คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู
(สําหรับครูผูสอน)

เพื่อการจัดการเรียนรูโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒)

โครงการสวนพระองคสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู
(สําหรับครูผูสอน)

เพื่อการจัดการเรียนรูโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒)

โครงการสวนพระองคสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก

คำนำ
ด้ ยพระบรมราโชบายพระบาท มเด็จพระเจ้าอยู่ ั รัชกาลที่ ๑๐ ทรงมุ่ง มายใ ้การ ึก าบ่ม
เพาะ มรรถนะใ ้แก่ผู้เรียน เพื่อ ร้างคุณลัก ณะ าคัญ ๔ ประการใ ้กับคนไทย อันได้แก่ ๑) มีทั นคติที่ดี
และถู ก ต้ อ ง ๒) มี พื้ น ฐานชี ิ ต ที่ มั่ น คงเข้ ม แข็ ง ๓) มี อ าชี พ มี ง านท า ๔) เป็ น พลเมื อ งดี มี ร ะเบี ย บ ิ นั ย
และพระราชปณิ ธ านใน การ ื บ าน รั ก า พั ฒ นาต่ อ ยอด โครงการในพระราชด าริ ข องพระราชบิ ด า
จึงทรงพัฒนาการ ึก าทางไกลผ่านดา เทียม รือ NEW DLTV ในทุกด้านอาทิ ระบบออกอากา อุปกรณ์
เทคโนโลยี บุคลากรและกระบ นการจัดการ ึก า เพื่อแก้ปัญ าการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก ร้าง
โอกา การเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชี ิตของประชาชน ทุกเพ ทุก ัย ผ่านการ ึก าทางไกลผ่านดา เทียม
จาน น ๑๕ ช่อง ัญญาณ ไปยังโรงเรียนต่าง ๆ และผู้ นใจทั่ ประเท เพื่อใ ้ประเท ไทยเป็น ังคมแ ่ง
ปัญญามีจิตอา าในการ รรค์ ร้างและพัฒนาประเท ใ ้มั่นคง
การ อนออกอากา ทางไกลผ่านดา เทียม ระดับประถม ึก า ตั้งแต่ปีการ ึก า ๒๕๖๑ เป็นต้นมา
เป็ น การ อนออกอากา ในแน ใ ม่ บั น ทึ ก เทปการ อนจาก ้อ งเรี ยนต้ น ทางของโรงเรี ย น ั ง ไกลกัง ล
ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ครู ป ลายทาง ามารถดู เ ทปการ อนผ่ า นทางเ ็ ป ไซต์ www.dltv.ac.th
และ Application on mobile DLTV ของมูลนิธิ และมีคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่ โมงครบ
ทั้ ง ๘ กลุ่ ม าระการเรี ย นรู้ ซึ่ ง ครู ป ลายทาง ามารถปรั บ กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ใ ้ เ มาะ มกั บ ชุ ม ชน
ท้องถิ่น ัฒนธรรมและบริบทของแต่ละโรงเรียน
คู่มือครูและแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยใช้กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม ระดับประถมศึกษำ
ภำคเรียนที่ ๑ ฉบับนี้ เป็นกำรปรับปรุงครั้งที่ ๒ ซึ่งดำเนินกำรโดยมูลนิธิกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ โดยค ามร่ มมือจากคณะทางาน ประกอบด้ ย านักงานคณะกรรมการการ ึก าขั้น
พื้นฐาน กระทร ง ึก าธิการ คณาจารย์จากม า ิทยาลัย ึก านิเท ก์ และครูผู้เชี่ย ชาญ ทั้ง ๘ กลุ่ม าระ
การเรียนรู้ เพื่อใ ้ ครูปลายทางใช้ในการเตรียมการ อนล่ ง น้า ร มทั้ง ามารถจัดเตรียมเอก าร ได้ แก่
ใบงาน ใบค ามรู้ แบบฝึก ัด เพื่อใ ้การจัดการเรียนการ อนเกิดประ ิทธิผลนาไป ู่การพัฒนาคุณภาพการจัด
การ ึก าของโรงเรียนประถม ึก าขนาดเล็กต่อไป
นับเป็นพระม ากรุณาธิคุณอย่าง าที่ ุดมิได้ ที่พระบาท มเด็จพระเจ้าอยู่ ั ทรงมุ่งมั่นพัฒนา
ยกระดับคุณภาพการ ึก าทางไกลผ่านดา เทียม เพื่อพัฒนา ังคมไทยและยกระดับคุณภาพของคนไทย
ใ ้เข้มแข็ง มดัง พระราชปณิธาน “...การ ึก าคือค ามมั่นคงของประเท ...” ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
มูลนิธิการ ึก าทางไกลผ่านดา เทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ำรบัญ

คำนำ
นัง ือรับรองค ำมร่ มมือกำรพัฒนำคู่มือครูและแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ เพื่อกำร อน
ออกอำกำ ทำงไกลผ่ำนดำ เที่ยม
ำรบัญ
คำชีแ้ จงกำรรับชมรำยกำรออกอำกำ ด้ ยระบบทำงไกลผ่ำนดำ เทียม
ตอนที่ 1 ังคม ึก ำ
คำชีแ้ จงรำย ชิ ำ งั คม ึก ำ กลุ่ม ำระกำรเรียนรู้ ังคม ึก ำ ำ นำ และ ฒ
ั นธรรม
คำอธิบำยรำย ิชำ ังคม ึก ำ กลุ่ม ำระกำรเรียนรู้ ังคม กึ ำ ำ นำ และ ฒ
ั นธรรม
ชั้นประถม ึก าปีที่ 1
มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตั ชี้ ดั ิชำ ังคม กึ ำ กลุ่ม ำระกำรเรียนรู้ ังคม กึ ำ ำ นำ และ
ัฒนธรรม ชั้นประถม ึก าปีที่ 1
โครง ร้ำงรำย ิชำ ังคม ึก ำ กลุ่ม ำระกำรเรียนรู้ ังคม กึ ำ ำ นำ และ ฒ
ั นธรรม
ชั้นประถม ึก าปีที่ 1 ภาคเรียนที่ ๑
น่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ชื่อ น่วย ินค้าและบริการ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรือ่ ง ินค้าที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรือ่ ง การใช้ประโยชน์จาก ินค้า
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรือ่ ง บริการที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรือ่ ง การใช้ประโยชน์จากบริการ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรือ่ ง ความ มายและความ าคัญของทรัพยากร
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรือ่ ง ประเภทของทรัพยากร (ทรัพยากร ่วนตัว)
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรือ่ ง ประเภทของทรัพยากร (ทรัพยากร ่วนรวม)
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรือ่ ง การใช้ทรัพยากรในชีวิตประจาวัน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรือ่ ง การใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้อง ประ ยัด และคุ้มค่า
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง ประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรอย่างประ ยัด
แบบประเมินตนเอง น่ ยที่ ๑ ินค้าและบริการ
น่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ชื่อ น่วย ออมไว้ไม่ขัด น
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรือ่ ง การใช้จ่ายเงินในชีวิตประจาวัน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรือ่ ง การใช้จ่ายที่เ มาะ ม
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรือ่ ง การใช้จ่ายเงินที่ไม่เกินตัว
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรือ่ ง การใช้จ่ายเงินที่เ มาะ ม
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง การวางแผนการใช้จ่ายเงิน
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สำรบัญ (ต่อ)
หน้ำ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ชื่อหน่วย ออมไว้ไม่ขัดสน (ต่อ)
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรือ่ ง ความหมายและวิธีการออมเงิน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรือ่ ง ประโยชน์ของการออม
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรือ่ ง การทางานและประเภทของการทางาน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรือ่ ง ความสาคัญของการทางาน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง การทางานอย่างสุจริต
แบบประเมินตนเอง หน่วยที่ 2 ออมไว้ไม่ขัดสน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ ชื่อหน่วย ต้นกล้าคนดี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรือ่ ง การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรือ่ ง ประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรือ่ ง การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรือ่ ง ประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรือ่ ง ลักษณะความสามารถของตนเองและผู้อื่น
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรือ่ ง ลักษณะการทาความดีของตนเองและผู้อื่น ๑
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรือ่ ง ลักษณะการทาความดีของตนเองและผู้อื่น ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรือ่ ง ผลของการกระทาความดีของตนเองและผู้อื่น
แบบประเมินตนเอง หน่วยที่ 3 ต้นกล้าคนดี
บันทึกการเรียนรู้ (Learning logs)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ ชื่อหน่วย สังคมน่าอยู่
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรือ่ ง โครงสร้างของครอบครัว
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรือ่ ง ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรือ่ ง บทบาทหน้าที่ สิทธิของตนเองในครอบครัว
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรือ่ ง โครงสร้างของโรงเรียน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรือ่ ง ความสัมพันธ์ของสมาชิกในโรงเรียน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรือ่ ง บทบาทหน้าที่ สิทธิของตนเองในโรงเรียน
แบบประเมินตนเอง หน่วยที่ 4 สังคมน่าอยู่
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ ชื่อหน่วย ประชาธิปไตยใกล้ตัว
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรือ่ ง การมีส่วนร่วมในครอบครัวตามกระบวนการประชาธิปไตย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรือ่ ง การมีส่วนร่วมในโรงเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรือ่ ง การมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตย
แบบประเมินตนเอง หน่วยที่ 5 ประชาธิปไตยใกล้ตัว
บันทึกการเรียนรู้ (Learning logs)
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สำรบัญ (ต่อ)

บรรณำนุกรม
ภำคผนวก
ภาคผนวก ก. แบบประเมินรวม (สังคมศึกษา)
ตอนที่ 2 ประวัติศำสตร์
คำชีแ้ จงรำยวิชำประวัติศำสตร์ กลุ่มสำระกำรเรียนรูส้ ังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
คำอธิบำยรำยวิชำประวัติศำสตร์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วดั ประวัติศำสตร์ กลุ่มสำระกำรเรียนรูส้ ังคมศึกษำ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โครงสร้ำงรำยวิชำประวัติศำสตร์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ ๑
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ชื่อหน่วย กาลเวลา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรือ่ ง เรียนรู้ปฏิทิน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรือ่ ง การนับวัน เดือน ปี ตามระบบสุริยคติและจันทรคติ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรือ่ ง ประโยชน์ของปฏิทิน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรือ่ ง ช่วงเวลาในชีวิตประจาวัน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรือ่ ง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรือ่ ง การเรียงลาดับเหตุการณ์ในชีวิตประจาวัน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรือ่ ง วิธีการสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัว
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรือ่ ง ประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัว
แบบประเมินตนเอง หน่วยที่ ๑ กาลเวลา
บันทึกการเรียนรู้ (Learning logs)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ชื่อหน่วย ภูมิใจในท้องถิ่น
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรือ่ ง สภาพแวดล้อมในอดีตกับปัจจุบัน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรือ่ ง การดาเนินชีวิตของคนในอดีตและปัจจุบัน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรือ่ ง ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตและปัจจุบัน ๑
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรือ่ ง ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งของเครือ่ งใช้ในอดีตและปัจจุบนั ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรือ่ ง การเปลี่ยนแปลงของการดาเนินชีวิตในอดีตและปัจจุบัน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรือ่ ง สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ ๑
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรือ่ ง สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ ๒

หน้ำ
568
569
570
576
577
586
587
588
589
593
605
619
631
643
657
670
684
698
699
700
701
714
727
740
753
767
781

ฉ

สำรบัญ (ต่อ)
หน้ำ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ชื่อหน่วย ภูมิใจในท้องถิ่น (ต่อ)
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรือ่ ง ผลของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ ตามกาลเวลา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรือ่ ง เหตุการณ์สาคัญในครอบครัว ๑
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง เหตุการณ์สาคัญในครอบครัว ๒
แบบประเมินตนเอง หน่วยที่ 2 ภูมิใจในท้องถิ่น
บันทึกการเรียนรู้ (Learning logs)

