำนกล้วยน้อย
สพป.สกลนคร เขต ๓
ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยหินลำด
สพป.สกลนคร เขต ๓
ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยหินลำด
สพป.สกลนคร เขต ๓
ครูโรงเรียนบ้ำนหนองฮีหนองแคน
สพป.อุบลรำชธำนี เขต ๑
ครูโรงเรียนบ้ำนโนนบ่อหวำยดินดำ
สพป.อุบลรำชธำนี เขต ๑
ครูโรงเรียนดอนมดแดง (บ้ำนดงบัง) สพป.อุบลรำชธำนี เขต ๑
ครูโรงเรียนแสนทองวิทยำ
สพป.น่ำน เขต ๒
ครูโรงเรียนบ้ำนปำงปุก
สพป.น่ำน เขต ๒
ครูโรงเรียนบ้ำนปำงกอม
สพป.น่ำน เขต ๒
ศึกษำนิเทศก์
สพป.น่ำน เขต ๒
ครูโรงเรียนบ้ำนหัวคำ
สพป.อุบลรำชำธำนี เขต ๑
ครูโรงเรียนอุบลวิทยำคม
สพป.อุบลรำชำธำนี เขต ๒
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบำงกัน
สพป.พังงำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนถ้ำทองหลำง
สพป.พังงำ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดนิโครธำรำม
สพป.พังงำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดนิโครธคุณำกร
สพป.พังงำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนย่ำนสะบ้ำ
สพป.พังงำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบำงจัน
สพป.พังงำ
ครูโรงเรียนบ้ำนโคกเจริญ
สพป.พังงำ
ครูโรงเรียนบ้ำนคลองดินเหนียว
สพป.พังงำ
ครูโรงเรียนบ้ำนคลองดินเหนียว
สพป.พังงำ
ครูโรงเรียนบ้ำนทุ่งเจดีย์
สพป.พังงำ
ครูโรงเรียนอนุบำลพังงำ
สพป.พังงำ

คณะผู้จัดทำคูม่ ือครูและแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
๓๕. นำยเบญจพล ติ๊บขัน
๓๖. นำงสำยรุ้ง ติ๊บขัน
๓๗. นำยสมศักดิ์ สุทธกำร
๓๘. นำงเทียมจิต หำญยุทธ
๓๙. นำยนันตชัย แอบู
๔๐. นำงฉัตรชนก พึ่งถิ่น
๔๑. นำยอนันต์ หำญจิตร
๔๒. นำยเจษฎำ อนันตศรี
๔๓. นำยไกรศร ไชยเทพ
๔๔. นำงสำวสุทิศำ พู่พัฒนศิลป์
๔๕. นำยนพรัตน์ ทองอยู่
๔๖. นำงอรุณี นพฤทธิ์
๔๗. นำงสำวจิรำภรณ์ เพชรเรือง
๔๘. นำยสุนทร หนูอินทร์
๔๙. นำงนำตญำ สัตถำผล
๕๐. นำงวำรุณีย์ กุลธรวิโรจน
๕๑. นำงสำวดำรุณี มุงคุณ
๕๒. นำยพิพัฒน์ สอนสมนึก
๕๓. นำงจินดำ ก่อบุญ
๕๔. นำงสำววรำภรณ์ เขตโสภำ
๕๕. นำงทิพย์สุดำ ธิศรี
๕๖. นำงปิยำภรณ์ พละศักดิ์
๕๗. นำยวิสูตร สวนไผ่
๕๘. นำงสุจินต์ สวนไผ่
๕๙. นำยเกียรติภูมิ มะแสงสม
๖๐. นำยอดุลศักดิ์ ศรีวิชัย
๖๑. นำยบรรพต แสนสุวรรณ
๖๒. นำงสำวสุพรรณิกำร์ สุทธหลวง

ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนน้ำหิน
ครูโรงเรียนบ้ำนดอน (ศรีเสริมกสิกร)
ครูโรงเรียนชุมชนรัชดำภิเษกที่ ๑๑๕
ครูโรงเรียนชุมชนศิลำเพชร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนคลองดินเหนียว
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนน้ำจืด
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนย่ำหมี
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนท่ำเขำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนปกปุย
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสำมช่อง
ครูโรงเรียนบ้ำนคลองบอน
ครูโรงเรียนกะปง
ครูโรงเรียนบ้ำนอ่ำวมะม่วง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนนำยอวัฒนำ
ครูโรงเรียนบ้ำนหลุบเลำ
ครูโรงเรียนอนุบำลสกลนคร
ครูโรงเรียนบ้ำนชมภูพำน
ครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยำคำร
ครูโรงเรียนบ้ำนบะนกทำ
ครูโรงเรียนบ้ำนกุดเรือคำ
ครูโรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภำพที่ ๘๑
(พระเทพญำณวิศิษฏ์ “ชัยทวี” อุปถัมภ์)
ครูโรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภำพที่ ๘๑
(พระเทพญำณวิศิษฏ์ “ชัยทวี” อุปถัมภ์)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนชมภูพำน
ครูโรงเรียนบ้ำนชมภูพำน
ครูโรงเรียนบ้ำนต้อนรำษฎร์ดำรงวิทย์
ศึกษำนิเทศก์ สพป.อุบลรำชธำนี เขต ๑
ศึกษำนิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑
ศึกษำนิเทศก์ สพป.น่ำน เขต ๒