794
807
821
836
837

บรรณำนุกรม
ภำคผนวก
ภาคผนวก ก. แบบประเมินรวม (ประวัติศาสตร์)
ภาคผนวก ข. แผนผังความคิด (Graphic Organizers)
ภาคผนวก ค. แบบบันทึกการเรียนรู้ ( Learning Logs)
คณะกรรมกำรปรับปรุงคู่มือครูและแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา (ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561)

838
839
840
846
855
864

คณะกรรมกำรปรับปรุงคู่มือครูและแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา (ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562)
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ช
คำชีแ้ จง
กำรรับชมรำยกำรออกอำกำศด้วยระบบทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้บริการการจัดการเรียนการสอน
จากสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จานวน 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 พิมพ์คาว่า DLTV
- ระบบ iOS เข้าที่ App Store พิมพ์คาว่า DLTV
หมำยเลขช่องออกอำกำศสถำนีวิทยุโทรทัศน์กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม 15 ช่องรำยกำร
รำยกำรในเวลำเรียน
รำยกำรนอกเวลำ
ช่อง (DLTV) ช่อง (TRUE)
(ช่วงเวลำ ๐๘.๓๐ น. – ๑๔.๓๐ น.) (ช่วงเวลำ ๑๔.๓๐ น. – ๐๘.๓๐ น.)
DLTV 1
ช่อง 186
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สถาบันพระมหากษัตริย์
DLTV 2
ช่อง 187
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ความรู้รอบตัว
DLTV 3
ช่อง 188
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
DLTV 4
ช่อง 189
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
DLTV 5
ช่อง 190
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ศิลปวัฒนธรรมไทย
DLTV 6
ช่อง 191
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หน้าที่พลเมือง
DLTV 7
ช่อง 192
รายการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
DLTV 8
ช่อง 193
รายการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาษาต่างประเทศ
DLTV 9
ช่อง 194
รายการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การเกษตร
DLTV 10
ช่อง 195
รายการสอนชั้นอนุบาลปีที่ 1
รายการสาหรับเด็ก-การเลี้ยงดูลูก
DLTV 11
ช่อง 196
รายการสอนชั้นอนุบาลปีที่ 2
สุขภาพ การแพทย์
DLTV 12
ช่อง 197
รายการสอนชั้นอนุบาลปีที่ 3
รายการสาหรับผู้สูงวัย
DLTV 13
ช่อง 19๘
รายการของการอาชีพวังไกลกังวล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
DLTV 14
ช่อง 199
รายการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
DLTV 15
ช่อง 200
รายการพัฒนาวิชาชีพครู
*หมำยเหตุ รำยกำรสอนออกอำกำศในเวลำเรียนระดับชั้นปฐมวัย ช่วงเวลำ ๐๘.๓๐ น. – ๑๑.๓๐ น.

ซ
กำรติดต่อรับข้อมูลข่ำวสำร
๑. มูลนิธกิ ำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม ในพระบรมรำชูปถัมภ์
เลขที่ 214 ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
โทร ๐๒ ๒๘๒ ๖๗๓๔
โทรสาร ๐๒ ๒๘๒ ๖๗๓๕
๒. สถำนีวิทยุโทรทัศน์กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
ซอยหัวหิน ๓๕ ถนนเพชรเกษม ตาบลหัวหิน อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐
โทร ๐๓๒ ๕๑๕๔๕๗ – ๘
โทรสาร ๐๓๒ ๕๑๕๙๕๑
web@dltv.ac.th (ติดต่อเรื่องเว็บไซต์)
dltv@dltv,ac.th (ติดต่อเรื่องทั่วไป)
๓. โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมรำชูปถัมภ์
อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐
โทร 032 522 347 , 032 520 478 โทรสาร 032 520 478
Facebook โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
Website http//www.kkws.ac.th

Facebook มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV
๔. ช่องทำงกำรติดตำมข่ำวสำร
Website http//www.dltv.ac.th

คาชี้แจงรายวิชาสังคมศึกษา

๑

ตอนที่ ๑
สังคมศึกษำ

๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

คำชี้แจง
รำยวิชำสังคมศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
๑. แนวคิดหลัก
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กาหนดสาระการเรียนรู้ จานวน ๘
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูผู้สอนต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยนาความรู้ด้านเนื้อหาวิชามาจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยการฝึกทักษะให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และเกิดสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ๕
ประการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ ดังนี้
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ๕ ประการ
๑) ความสามารถในการสื่อสารเป็นความสามารถในการรับสารและส่งสารมีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
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
กระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน การเรียนรู้ด้วยตนเองการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การ
ทางาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและ
ความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
๕) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้เทคโนโลยี การแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ถูกต้องเหมาะสม มีคุณธรรมด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการ
พัฒนาตนเอง สังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทางาน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ เพื่อให้ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข ใน
ฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้
๑) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒) ซื่อสัตย์ สุจริต
๓) มีวินัย
๔) ใฝ่เรียนรู้
๕) อยู่อย่างพอเพียง
๖) มุ่งมั่นในการทางาน
๗) รักความเป็นไทย
๘) มีจิตสาธารณะ

คาชี้แจงรายวิชาสังคมศึกษา
๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมว่าด้วยการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความเชื่อม
สัมพันธ์กัน และมีความแตกต่างอย่างหลากหลาย เพื่อช่วยให้สามารถปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดล้อม เป็น
พลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความรู้ ทักษะ คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม เป็นวิชาที่ประกอบด้วยหลาย
แขนงสาระ ทาให้มีลักษณะเป็นสหวิทยาการ เป็นการนาวิชาต่าง ๆ ในสาขาวิชาสังคมศาสตร์เข้าด้วยกัน ได้แก่
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ เป็นต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมประกอบด้วย ๒ รายวิชา คือ วิชาสังคมศึกษาและวิชาประวัติศาสตร์
วิ ช าสั ง คมศึ ก ษาก าหนดสาระต่ า ง ๆ ดั ง นี้ ๑) ศาสนา ศี ล ธรรม จริ ย ธรรม ๒) หน้ า ที่ พ ลเมื อ ง
วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม ๓) เศรษฐศาสตร์ ๔) ภูมิศาสตร์ ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
การดารงชีวิตของมนุษย์ ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม
การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอิทธิพลของสภาพแวดล้อม ที่มีผลต่อ
การดารงชีวิต การอยู่ร่วมกันในสังคม การเปลี่ยนแปลงตามเหตุปัจจัยต่าง ๆ เกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เป็นพลเมืองที่รับผิดชอบ มีความสามารถทางสังคม มีความรู้
มีทักษะและมีคุณธรรม มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกต่าง และเพื่อเกิดค่านิยมที่เหมาะสม มุ่งหวัง
ให้ผู้เรียนเกิดความเจริญงอกงามด้านความรู้ โดยการให้ความรู้แก่ผู้เรียนด้านเนื้อหาสาระ ความคิดรวบยอด
และหลั ก การส าคั ญ ในสาขาต่ า ง ๆ สามารถน าความรู้ ไ ปปรั บ ใช้ ใ นการด าเนิ น ชี วิ ต เป็ น ก าลั ง ของชาติ
เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก
หลักการออกแบบกิจกรรมมีการบูรณาการด้านคุณลักษณะ ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่คานึงถึง
คุณลักษณะที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มีทักษะการพัฒนาค่านิยมและเจตคติที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตน
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมหลังการเรียนรู้ สอดคล้องตามเป้าหมายของหน่วย
การเรียนรู้ มีเจตคติที่ดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และมีจิตอาสา ครูผู้สอนควรปลูกฝัง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่ผู้เรียนทุกแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และเป็นคนดีของสังคม
๒. กระบวนการจัดการเรียนรู้
แนวคิดสาคัญของการจัดศึกษา ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้
ผู้เรียน คิดและลงมือปฏิบัติด้วยกระบวนการที่หลากหลาย เพื่อเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเต็ม ตาม
ศักยภาพ การประเมินการเรียนรู้จึงมีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่ง ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน
เพราะสามารถทาให้ผู้สอนประเมินระดับ พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา ตนเองได้ และถือว่า
ผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ ให้ความสาคัญ ของการบูรณาการความรู้คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม
ของ ระดับการศึกษา ได้ระบุให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการ ดังนี้
๑) สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๑) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดย
คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล

๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

(๒) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มา
ใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
(๓) จัดกิจกรรมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ ให้ทาได้คิดเป็น
ทาเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
(๔) จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา
(๕) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และ
อานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และ มีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวน การเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียน การสอนและแหล่ง
วิทยาการประเภทต่าง ๆ
(๖) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความ ร่วมมือกับพ่อแม่
ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
๒) การจัดสภาพแวดล้อมส่งเสริมการเรียนรู้
(๑) จั ด สภาพแวดล้ อ ม ห้ อ งเรี ย น หรื อ ภายนอกห้ อ งเรี ย น ให้ เ อื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้ สะอาด
มีความเป็นระเบียบ ตกแต่งห้องเรียนให้น่าอยู่ มีมุม ต่าง ๆในห้องเรียน มีที่เก็บวัสดุอุปกรณ์ และง่ายต่อ
การนามาใช้ มีป้ายนิเทศให้ความรู้ ภายนอกห้องเรียนจัดบรรยากาศให้เป็นธรรมชาติน่าอยู่ ร่มรื่นและเหมาะ
กับกิจกรรมการเรียนรู้ ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย
(๒) จัดสภาพแวดล้อม หรือห้องให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติการ
(๓) จัดสื่อ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวกับการเรียนรู้อย่างเพียงพอ เหมาะสม
(๔) จัดหาเครื่องมือแสวงหาความรู้ หรือ ช่องทางเสนอข่าวสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยปัจจุบันอยู่เสมอ
๓) ครูผู้สอน
การจัดการเรียนรู้ตามแนวดังกล่าว จาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนการสอนทั้ง
ของผู้เรียนและผู้สอน กล่าวคือลดบทบาทของครูผู้สอน จากการเป็นผู้บอกเล่า บรรยาย สาธิต เป็นการวางแผน
จัดกิจกรรมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ กิจกรรมต่าง ๆ จะต้องเน้นที่บทบาทของผู้เรียนตั้งแต่เริ่ม คือ ร่วม
วางแผนการเรียน การวัดผล ประเมินผล และต้องคานึงว่ากิจกรรมการเรียนนั้น เน้นการพัฒนากระบวนการคิด
วางแผน ลงมือปฏิบัติศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล ด้วยวิธีการต่าง ๆ จากแหล่งเรียนรู้หลากหลาย ตรวจสอบ
วิเคราะห์ การแก้ปัญหา การมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน การสร้างคาอธิบายเกี่ยวกั บข้อมูลที่สืบค้นได้ เพื่อ
นาไปสู่คาตอบของปัญหาหรือคาถามต่าง ๆ และสร้างองค์ความรู้ ทั้งนี้กิจกรรมการเรียนรู้เหล่านี้ต้องพัฒนา
ผู้เรียนให้มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย ทั้งทางร่างกาย อารมณ์สังคม และสติปัญญา
หลักการจัดกระบวนการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา มุ่งพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนให้สามารถ
เรียนรู้การดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมและการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข ตลอดจนสามารถนาเอา
ความรู้ ความเข้าใจนั้นไปปรับใช้ให้เข้ากับสภาพสังคมที่แปรเปลี่ยนได้อย่างเหมาะสม สมดุลและยั่งยืน มุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนได้มีทักษะต่าง ๆ เช่น ทักษะทางสังคม ทักษะการคิด ทักษะการตัดสินใจ และทักษะการแก้ปัญหา
ที่ใช้ในการดาเนินชีวิตของผู้เรียน ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ในการสร้างพลเมืองดีของประเทศ

คาชี้แจงรายวิชาสังคมศึกษา
๕
อันเป็นรากฐานของพลโลกต่อไป ดังนั้น การจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาจึ งต้องใช้วิธีการเรียนรู้ที่จะช่วยสร้าง
เสริมเติมเต็มประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้ใช้สติปัญญา ความรู้ ความคิด ความสามารถ ทักษะ ค่านิยมและเจตคติ
ที่ดี ตลอดจนต้องจัดให้เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีส่วนจัดการเรียนรู้ของตนเอง
พัฒนาและขยายความคิดของตนเองจากความรู้ที่เรียน
กระบวนการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา
๑. การพัฒนาทักษะทางปัญญา เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะ
ด้านความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของวิชา อันประกอบด้วยเครื่องมือช่วยคิด กระบวนการคิด เช่น การคิด
วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนความรู้ที่ได้จาก
การบูรณาการที่เชื่อมโยงเป็นสาระเรื่องราวต่าง ๆ จากสภาพแวดล้อม
๒. การพัฒนาทักษะทางสังคม เป็นกระบวนการจัดการเรีย นรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะที่เน้น
การฝึกปฏิบัติจริงเพื่อสร้างผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตพื้นฐาน เช่น ทักษะการรู้จักตนเอง ทักษะการคิด
การ
ตัดสินใจและการแก้ปัญหา ทักษะการแสวงหาข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ทักษะการปรับตัว ทักษะการสื่อสาร
และสร้างสัมพันธภาพ ทักษะการวางแผนและการจัดการ และทักษะการทางานเป็นทีม
๓. การพัฒนาเจตพิสัยและคุณลักษณะ เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะ
การพัฒนาค่านิยมและเจตคติที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของ
สังคม เช่น ความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน โดยยึดหลักธรรมมาใช้เป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตของ
ผู้เรียน
การออกแบบและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสังคมจะต้องคานึงถึงองค์ประกอบทั้งความรู้
ทักษะและเจตคติเพื่อใช้ในการปลู กฝั งและส่งเสริมให้ผู้เรีย นเกิดกระบวนการคิดหรือมีวิธีการคิด ดังนั้น
การจัดการเรียนรู้ต้องเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และส่งเสริมการจัดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายอันเป็นพื้นฐานของ
การเสริมสร้างความรู้ 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
ภาคสนาม พิเคราะห์แหล่งข้อมูล การสอนแบบให้ผู้เรียนเรียนรู้โ ดยอิสระจากศูนย์การเรียนรู้และการเรียนรู้
ตามความสนใจ การสอนวิชาสังคมไม่ควรจาเจอยู่ในห้องเรียนอย่างเดียว
การเรียนรู้โดยผู้เรียนลงมือปฏิบัติ ได้แก่ เกม การศึกษาสถานการณ์จาลอง กรณีตัวอย่าง
บทบาทสมมุติ โครงงาน การทดลอง ศิลป์สร้างสรรค์การสอน การเรี ยนการสอนที่เน้นกระบวนการกลุ่ม
ประกอบด้วย การอภิปรายกลุ่มย่อย การแก้ปัญหากลุ่ม สืบค้นความรู้ กลุ่มสัมพันธ์ การเรียนรู้แบบร่วมมือ
การอภิปราย
การเรี ยนรู้ ผ่ า นกระบวนการคิด ได้แก่ การแก้สถานการณ์ การถามตอบ การสืบสอบ
ความคิดรวบยอด การพัฒนากระบวนการคิด การใช้ทักษะกระบวนการ การสอนโดยใช้วิธีการตั้งคาถามผู้เรียน
การเรียนการสอนเน้นความจา การเรียนการสอนโดยใช้แผนผังความคิด (Graphic Organizers) การเรียน
การสอนกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การสอนกระบวนการคิด ๑๐ มิติ การคิดเปรียบเทียบ การคิด
สังเคราะห์ การคิดประยุกต์ การคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ การคิดกลยุทธ์ การคิดบูรณาการ การคิด
มโนทัศน์ การคิดอนาคต การคิดวิพากษ์
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คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

การเรียนรู้ผ่านสือ่ เทคโนโลยี ได้แก่ โปรแกรมสาเร็จรูป ชุดการสอน ชุดการสอนรายบุคคล
ชุดการสอนสาหรับการเรียนเป็นกลุ่มย่อย ชุดการสอนประกอบคาบรรยายของครู คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และ
การนาเสนอโดยวีดิทัศน์
นอกจากนั้นครูผู้สอนต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย โดย
การร่วมมือระหว่างครูกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้เรียน ครูต้องลดบทบาทในการสอนโดยเป็นผู้ชี้แนะ กระตุ้นให้
ผู้เรียนกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ และปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้นและอย่างหลากหลาย ดังนี้
๑) ควรให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดเวลาด้วย การกระตุ้นให้
นักเรียนลงมือปฏิบัตแิ ละอภิปรายผล เช่น แบ่งกลุ่มให้อภิปราย แสดงบทบาทสมมุติ จัดนิทรรศการด้วยตนเอง
โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ ของการสอน เช่น การนาเข้าสู่บทเรียน การใช้คาถาม การเสริมพลังมาใช้ให้เป็นประโยชน์
ที่จะทาให้การเรียนการสอนน่าสนใจและมีชีวิตชีวา
๒) ครูควรมีการวางแผนการใช้คาถามอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจะนานักเรียนเข้าสู่บทเรียน
และลงข้อสรุปได้โดยที่ไม่ใช้เวลานานเกินไป ครูควรเลือกใช้คาถามที่มีความยากง่ายพอเหมาะกับความสามารถ
ของนักเรียน
๓) เมื่อนักเรียนถาม อย่าบอกคาตอบทันที ควรให้คาแนะนาที่จะช่วยให้นักเรียนหาคาตอบ
ได้เอง ครูควรให้ความสนใจต่อคาถามของนักเรียนทุกๆ คน แม้ว่าคาถามนั้นอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องที่กาลัง
เรียนอยู่ก็ตาม ครูควรจะชี้แจงให้ทราบและเบนความสนใจของนักเรียนกลับมาสู่เรื่องที่กาลังอภิปรายอยู่
สาหรับปัญหาที่นักเรียนถามมานั้น ควรจะได้หยิบยกมาอภิปรายในภายหลัง
๔) การสารวจตรวจสอบซ้า เป็นสิ่งจาเป็นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ดังนั้น ในการจัด
การเรียนรู้ครูควรย้าให้นักเรียนได้สารวจตรวจสอบซ้าเพื่อนาไปสู่ข้อสรุปที่ถูกต้องและเชื่อถือได้
ครูควรเลือกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือกาลังเกิดขึ้นกับสังคมมาเป็นตัวอย่างในการสอนวิชา
สังคม นักเรียนจะได้ เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงเหตุการณ์ของคนทั่วไปมาเกริ่นนาเพื่อโยงสัมพันธ์กับเรื่องที่สอน
หรือนาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาอภิปราย ร่วมกันกาหนดหัวข้อให้ครอบคลุมเรื่องที่สอน นักเรียนได้ปฏิบัติจริง
หรือสร้างสถานการณ์จาลองให้ทดลองปฏิบัติ
๓. สื่อการจัดการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
สื่อการจัดการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนได้รับ
ความรู้ ทักษะกระบวนการได้ง่ายในระยะเวลาสั้นและช่วยให้เกิดความคิดรวบยอดอย่างถูกต้องและรวดเร็วสื่อ
ที่ปรากฏในแผนการจัดการเรียนรู้มีดังนี้
๑) ใบความรู้ ใบงาน แผนภาพนาเสนอข้อมูล
๒) บัตรภาพ
๓) เกม/เพลง/นิทาน
๔) คลิป/วีดิทัศน์/ภาพข่าวสถานการณ์ปัจจุบัน
๕) สถานการณ์สมมุติ
๖) สื่อบุคคล
แหล่งเรียนรู้ เป็นเครื่องมือสร้างคุณลักษณะการใฝ่เรียนรู้ที่ทุกคนต้องใฝ่รู้ตลอดชีวิต ดังนี้
๑) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

คาชี้แจงรายวิชาสังคมศึกษา
๗
๒) แหล่ ง เรี ย นรู้ ภ ายนอกโรงเรี ย น ได้ แ ก่ ชุ ม ชน ท้ อ งถิ่ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ห้องสมุดประชาชน ห้องสมุดแห่งชาติ
ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สาคัญและเป็นหัวใจสาคัญของผู้เรียนในการศึกษาค้นคว้า โรงเรียน
ควรจัดห้องสมุดกลาง ห้องสมุดหมวดวิชา มุมหนังสือในห้องเรียน ห้องสมุดเคลื่อนที่ รถเคลื่อนที่ ห้องสมุด
ประชาชนล้วนเป็นแหล่งเรียนรู้จะทาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และปลูกฝังลั กษณะนิสัยที่ดีในการส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่าน
๓) แหล่งเรียนรู้ออนไลน์
- สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยต่าง ๆ
- กระทรวงวัฒนธรรม
- ฯลฯ
๔. การวัด และประเมินผลการเรียนรู้
จุดประสงค์สาคัญของการประเมินการเรียนรู้คือการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ ที่
ผู้สอนหรือหลักสูตรวางไว้ ปัญหาที่พบในปัจจุบันก็คือ ผู้บริหาร ผู้สอน ตลอดจนผู้ปกครองเป็นจานวนมาก
ยังให้ ความสาคัญการเรียนรู้แบบท่องจาเพื่อสอบ หรือการเรียนรู้เพื่อแข่ งขัน ซึ่งถือเป็นการเรียนรู้แบบ ผิวเผิน
มากกว่า การประเมินการเรียนรู้ระหว่างเรียนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองซึ่งผลลัพธ์ของการเรียนรู้จะยั่งยืน
กว่า (กุศลิน มุสิกกุล, ๒๕๕๕; ขจรศักดิ,์ เพ็ญจันทร์ และวรรณทิพา รอดแรงค้า, ๒๕๔๘)
ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนนั้นจาเป็นต้องมีการประเมิน
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มต้นระหว่างและสิ้นสุดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้การประเมินใน รูปแบบที่
หลากหลายสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้รูปแบบการประเมิน การเรียนรู้ได้แก่ การประเมิ น
การเรี ย นรู้ ร ะหว่ า งเรี ย น (Formative Assessment) การประเมิ น การเรี ย นรู้ ส รุ ป รวม (Summative
Assessment) และ การประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ในการประเมินเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้และ การประเมินตามสภาพจริงนั้น ผู้สอนจาเป็นต้องสะท้อนการประเมิน ให้ผู้เรียนรับทราบ
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาตนเอง และผู้สอนต้องนาผลการประเมินมาพิจารณาเพื่อทบทวนและปรับแผนการจัด
การเรียนรู้เพื่อให้สามารถดาเนินการแก้ไข ช่วยเหลือ หรือหาวิธีการต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนเกิด
การเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตามแต่ล ะจุดประสงค์การเรียนรู้หรือเป้าหมายของตัวชี้วัดต่าง ๆ (กุศลิน
มุสิกกุล, ๒๕๕๕ )
การวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย นต้ อ งอยู่ บ นหลั ก การพื้ น ฐานสองประการ คื อ
การประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนและเพื่อการตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้
ประสบความสาเร็จนั้น ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัด เพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะสาคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการวัดและ
ประเมินการเรียนรู้ในทุกระดับ (กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๒)
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่ปรากฏในแผนการจัดการเรียนรู้ ให้ความสาคัญของการประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบัติ ดังนี้

๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๑) วิธีการประเมิน
(๑) การวัดและประเมินก่อนเรียน เพื่อตรวจสอบความพร้อม และความรู้เดิมของผู้ เรียน
(ผสมผสานในกิจกรรมการเรียนรู้ขั้นนา)
(๒) กำรวัดและประเมินระหว่ำงเรียน ได้แก่ ด้านความรู้ ทักษะการปฏิบัติ และคุณลักษณะ
โดยวิธีการสังเกตพฤติกรรม ถามตอบพร้อมแสดงเหตุผล ตรวจชิ้นงาน การนาเสนอ (ผสมผสานในกิจกรรม
การเรียนรู้ขั้นสอน) จุดมุ่งหมายของการประเมินระหว่างเรียน มีดังนี้
(๒.๑) เพื่อค้นหาและวินิจฉัยว่าผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหา มีทักษะความชานาญ รวมถึงมี
เจตคติทางการเรียนรูอ้ ย่างไรและในระดับใด เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สอนสามารถวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ได้อย่างเหมาะสม เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ
(๒.๒) เพื่อใช้เป็นข้อมูลป้อนกลับให้กับผู้เรียนว่ามีผลการเรียนรู้อย่างไร
(๒.๓) เพื่อใช้เป็นข้อมู ล ในการสรุ ปผลการเรียนรู้และเปรียบเทียบระดับพัฒนาการด้าน
การเรียนรู้ ของผู้เรียนแต่ละคน
(๓) การวัดและประเมินหลังเรียน เพื่อตรวจสอบความสาเร็จตามจุดประสงค์รายแผน เป็น
การพัฒนาในจุดที่ผู้เรียนอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง (ผสมผสานในกิจกรรมขั้นสรุป) และเพื่อ
ตัดสินผลการจัดการเรียนรู้ เป็นการประเมินหลังจากผู้เรียนได้เรียนไปแล้ว ผลจากการประเมินประเภทนี้ใช้
ประกอบการตั ด สิ น ผลการจั ด การเรี ย นการสอน หรื อ ตั ด สิ น ใจว่ า ผู้ เ รี ย นคนใดควรจะได้ รั บ ระดั บ คะแนนใด
(๔) ประเมินรวบยอดเมื่อสิ้นสุดหน่วยการเรียนรู้ ดาเนินการดังนี้
การประเมินโดยครูผู้สอน เพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนว่าบรรลุเป้าหมายของหน่วยการเรียนรู้
ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด สมรรถนะ คุณลักษณะ และ เจตคติ หรือไม่ เช่น การทาโครงงาน การนาความรู้ไปใช้เพื่อ
พัฒนาสังคมในรูปแบบต่าง ๆ
การประเมินโดยผู้เรียนแต่ละคน โดยการทาแบบบันทึกการเรียนรู้ (Learning log) ควรให้
ผู้เรียนได้ประเมินการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อเปิดโอกาสได้สะท้อนคิดสิ่งที่เรียนรู้ทั้งที่ทาได้ดีและยังต้องพัฒนา
(ตัวอย่างแบบบันทึกการเรียนรู้ ดูภาคผนวก ค.) ควรให้ผู้เรียนได้ประเมินการเรียนรู้ย่อยหลังจบการเรียนรู้แต่ละ
หน่วยการเรียนรู้ และประเมินการเรียนรู้รวมในช่วงกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน โดยครูสามารถเลือกใช้ชุด
คาถามและจานวนข้อให้เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียน ช่วงเวลาและธรรมชาติของแต่ละวิชา ทั้งนี้ในครั้งแรกครู
ควรทาร่วมกับนักเรียนเพื่อแนะนาวิธีการเขียนแบบสะท้อนคิด และควรอ่านสิ่งที่นักเรียนบันทึกพร้อมให้ข้อมูล
ย้อนกลับ เสนอแนะในเชิงบวกและสร้างสรรค์ รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลในแบบบันทึกเพื่อพัฒนาการสอนของ
ตัวเองและช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลต่อไป
๒) ผู้ประเมิน ได้แก่ เพื่อนประเมินเพื่อน ครูประเมินผู้เรียน ผู้เรียนประเมินตนเอง และผู้ปกครอง
ร่วมประเมิน
๕. คำแนะนำบทบำทครูปลำยทำงในกำรจัดกำรเรียนรู้
ครูปลายทางควรมีบทบาทการสอนคู่ขนานกับครูต้นทางในการกากับดูแลช่วยเหลือนักเรียนในทุก
ขั้นตอนการสอน ดังนี้
๑) ขั้นเตรียมตัวก่อนสอน
(๑) ศึกษาทาความเข้าใจคาชี้แจงและทาความเข้าใจเชื่อมโยง ทั้งเป้าหมาย กิจกรรมและ

คาชี้แจงรายวิชาสังคมศึกษา
๙
การวัดผลและประเมินผลระหว่างหน่วยการเรียนรู้กับแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง
(๒) ศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม จากแหล่งเรียนรู้ หน่วยงาน องค์กรที่ให้ความรู้ที่เชื่อถือได้
รวมทั้งเทคนิคการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถของผู้เรียนอย่างรอบด้าน
(๓) ปรับ/ประยุกต์หรือเพิ่ม เป้าหมายทั้งเนื้อหา ทักษะกระบวนการ คุณลักษณะที่เป็นจุดเน้น
และที่เป็นปัจจุบันตามบริบทของห้องเรียน โรงเรียน ชุมชน รวมถึงการวัดประเมินทักษะกระบวนการเรียนรู้
ตามศักยภาพของผู้เรียน และตามสภาพจริง
(๔) ศึกษาคลิปบทเรียนที่มีการอัพโหลดล่วงหน้าเพื่อทาความเข้าใจการจัดกิจกรรม
PowerPoint และสื่อต่าง ๆที่ครูใช้ประกอบการสอน โดยเฉพาะแนวการจัดกิจกรรมในขั้นตอนช่วงการปฏิบัติ
ทั้งด้านวิธีการ สื่อที่ใช้ และช่วงเวลาของการทาแต่ละกิจกรรมเพื่อนามาวิเคราะห์และหาแนวทางเตรียม
นักเรียน/ช่วยเหลือ ส่งเสริม/ อานวยความสะดวกนักเรียนตามบริบทของห้องเรียนของตนให้สามารถเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มตามศักยภาพ
(๕) เตรียมใบงาน (ที่คัดเลือกสาหรับมอบหมายให้นักเรียนได้ทาตามเห็นควรและเหมาะสม)
รวมทั้งการเตรียมอุปกรณ์ตามระบุในแผนฯและ/หรือที่ปรากฏในคลิป (ในกรณีมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม)
(๖) ติดตามข้อมูลรายละเอียดการจัดกิจกรรมในช่วงการปฏิบัติตามกาหนดการสอนที่มี
รายละเอียดของสื่อการสอน ใบงาน ใบความรู้ บนเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
๒) ขั้นการจัดการเรียนรู้
(๑) สร้างการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการทากิจกรรม เช่น กระตุ้นให้นักเรียนคิด ตอบคาถาม
ของครูต้นทาง ฟังเฉลยและช่วยเสริม/อธิบาย/ในสิ่งที่นักเรียนยังไม่เข้าใจ ชมเชย/ให้กาลังใจหากนักเรียนทาได้ดี
(๒) ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ตามไม่ทัน เช่นอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้
ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(๓) กากับดูแลให้มีวินยั ในการเรียนเช่น ไม่เล่นหรือพูดคุยกัน ปฏิบัติตามคาสั่งในการทากิจกรรม ฯลฯ
(๔) อานวยความสะดวกในการเรียนรู้ เช่น จัดเตรียมสื่อการเรียนรู้/อุปกรณ์
(๕) สังเกตพฤติกรรมนักเรียนเช่น คุณลักษณะผู้เรียน, สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน การจัด
การเรียนรู้/การปฏิบัติงาน ความรู้ในบทเรียน และบันทึกข้อมูลตามแนวทางประเมินที่แนะนาไว้ในแผนการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อนาข้อมูลไปพัฒนานักเรียนและให้ความช่วยเหลือนักเรียนทั้งชั้น/กลุ่ม/รายบุคคลตามกรณี
๓) ขั้นการปฏิบัติ
(๑) ทบทวนขั้นตอนการทากิจกรรมตามที่ครูต้นทางแนะนา และตามข้อแนะนาการปฏิบัติที่
ระบุใน PowerPoint ตรวจสอบความเข้าใจ และเตรียมนักเรียนก่อนทากิจกรรม (การแบ่งกลุ่ม ฯลฯ)
(๒) กากับให้การทากิจกรรมเป็นไปตามลาดับเวลาตามแนวทางที่ระบุบน PowerPoint
(๓) ให้ความช่วยเหลือนักเรียนในระหว่างการทากิจกรรม
(๔) เตรียมพร้อมนักเรียนสาหรับกิจกรรมในขั้นตอนสรุปการเรียน (ถ้ามี) เช่น การสรุปผล
ปฏิบัติงานเพื่อเทียบเคียงกับผลงานที่นักเรียนต้นทางจะนาเสนอ เป็นต้น
๔) ขั้นสรุป
(๑) กากับนักเรียนให้มีส่วนร่วมในการเฉลยใบงาน/สรุปผลการทากิจกรรม ฯลฯ
(๒) ทบทวนประเด็นสาคัญที่มีการสรุปท้ายชั่วโมง และงาน/ใบงานที่ครูต้นทางมอบหมายให้
ทาเป็นการบ้าน/หรือใบงานที่ครูปลายทางได้เลือกมาใช้กับชั้นเรียนของตน

๑๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

(๓) จัดให้นักเรียนได้ทาแบบประเมินตามระบุในหัวข้อ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
(เฉพาะหลังจบแต่ละหน่วยการเรียนรู้และครึ่ง/ปลายภาคเรียน)
๕ ) การบันทึกผลหลังสอน
(๑) บันทึกการจัดการเรียนรู้ของตนเอง โดยใช้ข้อมูลจากแบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนระหว่าง
เรียน และแบบประเมินตนเอง บันทึกการเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อวิเคราะห์เทคนิค หรือวิธีการใด ที่ทาให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วม มีความรู้ มีทักษะ และคุณลักษณะตามจุดประสงค์
(๒) บันทึกสาเหตุของความสาเร็จ อุปสรรค และ/หรือข้อจากัดที่เกิดขึ้น เช่น เทคนิค หรือ
วิธีการใด การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมอย่างไร ฯลฯ ที่ทาให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม มี
ความรู้ มีทักษะ และคุณลักษณะตามจุดประสงค์ โดยใช้คาถามที่ให้ไว้ใน “คาถามบันทึกผลหลังสอนสาหรับครู
ปลายทาง” (ดูภาคผนวก ค.) เป็นแนวทางในการย้อนคิด ไตร่ตรองสิ่งที่เกิดขึ้นและนาไปบันทึกผลหลังสอนของ
ชั่วโมงนั้น ๆ
(๓) วิเคราะห์และสรุปผลจากข้อมูลตามปัญหา/ความสาเร็จที่เกิดขึ้น และเสนอแนวทาง
การปรับปรุง เพื่อนามาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และช่วยเหลือ/ส่งเสริมนักเรียนในการจัดการเรียนรู้ในครั้ง
ต่อไป รวมทั้งนาไปใช้เป็นข้อมูลเพื่อพัฒนาเป็นงานวิจัยในชั้นเรียนต่อไป

คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

๑๑
คำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน

รหัสวิชำ ส๑๑๑๐๑ รำยวิชำสังคมศึกษำ
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
เวลำ ๘๐ ชั่วโมง