๑๑๒๕
สพป.น่ำน เขต ๒
สพป.น่ำน เขต ๒
สพป.น่ำน เขต ๒
สพป.น่ำน เขต ๒
สพป.พังงำ
สพป.พังงำ
สพป.พังงำ
สพป.พังงำ
สพป.พังงำ
สพป.พังงำ
สพป.พังงำ
สพป.พังงำ
สพป.พังงำ
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
เลขำนุกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร

๑๑๒๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑

คณะกรรมการปรับปรุงคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒ พ.ศ.2563)
ทีป่ รึกษามูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ

ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
รองศาสตราจารย์นราพร จันทร์โอชา รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ
ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
รองศาสตราจารย์เฉลียวศรี พิบูลชล คณะกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ทีป่ รึกษาสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายอัมพร พินะสา
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายกวินทร์เกียรติ นนท์พละ
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาวรัตนา แสงบัวเผื่อน
ผู้อานวยการสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
นางผานิต ทวีศักดิ์
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการดาเนินงาน
รองศาสตราจารย์เฉลียวศรี พิบูลชล
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการบริหาร มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ
ประธานคณะกรรมการ
ผู้ช่วยเลขาธิการ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
นางสาวกุศลิน มุสิกุล
คณะกรรมการ
กรรมการบริหาร มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
รองศาสตราจารย์สนธิดา เกยูรวงศ์
คณะกรรมการ
เจ้าหน้าที่สมทบ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
นางราตรี ศรีไพรวรรณ
คณะกรรมการ
ผู้อานวยการโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
นางวิภา แจ่มฤทธิ์
คณะกรรมการ
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ฝ่ายประถมศึกษา โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
นางวิภา ตัณฑุลพงษ์
คณะกรรมการและเลขานุการ
รองหัวหน้าสานักงาน มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะผู้จัดทาคูม่ ือครูและแผนการจัดการเรียนรู้

๑๑๒๗

คณะทางานปรับปรุงคู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ 60 พรรษา และชุดกิจกรรมการเรียนรูส้ าหรับ
นักเรียน ระดับประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒)
1. นางพรทิพา คาแหง
2. นายประพนธ์ สะสมทรัพย์
3. นางปานทิพย์ ดอนขันไพร
4. นางสาวอริษา แก้วไทรหงวน
5. นางสาวสุดารัตน์ จันทะแจ่ม
6. นางสาวฐิติรัตน์ ดิษฐ์วงค์
7. นายภากร อุปการแก้ว
8. นางสาววรพรรณ์ ศรีอรุณ
9. นางสาวสกุณา นกเทียน
10. นางสาวนจรักษ์ สุขเจริญ
11. นางพจนีย์ รักษาราษฎร์
12. นายอาทิตย์ ศรีรุ้ง

ข้าราชการบานาญ
สพป.กทม.
ศึกษานิเทศก์
สพป.นครปฐม เขต 1
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดสระสี่มุม
สพป.นครปฐม เขต 1
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะทางานตรวจและแก้ไขคู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ 60 พรรษา และชุดกิจกรรมการเรียนรู้
สาหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒)
1. นางพรทิพา คาแหง
ข้าราชการบานาญ
สพป.กทม.
2. นายประพนธ์ สะสมทรัพย์ ศึกษานิเทศก์
สพป.นครปฐม เขต 1
3. นางปานทิพย์ ดอนขันไพร
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดสระสี่มุม
สพป.นครปฐม เขต 1
4. นางสาวศริษา จิตศรีพิทกั ษ์เลิศ ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
5. นางสาวกาญจนา ดวงพิมพ์ ครู โรงเรียนบ้านลันแต้
สพป.สุรินทร์ เขต 3
6. นางสาวเปรมฤดี กาละวงค์
ครู โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง (ประชารัฐวิทยาคาร) สพป.แพร่ เขต 2
7. นางจินตนา นางงามสาโรง
พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม สพป.ขอนแก่น เขต 3
8. นางกรรณิกา สาโยธา
ครู โรงเรียนปราสาท
สพป.สุรินทร์ เขต 3
9. นายภัทรดนัย ใจกล้า
ครู โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
10. นายอิสมาแอล สะมะลี
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง
สพป.ปัตตานี เขต 1
11. นางสาวอริษา แก้วไทรหงวน ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
12. นางสาวสุดารัตน์ จันทะแจ่ม ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
13. นางสาวฐิติรัตน์ ดิษฐ์วงค์
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
14. นายภากร อุปการแก้ว
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
15. นางสาววรพรรณ์ ศรีอรุณ ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์

๑๑๒๘
16. นางสาวนจรักษ์ สุขเจริญ
17. นายอาทิตย์ ศรีรุ้ง
18. นางสาวสกุณา นกเทียน

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะทางานตรวจ/บรรณาธิการกิจคู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ 60 พรรษา และชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้สาหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒)
1. นางพรทิพา คาแหง
ข้าราชการบานาญ
สพป.กทม.
2. นายประพนธ์ สะสมทรัพย์
ศึกษานิเทศก์
สพป.นครปฐม เขต 1
3. นางปานทิพย์ ดอนขันไพร
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดสระสี่มุม
สพป.นครปฐม เขต 1
4. นางพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
รองหัวหน้าสานักงาน มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
5. นางวิภา ตัณฑุลพงษ์
นักทรัพยากรบุคคล มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
6. นางศิริรัตน์ มูลไชยศรี
นักทรัพยากรบุคคล มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
7. นางสาวทิพจุฑา ชุนเกษา
8. นางสาววรรณวิษา ภูพานทอง นักวิชาการศึกษา มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
9. นางสาวณัฐพร เผือดจันทึก นักวิชาการศึกษา มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