ศึกษาพุทธประวัติหรือประวัติของศาสดาที่ตนนับถือ แบบอย่างการดาเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก
ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กาหนด ความหมาย ความสาคัญและเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตาม
หลักธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด สวดมนต์ แผ่เมตตา มี
สติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา พัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด บาเพ็ญ
ประโยชน์ต่อวัด แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือในศาสนพิธี พิธีกรรมและวันสาคัญ
ทางศาสนาตามที่กาหนดได้ถูกต้อง ประโยชน์และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ ดีของครอบครัวและโรงเรียน ศึกษา
ความสามารถและความดีและผลจากการกระทาของตนเอง ผู้อื่น โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว
และโรงเรียน บทบาท สิทธิ หน้าที่ของตนเองในครอบครัวและโรงเรียน มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และทากิจกรรม
ในครอบครัวและโรงเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตย สินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน การใช้
จ่ายเงินในชีวิตประจาวันไม่เกินตัวและประโยชน์ของการออม การใช้ทรัพยากรในชีวิตประจาวันอย่างประหยัด
ความจาเป็นของการทางานที่สุจริต แยกแยะสิ่งต่าง ๆ รอบตัวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น ระบุ
ความสัมพันธ์ของตาแหน่ง ระยะ ทิศของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ทิศหลักใช้แผนผังง่ายๆ ในการแสดงตาแหน่งของสิ่งต่าง ๆ
ในห้องเรียน การเปลี่ยนแปลงของอากาศในรอบวัน สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัว โดยมีส่วนร่วมในการจัดระเบียบสิ่งแวดล้อมที่บ้านและชั้นเรียน
โดยใช้ กระบวนการทางสั งคมศาสตร์ การฝึ กด้ านทั กษะกระบวนการคิ ด การสื บค้ น การให้ เหตุ ผล
การนาความรู้ไปใช้ การสารวจค้นหา ทักษะการสังเกต การให้คาจากัดความ ทักษะการตีความ การแปลความ
ทักษะการวิเคราะห์ทักษะการเชื่อมโยง ทักษะการเปรียบเทียบ การอภิปราย การแก้ปัญหาการเรียนรู้ กระบวนการ
กลุ่ม การจัดการและการปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข
เพื่อให้ผู้เรียนเห็น เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า สามารถนาไปปฏิบัติในการดาเนินชีวิต
มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริ ต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มี
ความรับผิดชอบรักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถใช้ประโยชน์ในการดาเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทย
และสังคมโลก
รหัสตัวชี้วัด
ส ๑.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔
ส ๑.๒ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓
ส ๒.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒
ส ๒.๒ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓
ส ๓.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓
ส ๓.๒ ป.๑/๑
ส ๕.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔
ส ๕.๒ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓
รวมทั้งหมด ๒๓ ตัวชี้วัด

๑๒
รหัสวิชำ ส๑๑๑๐๑

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)
มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วดั
รำยวิชำสังคมศึกษำ
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

ภำคเรียนที่ ๑
รวมเวลำ ๔๐ ชั่วโมง

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
สำระที่ ๓ เศรษฐศำสตร์
มำตรฐำนกำรเรียนรู้
มำตรฐำน ส ๓.๑ เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้ทรัพยากรที่มี
อยูจ่ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดารงชีวิตอย่างมี
ดุลยภาพ
ตัวชี้วดั
ป.๑/๑ ระบุสนิ ค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
ป.๑/๒ ยกตัวอย่างการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจาวันที่ไม่เกินตัวและเห็นประโยชน์ของการออม
ป.๑/๓ ยกตัวอย่างการใช้ทรัพยากรในชีวิตประจาวันอย่างประหยัด
มำตรฐำน ส ๓.๒ เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจาเป็น
ของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
ตัวชี้วดั
ป.๑/๑ อธิบายเหตุผลความจาเป็นที่คนต้องทางานอย่างสุจริต
สำระที่ ๒ หน้ำทีพ่ ลเมือง วัฒนธรรม และกำรดำเนินชีวติ ในสังคม
มำตรฐำนกำรเรียนรู้
มำตรฐำน ส ๒.๑ เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดงี าม และธารงรักษา
ประเพณี และวัฒนธรรมไทย ดารงชีวิตอยู่ร่วมกัน ในสังคมไทย และ สังคมโลกอย่างสันติสุข
ตัวชี้วดั
ป.๑/๑ บอกประโยชน์และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน
ป.๑/๒ ยกตัวอย่างความ สามารถและความดีของตนเอง ผู้อื่น และบอกผลจากการกระทานั้น
มำตรฐำน ส ๒.๒ เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธารงรักษาไว้ซึ่ง
การปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตัวชี้วดั
ป.๑/๑ บอกโครงสร้าง บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน
ป.๑/๒ ระบุบทบาทสิทธิ หน้าที่ของตนเองในครอบครัวและโรงเรียน
ป.๑/๓ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและทากิจกรรมในครอบครัวและโรงเรียนตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย

โครงสร้างรายวิชาสังคมศึกษา
รหัสวิชำ ส๑๑๑๐๑

โครงสร้ำงรำยวิชำสังคมศึกษำ
รำยวิชำสังคมศึกษำ
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

๑๓
ภำคเรียนที่ ๑
รวมเวลำ ๓๗ ชั่วโมง

หน่วย ชื่อหน่วยกำร มำตรฐำนกำร
สำระสำคัญ/ ควำมคิดรวบยอด
เวลำ น้ำหนัก
ที่
เรียนรู้
เรียนรู้/ ตัวชี้วดั
(ชั่วโมง) คะแนน
๑ สินค้ำและ
ส ๓.๑ ป.๑/๑ ในการดารงชีวิตประจาวัน เราต้อง
๑๐
๑๓
บริกำร
ป.๑/๓ ใช้สินค้าและใช้บริการซึ่งเป็นสิ่ง
อานวยความสะดวกต่าง ๆ ใน
การดารงชีวิตการรู้จักใช้สินค้าและ
บริการอย่างรู้คุณค่าจะทาให้ได้รับ
ประโยชน์ในการใช้มากที่สุด
เช่นเดียวกับทรัพยากรที่มนุษย์เรา
นามาใช้ประโยชน์เพือ่ การดารง
ชีวิตประจาวัน เราจึงควรใช้อย่าง
ประหยัดและให้เกิดประโยชน์
คุ้มค่าที่สุด
๒ ออมไว้ไม่
ส ๓.๑ ป.๑/๒ การประกอบอาชีพจะประสบ
๑๐
๑๔
ขัดสน
ส ๓.๒ ป.๑/๑ ผลสาเร็จได้ ผูป้ ระกอบอาชีพนั้น
จะต้องศึกษาข้อมูลของลักษณะ
งานอาชีพตามความสนใจและ
ความถนัด มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพนั้น
และเห็นถึงความ สาคัญของอาชีพ
ในการสร้างรายได้เลี้ยงชีพตนและ
ครอบครัว และเมื่อมีรายได้ควรที่
จะรู้จักการใช้จา่ ยในชีวิตประจาวัน
เพื่อซื้อสินค้าและบริการที่ไม่เกินตัว
และคุ้มค่า จัดทารายรับรายจ่าย
รู้จักการเก็บออมไว้ ย่อมส่งผลดีต่อ
สภาพความเป็นอยู่ในการดาเนิน
ชีวิต
๓ ต้นกล้ำคนดี
ส ๒.๑ ป.๑/๑
การเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว
๘
๑๑
ป.๑/๒ และโรงเรียนเป็นสิ่งสาคัญที่เราควร
ปฏิบัติ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับ
คนอื่นในครอบครัวและโรงเรียนได้
อย่างมีความสุข ความสามารถและ
การทาความดีของแต่ละบุคคลมี

๑๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

หน่วย ชื่อหน่วยกำร
ที่
เรียนรู้

มำตรฐำนกำร
เรียนรู้/ ตัวชี้วดั

๔

สังคมน่ำอยู่

ส ๒.๒ ป.๑/๑
ป.๑/๒

๕

ประชำธิปไตย
ใกล้ตัว

ส ๒.๒ ป.๑/๓

รวมตลอดภำคเรียน

สำระสำคัญ/ ควำมคิดรวบยอด
หลายลักษณะ และมีความแตกต่าง
กันออกไป ผลของการทาความดีทา
ให้ได้รับการชื่นชมยินดีจากผู้อื่น
และทาให้เราเกิดความภาคภูมิใจ
และมีความสุข
สมาชิกทุกคนในครอบครัวปฏิบัติ
ตนตามบทบาท สิทธิ และหน้าที่
ของตนด้วยความรับผิดชอบย่อม
ส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบ
สุข และมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
กัน
กิจกรรมตามกระบวนการ
ประชาธิปไตยในครอบครัว ใน
โรงเรียน ผู้มีบทบาท อานาจใน
การตัดสินใจในโรงเรียนและชุมชน
บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชน
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ
ตามกระบวนการประชาธิปไตย
การออกเสียงโดยตรงและการเลือก
ตัวแทนออกเสียง วิธีการเลือกตัว
แทนอย่างถูกต้องและเหมาะสม
การตัดสินใจของบุคคลและกลุ่ม ที่
มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในชัน้ เรียน
โรงเรียน และชุมชน

เวลำ น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

๖

๘

๓

๔

๓๗

๕๐

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สินค้าและบริการ

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑
สินค้ำและบริกำร

๑๕

๑๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑
ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ เรื่อง สินค้ำและบริกำร
รหัสวิชำ ส๑๑๑๐๑
รำยวิชำสังคมศึกษำ กลุม่ สำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ ภำคเรียนที่ ๑
เวลำ ๑๐ ชั่วโมง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
๑. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๓ เศรษฐศาสตร์
มาตรฐาน ส ๓.๑ เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่จากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดารงชีวิตอย่าง
มีดุลยภาพ
ตัวชี้วัด
ป.๑/๑ ระบุสินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
ป.๑/๓ ยกตัวอย่างการใช้ทรัพยากรในชีวิตประจาวันอย่างประหยัด
๒. สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
ในการดารงชีวิตประจาวัน เราต้องใช้สินค้าและใช้บริการซึ่งเป็นสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ใน
การดารงชีวิตการรู้จักใช้สินค้าและบริการอย่างรู้คุณค่าจะทาให้ได้รับประโยชน์ในการใช้มากที่สุด เช่นเดียวกับ
ทรัพยากรที่มนุษย์เรานามาใช้ประโยชน์เพื่อการดารงชีวิตประจาวัน เราจึงควรใช้อย่างประหยัดและให้เกิด
ประโยชน์คุ้มค่าที่สุด
๓. สำระกำรเรียนรู้
ควำมรู้
๑. ความหมายและความจาเป็นในการใช้สินค้าและบริการในชีวิตประจาวัน
๒. วิธีการใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการให้คุ้มค่า
๓. ทรัพยากรในชีวิตประจาวันและวิธีการใช้ทรัพยากรส่วนตัวและส่วนรวมอย่างถูกต้องและประหยัด
และคุ้มค่า
ทักษะ/กระบวนกำร
๑. นาความรู้เรื่องสินค้า บริการ และทรัพยากรไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันของตนเอง
๒. จาแนกทรัพยากรส่วนรวมและส่วนตัวได้อย่างถูกต้อง
เจตคติ
๑. เห็นประโยชน์ของการใช้สินค้าและบริการ
๒. ตระหนักในคุณค่าของการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สินค้าและบริการ
๔. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. อยู่อย่างพอเพียง
๔. มีจิตสาธารณะ
๖. กำรประเมินผลรวบยอด
ชิน้ งานหรือภาระงาน
๑. ใบงานที่ ๑ เรื่อง สินค้าที่มีประโยชน์
๒. ใบงานที่ ๒ เรื่อง สินค้าที่มีความจาเป็น
๓. ใบงานที่ ๓ เรื่อง บริการในชีวิตประจาวัน
๔. ใบงานที่ ๔ เรื่อง การใช้บริการ
๕. ใบงานที่ ๕ เรื่อง ทรัพยากร
๖. ใบงานที่ ๖ เรื่อง ทรัพยากรส่วนตัว
๗. ใบงานที่ ๗ เรื่อง จาแนกทรัพยากร
๘. ใบงานที่ ๘ เรื่อง ทรัพยากรในชีวิตประจาวัน
๙. ใบงานที่ ๙ เรื่อง วิธีการประหยัดทรัพยากร
๑๐. ใบงานที่ ๑๐ เรื่อง การใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้อง
๑๑. แบบประเมินตนเอง

๑๗

๑๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)
เกณฑ์กำรประเมินผลชิ้นงำนหรือภำระงำน
ระดับคุณภำพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
บรรยายเกี่ยวกับ
บรรยายเกี่ยวกับ
จุดประสงค์ใน
จุดประสงค์ใน
การสร้างสรรค์
การสร้างสรรค์
ผลงานได้ถูกต้อง
ผลงานได้ถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่
เป็นบางส่วน
การนาเสนอเป็นไป การนาเสนอเป็นไป
ตามลาดับขั้นตอน ตามลาดับขั้นตอน
ความถูกต้องของ
ความถูกต้องของ
เนื้อหา ๘๐%
เนือ้ หา ๗๐%
ใช้เครื่องหมาย
ใช้เครื่องหมาย
รูปภาพ สมการ
รูปภาพ สมการ
สัญลักษณ์แทนกฎ สัญลักษณ์แทนกฎ
ทฤษฎี หลักการ
ทฤษฎี หลักการ
นิยามต่าง ๆ ได้
นิยามต่าง ๆ ได้
ถูกต้องแต่ครบถ้วน ถูกต้อง
ใช้สีที่ช่วยจดจา
ใช้สีที่ช่วยจดจา
เพลินตา สีเดียว
เพลินตา สีเดียวตลอด
ตลอด แต่ละสีซ้ากัน แต่ละสีเดียวกัน
ส่งงานครบถ้วนตรง ส่งงานครบถ้วนตรง
ตามเวลาที่กาหนด ตามเวลาที่กาหนด
๑-๒ วัน
๓-๔ วัน
เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน

ประเด็นกำร
ประเมิน
๔ (ดีมำก)
๑.กำรบรรยำย บรรยายเกี่ยวกับ
จุดประสงค์
จุดประสงค์ใน
การสร้างสรรค์
ผลงานได้ถูกต้อง
ชัดเจน
๒.ควำม
การนาเสนอเป็นไป
ครอบคลุมของ ตามลาดับขั้นตอน
เนื้อหำ
ความถูกต้องของ
เนื้อหา ๑๐๐%
๓.ควำม
ใช้เครื่องหมาย
สวยงำมกำร รูปภาพ สมการ
ตกแต่งชิ้นงำน สัญลักษณ์แทนกฎ
ทฤษฎี หลักการ
นิยามต่าง ๆ ได้
ถูกต้องและครบถ้วน
๔.ควำมถูกต้อง ใช้สีที่ช่วยจดจา เพลิน
ตา สีเดียวตลอด แต่
ละสีไม่ซ้ากัน
๕.ควำมตรงต่อ ส่งงานครบถ้วนตรง
เวลำ
ตามเวลาที่กาหนด

เกณฑ์กำรตัดสิน
คะแนน ๑๖ – ๒๐
คะแนน ๑๓ – ๑๕
คะแนน ๑๐ – ๑๑
คะแนน ๑ – ๙
เกณฑ์กำรผ่ำน

หมายถึง ดีมาก
หมายถึง ดี
หมายถึง พอใช้
หมายถึง ปรับปรุง

ตั้งแต่ระดับ ๑๐ คะแนน ขึ้นไปผ่าน

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 ๕
วันขึ้นไป

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สินค้าและบริการ

๑๙

แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง สินค้ำที่ใช้ในชีวติ ประจำวัน
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง สินค้ำและบริกำร
เวลำ ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม รำยวิชำ สังคมศึกษำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สำระที่ ๓ เศรษฐศำสตร์
มำตรฐำน ส ๓.๑ เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่จากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการ
ดารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
ตัวชี้วดั
ป.๑/๑ ระบุสนิ ค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
๒. สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
ในการดารงชีวิตประจาวัน เราต้องใช้สินค้าในการดารงชีวิต การรู้จักใช้สนิ ค้าอย่างรู้คุณค่าจะทาให้
ได้รับประโยชน์ในการใช้มากที่สุด
๓. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- ความหมายของสินค้า
๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
- นาความรู้เรือ่ งสินค้า ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันของตนเอง
3.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- เห็นประโยชน์ของการใช้สินค้า
๔. สำระกำรเรียนรู้
สินค้าที่ใช้อยู่ในชีวิตประจาวัน เช่น ดินสอ กระดาษ ยาสีฟัน
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. มีจิตสาธารณะ
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้

๒.

๑.

ลำดับที่

๒๐

๑.บอกความหมาย
ของสินค้าได้

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นสอน

ขั้นนาเข้าสู่
บทเรียน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

๑๕
นาที

๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้
กิจกรรมครู
๑. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สนทนาเกีย่ วกับสิ่งของที่ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน พร้อมซักถาม
นักเรียนว่าสิง่ ของทีน่ ักเรียนใช้
ในชีวิตประจาวันมีอะไรบ้าง
๒. สิ่งที่นกั เรียนใช้มคี วาม
จาเป็น/มีประโยชน์อย่างไร
(ครูนาสิ่งของทีใ่ ช้ในชีวิต
ประจาวันมาให้นักเรียนดู เช่น
แปรงสีฟัน แก้วน้า เสือ้ ผ้า)
๑. ให้นักเรียนดูรูปภาพร้านค้า
ในชุมชน เช่น ห้างสรรพสินค้า
หรือรถเร่ขายของ,ร้านขายของ
ในชุมชน พร้อมให้นักเรียน
ออกมาเล่าประสบการณ์การซื้อ
สินค้าในชุมชนของนักเรียน

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

- สื่อ PPT เรื่อง - แบบสังเกต
สินค้าที่ใช้ใน
พฤติกรรม
ชีวิตประจาวัน รายบุคคล

สื่อกำรเรียนรู้

๑. นักเรียนออกมาเล่า
สื่อ PPT ภาพ - แบบสังเกต
ประสบการณ์การซื้อสินค้า ร้านค้าในชุมชน พฤติกรรม
ในชุมชนของนักเรียน
รายบุคคล

๒. นักเรียนตอบคาถาม
(แปรงสีฟัน ช่วยให้ฟัน
สะอาด เสื้อผ้า ช่วยปกปิด
ร่างกาย

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนตอบคาถาม
(แปรงสีฟัน รองเท้า
เสื้อผ้า)

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง สินค้ำที่ใช้ในชีวติ ประจำวัน
รำยวิชำสังคมศึกษำ จำนวน ๑ ชั่วโมง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สินค้าและบริการ

ลำดับที่

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

เวลำ
ที่ใช้

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๒. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๒. นักเรียนแต่ละกลุม่ ส่ง
ตามความเหมาะสม ให้นักเรียน ตัวแทนมาเลือกสิ่งของ
แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมา
ต่าง ๆ (สินค้า)
เลือกสิ่งของต่าง ๆ หาก
นักเรียนได้ไปร้านค้าในชุมชน
หรือไปห้างสรรพสินค้า (บัตร
ภาพจะมีสินค้าที่มีประโยชน์/
และฟุ่มเฟือย) พร้อมให้นกั เรียน
บอกเหตุผลที่เลือก
๓. ครูอธิบายเพิ่มเติมจากที่แต่
ละกลุ่มออกมาเลือกภาพสิ่งของ
ต่าง ๆ เราเรียกว่าสินค้า ซึ่งเป็น
สิ่งที่นักเรียนจับต้องได้ เป็น
สิ่งของที่ซื้อขายกันและสามารถ
นามาใช้ประโยชน์ได้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

-บัตรภาพ

สื่อกำรเรียนรู้

-แบบสังเกต
พฤติกรรม
การทางานกลุ่ม

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

๒๑

ขั้นสรุป

๔.

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

ขั้นปฏิบัติ

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

๓.

ลำดับที่

๒๒

๕
นาที

๑๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้

๑. ครูใช้คาถามว่า
เพราะเหตุใดนักเรียนจึงต้องใช้
สินค้าในชีวิตประจาวัน
๒. ครูอธิบายเพิ่มเติมถึงความ
หมายของสินค้า

กิจกรรมครู
๔. ครูชี้แจงการทาใบงานให้
นักเรียนฟัง

๑. นักเรียนตอบคาถาม
(เพราะจาเป็นต้องใช้ใน
ชีวิตประจาวัน)
๒. นักเรียนนาเสนอผลงาน
(ใบงาน) พร้อมอภิปรายถึง
ความหมายของสินค้า

กิจกรรมนักเรียน
๔. นักเรียนทาใบงาน
เรื่อง สินค้าที่มีประโยชน์

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
-ใบงาน
เรื่อง สินค้าที่มี
ประโยชน์

สื่อกำรเรียนรู้

-แบบประเมิน
พฤติกรรม
การทางานเป็น
รายบุคคล

-ตรวจใบงาน
เรื่อง สินค้าที่มี
ประโยชน์

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สินค้าและบริการ

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๒๓

๘. สื่อกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
- Power Point เรื่อง สินค้าที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
- บัตรภาพ
- ใบงานที่ ๑ เรื่อง สินค้าที่มีประโยชน์
๙. กำรวัดและกำรประเมินผล
ประเด็นกำรวัด
และประเมินผล

วิธีกำร

เครื่องมือ

เกณฑ์กำรประเมิน

ทักษะ

ตรวจประเมินการนาเสนอ

๑. แบบประเมิน
การนาเสนอ
๒. แบบสังเกตพฤติกรรม
การทางานรายบุคคล

ความรู้

ตรวจใบงาน
เรื่อง สินค้าที่มีประโยชน์

ใบงานที่ 1 เรือ่ งสินค้าที่มี ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐
ประโยชน์

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

ประเมินความมีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ใน
การทางาน และมีจิต
สาธารณะ

แบบประเมินคุณลักษณะ ผ่านเกณฑ์ประเมิน
อันพึงประสงค์
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

สมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียน

ประเมินความสามารถใน
การสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต

แบบประเมินสมรรถนะ

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

๒๔

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สินค้าและบริการ

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหำรหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมำย
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๒๕

ใบงานที่ ๑ เรือ่ ง สินค้าที่มีประโยชน์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สินค้าและบริการ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สินค้าที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

คำชี้แจง ให้นักเรียนวาดภาพและระบายสี สินค้าที่มีประโยชน์คนละ ๑ ภาพ
พร้อมบอกชื่อสินค้าที่นักเรียนวาด

ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้น ป.๑/……....เลขที่…………………

๒๖

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สินค้าและบริการ
เฉลย ใบงานที่ ๑ เรื่อง สินค้าที่มีประโยชน์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สินค้าและบริการ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สินค้าที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

คำชี้แจง ให้นักเรียนวาดภาพและระบายสี สินค้าที่มีประโยชน์คนละ ๑ ภาพ
พร้อมบอกชื่อสินค้าที่นักเรียนวาด

เสื้อ

ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้น ป.๑/……....เลขที่…………………

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๒๗

ประเมินกำรนำเสนอผลงำน
คำชีแ้ จง ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน
ลำดับที่
๑
๒
๓
๔
๕

คุณภำพกำรปฏิบตั ิ

รำยกำรประเมิน

๓

นาเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง
การนาเสนอมีความน่าสนใจ
ความเหมาะสมกับเวลา
ความกล้าแสดงออก
บุคลิกภาพ น้าเสียงเหมาะสม
รวม

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องเล็กน้อย
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องมาก

=
=
=

๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
ช่วงคะแนน
๑๑-๑๕
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๒

๑

๒๘

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สินค้าและบริการ

แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้
คำชีแ้ จง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กาหนด

๓

ตรงต่อเวลำ

๓

ขยันหมั่นเพียร

๓

รับผิดชอบ

ชื่อ – สกุล

กำรรับฟัง
ควำมคิดเห็น
ของผู
ควำม้อื่น

เลขที่

กำรร่วม
กิจกรรม

รำยกำร

๓

๓

คะแนน
รวม

๑๕

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๒๙

สังเกตพฤติกรรมกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
คำชีแ้ จง ให้ผสู้ อนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
๓
มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
สม่าเสมอ

ระดับคะแนน
๒
มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม
บางครั้ง

๑
ไม่มีความกระตือรือร้น
ในการร่วมกิจกรรม

๒. การรับฟังความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นของ
ของผู้อื่น
ผูอ้ ื่นสม่าเสมอ

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ไม่รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น

ประเด็นกำรประเมิน
๑. การร่วมกิจกรรม

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมาย
ในงานที่ได้รับ
สม่าเสมอ
บางครั้ง
มอบหมาย

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จอย่าง
สม่าเสมอ

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จ เรียบร้อย ส่งผลงานเสร็จ
ส่งผลงานไม่เรียบร้อย
ทันตามเวลาที่กาหนด
เรียบร้อย
และช้ากว่าเวลาที่
แต่ช้ากว่าเวลาที่กาหนด กาหนด

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จเป็น
บางครั้ง

ไม่มีความเพียร
พยายามทางานให้
สาเร็จ

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบตั ิหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบตั ิหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบตั ิหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

๓๐

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สินค้าและบริการ

พฤติกรรม กำรทำงำนกลุม่
คำชีแ้ จง ให้ผสู้ อนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
ลำดับ ชื่อ-นำมสกุลของ
ที่ ผูร้ ับกำรประเมิน

กำรแสดง
ควำมคิดเห็น

๓

๒

กำรยอมรับ
ฟังผู้อื่น

กำรทำงำน
ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย

๑ ๓ ๒ ๑ ๓

๒ ๑

กำรมีส่วน
รวม
๑๕
ควำมมีน้ำใจ ร่วมในกำร
ปรับปรุง คะแนน
ผลงำนกลุ่ม
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบตั ิหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบตั ิหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบตั ิหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๓๑

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
รำยกำรประเมิน

พฤติกรรมกำรแสดงออก

ระดับกำรปฏิบตั ิ
๓ ๒ ๑

๑. มีวินัย

๑. ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัวและโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๓. มุ่งมั่นในกำรทำงำน ๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
๔. มีจิตสำธำรณะ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน
๘. อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของ
ห้องเรียน โรงเรียนชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของ
โรงเรียน
ลงชื่อ........................................................ผู้ประเมิน
.................../.................../......................
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบตั ิหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบตั ิหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๐ - ๑๒ หมายถึง ดี
คะแนน ๗ - ๙ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๖ หมายถึง ปรับปรุง

๓๒

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สินค้าและบริการ

แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๒ เรื่อง กำรใช้ประโยชน์จำกสินค้ำ
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง สินค้ำและบริกำร
เวลำ ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม รำยวิชำ สังคมศึกษำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู/้ ตัวชี้วัด
สำระที่ ๓ เศรษฐศำสตร์
มำตรฐำน ส ๓.๑ เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่จากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการดารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
ตัวชี้วดั
ป.๑/๑ ระบุสนิ ค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
๒. สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
ในการดารงชีวิตประจาวัน เราต้องใช้สินค้าในการดารงชีวิต การรู้จักใช้สนิ ค้าอย่างรู้คุณค่าจะทาให้
ได้รับประโยชน์ในการใช้มากที่สุด
๓. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายการใช้ประโยชน์จากสินค้า
๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
- จาแนกการใช้ประโยชน์จากสินค้า
3.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- เห็นคุณค่าจากการใช้สินค้าอย่างคุ้มค่า
๔. สำระกำรเรียนรู้
- วิธีการใช้ประโยชน์จากสินค้าอย่างคุ้มค่า
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. มีจิตสาธารณะ
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้

๒.

๑.

ลำดับที่

๑.อธิบายการใช้ประโยชน์
จาก ินค้า

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้น อน

ขั้นนาเข้า ู่
บทเรียน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

๒๐
นาที

๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้
กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนออกมาเล่า
ความ มายของ ินค้า
ตัวอย่างคาตอบ
( ินค้า ามารถจับต้องได้,
ินค้าคือ ิ่งที่เราใช้ใน
ชีวิตประจาวัน)
๒. นักเรียนตอบคาถาม
- เ ื้อผ้า รองเท้า น้าดื่ม

๑. ใ ้นักเรียนดูรูปภาพ ินค้าพร้อม ๑. นักเรียนตอบคาถาม
ซักถามนักเรียน
- นักเรียนมีวิธกี ารทีจ่ ะใช้ประโยชน์ - ใช้อุปกรณ์การเรียน
จาก ินค้าใ ้มปี ระโยชน์มากที่ ุดได้ อย่างประ ยัด
อย่างไร

กิจกรรมครู
๑. ครู ุ่มเรียกนักเรียน ๒-๓ คน
เล่าความรู้เรือ่ ง ความ มายของ
ินค้า จากการเรียนครั้งทีแ่ ล้วใ ้
เพื่อน ๆ ฟัง จากนั้นครูอธิบาย
เพิ่มเติมเพื่อใ น้ ักเรียนเข้าใจมาก
ยิ่งขึ้น
๒. ครูซักถามนักเรียน
- ในชีวิตประจาวันของนักเรียน
นักเรียนใช้ประโยชน์จาก นิ ค้า
เช่น อะไรบ้าง

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๒ เรื่อง กำรใช้ประโยชน์จำกสินค้ำ
รำยวิชำสังคมศึกษำ จำนวน ๑ ชั่วโมง

- ื่อ PPT
เรื่องการใช้
ประโยชน์
จาก ินค้า

-แบบ
ังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้

-แบบ
ังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้

กำร
สื่อกำรเรียนรู้ ประเมิน
กำรเรียนรู้

๓๓

ลำดับที่

๓๔

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

เวลำ
ที่ใช้

๔. ครูตรวจสอบความถูกต้องพร้อม
อธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่นักเรียน
ตอบ
๕. ครูอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของ
สินค้าที่มีความจาเป็นและสินค้าที่
ไม่มีความจาเป็นเพื่อให้นักเรียนเกิด
ความรู้และความ
เข้าใจในการเลือกซื้อสินค้ามากขึ้น

กิจกรรมครู
๒. ครูอธิบายเพิ่มเติมในเรื่อง
วิธีการใช้ประโยชน์จากสินค้าให้
คุ้มค่า คือ ไม่ใช้สินค้าฟุ่มเฟือย เมื่อ
สินค้าชารุดเสียหาย ควรซ่อมแซม
เพื่อสามารถนากลับมาใช้ได้ใหม่
๓. ครูอ่านแถบประโยคให้นักเรียน
ฟัง จากนั้นสุ่มให้นักเรียนออกมา
ทากิจกรรมเลือกใช้เครื่องหมายถูก
หรือผิดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์
จากสินค้าที่คุ้มค่าและไม่คุ้มค่า
๓. นักเรียนออกมาทา
กิจกรรมเลือกใช้
เครื่องหมายถูกหรือผิด
เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์
จากสินค้าที่คุ้มค่าและไม่
คุ้มค่าหน้าห้องเรียน

กิจกรรมนักเรียน

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

กำร
สื่อกำรเรียนรู้ ประเมิน
กำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สินค้าและบริการ

ขั้นปฏิบัติ

ขั้นสรุป

๔.

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

๓.

ลำดับที่

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

๑๐
นาที

๑๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้

๑. ครูอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องการใช้
สินค้าที่มีอยู่อย่างประหยัดและ
คุ้มค่า พร้อมตรวจสอบความ
ถูกต้องจากการทาใบงานของ
นักเรียนแต่ละกลุม่

๑. นักเรียนแต่ละกลุม่
อภิปรายผลจากการทา
ใบงาน เรื่องสินค้าที่มี
ความจาเป็น

กิจกรรมนักเรียน
๖. นักเรียนทาใบงาน
เรื่องสินค้าที่มีความ
จาเป็น

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
กิจกรรมครู
๖. ครูชี้แจงการทาใบงานให้
นักเรียนฟัง

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

-ใบงาน
เรื่อง สินค้าที่
มีความ
จาเป็น

-แบบ
สังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้

-ตรวจใบ
งาน เรื่อง
สินค้าที่มี
ความ
จาเป็น

กำร
สื่อกำรเรียนรู้ ประเมิน
กำรเรียนรู้

๓๕

๓๖

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สินค้าและบริการ

๘. สื่อกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
- Power Point เรื่อง การใช้ประโยชน์จากสินค้า
- ใบงานที่ ๒ เรื่อง สินค้าที่มีความจาเป็น
๙. กำรวัดและกำรประเมินผล
ประเด็นกำรวัด
และประเมินผล

วิธีกำร

เครื่องมือ

เกณฑ์กำรประเมิน

ทักษะ

ตรวจประเมิน
การนาเสนอ

๑. แบบประเมิน
การนาเสนอ
๒. แบบสังเกต
พฤติกรรมการทางาน
รายบุคคล

ความรู้

ตรวจใบงาน เรื่องสินค้า
ที่มีความจาเป็น

ใบงานที่ ๒ เรือ่ ง สินค้า ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ที่มีความจาเป็น
ร้อยละ ๖๐

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

ประเมินความมีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ใน
การทางาน และมีจิต
สาธารณะ

แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ประเมินความสามารถใน แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้
การสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

เกณฑ์ประเมิน
ระดับผ่าน

เกณฑ์ประเมิน
ระดับผ่าน

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๓๗

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหำรหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมำย
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๓๘

น่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ินค้าและบริการ
ใบงานที่ ๒ เรือ่ ง ินค้าทีม่ คี ามจาเป็น
น่ ยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ินค้าและบริการ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การใช้ประโยชน์จาก ินค้า
ราย ิชา ังคม ึก า ร ั ิชา ๑๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถม กึ าปีที่ ๑

คำชี้แจง ใ ้นักเรียนทาเครื่อง มาย √ ในช่อง ินค้าที่มีความจาเป็นและใช้เครื่อง มาย X ในช่อง
ินค้าที่ไม่มีความจาเป็น
สินค้ำ

จำเป็น

ไม่จำเป็น

๑. กระเป๋านักเรียน
๒. เ ื้อผ้า
๓. อมยิ้ม
๔. ของเล่นราคาแพง
๕. น้าอัดลม
๖. ดิน อ
๗. อา าร
๘. แผ่นการ์ตูน
๙. ยา ีฟัน
๑o. นัง ือการ์ตูน

…………………………………………………………………………………..ชั้น้นป.๑/……....เลขที
ป.๑/……....เลขที่…่…………………
………………
ชืชื่อ่อ–– กุกุลล…………………………………………………………………………………..ชั

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๓๙

เฉลย ใบงานที่ ๒ เรื่อง ินค้าทีม่ ีค ามจาเป็น
น่ ยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ินค้าและบริการ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การใช้ประโยชน์จาก ินค้า
ราย ิชา ังคม ึก า ร ั ิชา ๑๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถม กึ าปีที่ ๑

คำชี้แจง ใ ้นักเรียนทาเครื่อง มาย √ ในช่อง ินค้าที่มีความจาเป็นและใช้เครื่อง มาย X ในช่อง
ินค้าที่ไม่มีความจาเป็น
สินค้ำ

จำเป็น

๑. กระเป๋านักเรียน

√

๒. เ ื้อผ้า

√

ไม่จำเป็น

๓. อมยิ้ม

X

๔. ของเล่นราคาแพง

X

๕. น้าอัดลม

X

๖. ดิน อ

√

๗. อา าร

√

๘. แผ่นการ์ตูน
๙. ยา ีฟัน
๑o. นัง ือการ์ตูน

X
√
X

ชื่อ – กุล…………………………………………………………………………………..ชั้น ป.๑/……....เลขที่…………………

๔๐

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สินค้าและบริการ

แบบประเมินกำรนำเสนอผลงำน
คำชีแ้ จง ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน
ลำดับที่
๑
๒
๓
๔
๕

คุณภำพกำรปฏิบตั ิ

รำยกำรประเมิน

๓

นาเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง
การนาเสนอมีความน่าสนใจ
ความเหมาะสมกับเวลา
ความกล้าแสดงออก
บุคลิกภาพ น้าเสียงเหมาะสม
รวม

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องเล็กน้อย
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องมาก

=
=
=

๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
ช่วงคะแนน
๑๑-๑๕
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภำพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๒

๑

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๔๑

แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้
คำชีแ้ จง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กาหนด

๓

๓

๓

ตรงต่อเวลำ

ชื่อ – สกุล

ขยันหมั่นเพียร

เลขที่

กำรร่วม
กิจกรรม
กำรรับฟังควำม
คิดเห็นของผู้อนื่
ควำม
รับผิดชอบ

รำยกำร

๓

๓

คะแนน
รวม

๑๕

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

๔๒

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สินค้าและบริการ

สังเกตพฤติกรรมกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
ประเด็นกำรประเมิน
๑. การร่วมกิจกรรม

ระดับคะแนน
๓

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
สม่าเสมอ
๒. การรับฟังความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นของ
ของผู้อื่น
ผู้อื่นสม่าเสมอ
๓. ความรับผิดชอบ
มีความรับผิดชอบในงาน
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง
สม่าเสมอ
๔. ขยันหมั่นเพียร
มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จอย่าง
สม่าเสมอ
๕. ตรงต่อเวลา
ส่งผลงานเสร็จ เรียบร้อย
ทันตามเวลาที่กาหนด

๒

๑

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม
บางครั้ง
รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง
มีความรับผิดชอบในงาน
ที่ได้รับมอบหมาย
บางครั้ง
มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จเป็น
บางครั้ง
ส่งผลงานเสร็จ
เรียบร้อย
แต่ช้ากว่าเวลาที่กาหนด

ไม่มีความกระตือรือร้น
ในการร่วมกิจกรรม
ไม่รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น
ไม่มีความรับผิดชอบ
ในงานที่ได้รับ
มอบหมาย
ไม่มีความเพียร
พยายามทางานให้
สาเร็จ
ส่งผลงานไม่เรียบร้อย
และช้ากว่าเวลาที่
กาหนด

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๔๓

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
รำยกำรประเมิน

พฤติกรรมกำรแสดงออก

ระดับกำรปฏิบตั ิ
๓ ๒ ๑

๑. มีวินัย

๑. ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัวและโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามใน
การเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๓. มุ่งมั่นในกำรทำงำน ๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับ
มอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
๔. มีจิตสำธำรณะ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน
๘. อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของ
ห้องเรียน โรงเรียนชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของ
โรงเรียน
ลงชื่อ........................................................ผู้ประเมิน
.................../.................../......................
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๐ - ๑๒ หมายถึง ดี
คะแนน ๗ - ๙ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๖ หมายถึง ปรับปรุง

๔๔

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สินค้าและบริการ

แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๓ เรื่อง บริกำรที่ใช้ในชีวติ ประจำวัน
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง สินค้ำและบริกำร
เวลำ ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม รำยวิชำ สังคมศึกษำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สำระที่ ๓ เศรษฐศำสตร์
มำตรฐำน ส ๓.๑ เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้
ทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ จ ากั ด ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและคุ้ ม ค่ า รวมทั้ ง เข้ า ใจหลั ก การของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
เพื่อการดารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
ตัวชี้วัด
ป.๑/๑ ระบุสินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
๒. สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
ในการดารงชีวิตประจาวัน เราต้องใช้การบริการซึ่งเป็นสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ในการดารงชีวิต
เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต
๓. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- บอกความหมายการใช้บริการ
๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
- นาความรู้เรือ่ งการใช้บริการ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันของตนเอง
3.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- เห็นประโยชน์ของการใช้บริการ
๔. สำระกำรเรียนรู้
การบริการที่ใช้อยู่ในชีวิตประจาวัน เช่น บริการตัดผม
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้

๑.

ลำดับที่

บอกความหมายของ
การใช้บริการได้

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นนาเข้าสู่
บทเรียน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

- เพื่อให้เราได้ทรงผมที่
สวยงามและประทับใจ
- แตกต่างกัน

- เคย/ไม่เคย

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนดูรูปภาพ
และตอบคาถาม
แนวคาตอบ

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

กิจกรรมครู
๗ ๑. นารูปภาพบริการและ
นาที สินค้าให้นักเรียนดู พร้อม
ร่วมกันสนทนา
โดยใช้ถามคาถาม
- นักเรียนเคยใช้บริการตัดผม
หรือไม่
- เพราะเหตุใดเราจึงต้องไปใช้
บริการร้านตัดผม
- นักเรียนคิดว่าสินค้าและ
บริการมีความแตกต่างกัน
หรือไม่
๒. ครูอธิบายเพิ่มเติมในเรื่อง
ของความแตกต่างของสินค้า
และบริการ

เวลำ
ที่ใช้

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๓ เรื่อง บริกำรที่ใช้ในชีวติ ประจำวัน
รำยวิชำสังคมศึกษำ จำนวน ๑ ชั่วโมง

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

-สื่อ PPT เรื่อง -แบบสังเกต
บริการที่ใช้ใน พฤติกรรม
ชีวิตประจาวัน รายบุคคล

สื่อกำรเรียนรู้

๔๕

๔๖

๒.

ลำดับที่

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้
ขั้นสอน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

๓. นักเรียนออกมาทา
กิจกรรม (ตัวแทนกลุ่ม)

- ไม่ได้

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนออกมาเล่า
ประสบการณ์การใช้
บริการ ๒-๓ คน
๒. นักเรียนอ่านคา
พร้อมตอบคาถาม
แนวคาตอบ
- ได้

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

กิจกรรมครู
๒๓ ๑. ให้นักเรียนออกมาเล่า
นาที ประสบการณ์ใช้บริการใน
ชีวิตประจาวันของนักเรียน
๒. ครูให้นกั เรียนอ่านคาบน
สมาร์ทบอร์ด แล้วตอบ
คาถาม
- การซื้อสินค้า เราได้สินค้า
กลับมาหรือไม่
- การใช้บริการ เราได้สินค้า
กลับมาหรือไม่
๓. นาบัตรภาพทั้งสินค้าและ
บริการให้นักเรียนดู จากนั้น
ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มตาม
ความเหมาะสม แล้วนาบัตร
ภาพไปติดให้ถูกต้อง ภาพใด
คือสินค้า ภาพใดคือบริการ
๔. ครูอธิบายเพิ่มเติมเมื่อ
นักเรียนทากิจกรรมเรียบร้อย
แล้ว พร้อมอธิบายในเรื่อง
ของความหมายของบริการ

เวลำ
ที่ใช้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

-บัตรภาพ

-แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
ทางานกลุ่ม

-สื่อ PPT เรื่อง -แบบสังเกต
บริการที่ใช้ใน พฤติกรรม
ชีวิตประจาวัน รายบุคคล

สื่อกำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สินค้าและบริการ

ขั้นสรุป

๔.

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้
ขั้นปฏิบัติ

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

๓.

ลำดับที่

๕ ๑. ครูอธิบายเพิ่มเติมถึง
๑. นักเรียนนาเสนอ
นาที ความหมายของการใช้บริการ ผลงาน (ใบงาน) พร้อม
อภิปรายถึงความหมาย
ของการใช้บริการ

กิจกรรมนักเรียน
๕. นักเรียนทาใบงาน
เรื่อง บริการใน
ชีวิตประจาวัน

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

กิจกรรมครู
๑๕ ๕. ครูชี้แจงการทาใบงานให้
นาที นักเรียน

เวลำ
ที่ใช้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)
กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

-แบบประเมิน
พฤติกรรม
การทางานเป็น
รายบุคคล
-แบบประเมิน
การนาเสนอ

-ใบงาน
-ตรวจใบงาน
เรื่อง บริการใน เรื่อง บริการใน
ชีวิตประจาวัน ชีวิตประจาวัน

สื่อกำรเรียนรู้

๔๗

๔๘

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สินค้าและบริการ

๘. สื่อกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
- Power Point เรื่อง บริการที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
- บัตรภาพสินค้าและบริการ
- ใบงานที่ ๓ เรื่อง บริการในชีวิตประจาวัน
๙. กำรวัดและกำรประเมินผล
ประเด็นกำรวัดและ
ประเมินผล

วิธีกำร

เครื่องมือ

เกณฑ์กำรประเมิน

ทักษะ

ตรวจประเมิน
การนาเสนอ

๑. แบบประเมินการ
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
นาเสนอ
ร้อยละ ๖๐
๒. แบบสังเกตพฤติกรรม
การทางานรายบุคคล

ความรู้

ตรวจใบงาน เรื่อง
บริการในชีวิตประจาวัน

ใบงานที่ ๓ เรือ่ ง บริการ ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐
ในชีวิตประจาวัน

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

ประเมินความมีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ใน
การทางาน

แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

สมรรถนะสาคัญของ
ผู้เรียน

ประเมินความสามารถใน แบบประเมินสมรรถนะ
การสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต

ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๔๙

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหำรหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมำย
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๕๐

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สินค้าและบริการ

ใบงำนที่ ๓ เรื่อง บริกำรในชีวิตประจำวัน
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สินค้ำและบริกำร
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๓ เรื่อง บริกำรที่ใช้ในชีวติ ประจำวัน
รำยวิชำสังคมศึกษำ รหัสวิชำ ส๑๑๑o๑ ภำคเรียนที่ ๑
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนชื่อบริการที่ใช้ในชีวิตประจาวัน ลงในแผนภาพต่อไปนี้

บริกำร

ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้น ป.๑/……....เลขที่…………………

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๕๑

เฉลย ใบงำนที่ ๓ เรื่อง บริกำรในชีวิตประจำวัน
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สินค้ำและบริกำร
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๓ เรื่อง บริกำรที่ใช้ในชีวติ ประจำวัน
รำยวิชำสังคมศึกษำ รหัสวิชำ ส๑๑๑o๑ ภำคเรียนที่ ๑
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนชื่อบริการที่ใช้ในชีวิตประจาวัน ลงในแผนภาพต่อไปนี้

บริกำร

รถโดยสำร
สำธำรณะ

ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้น ป.๑/……....เลขที่…………………

๕๒

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สินค้าและบริการ

ประเมินกำรนำเสนอผลงำน
คำชีแ้ จง ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน
ลำดับที่

รำยกำรประเมิน

คุณภำพกำรปฏิบตั ิ
๓

๑
๒
๓
๔
๕

นาเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง
การนาเสนอมีความน่าสนใจ
ความเหมาะสมกับเวลา
ความกล้าแสดงออก
บุคลิกภาพ น้าเสียงเหมาะสม
รวม

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องเล็กน้อย
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องมาก

=
=
=

๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
ช่วงคะแนน
๑๑-๑๕
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภำพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๒

๑

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๕๓

แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้
คำชีแ้ จง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กาหนด

ชื่อ – สกุล

๓

๓

๓

๓

ตรงต่อเวลำ

เลขที่

กำรร่วม
กิจกรรม
กำรรับฟัง
ควำมคิดเห็น
ของผู
ควำม้อื่น
รับผิดชอบ
ขยันหมั่นเพียร

รำยกำร

๓

คะแนน
รวม

๑๕

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

๕๔

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สินค้าและบริการ

สังเกตพฤติกรรมกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
ประเด็นกำรประเมิน
๑. การร่วมกิจกรรม

ระดับคะแนน
๓

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
สม่าเสมอ
๒. การรับฟังความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นของ
ของผู้อื่น
ผู้อื่นสม่าเสมอ
๓. ความรับผิดชอบ
มีความรับผิดชอบในงาน
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง
สม่าเสมอ
๔. ขยันหมั่นเพียร
มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จอย่าง
สม่าเสมอ
๕. ตรงต่อเวลา
ส่งผลงานเสร็จ เรียบร้อย
ทันตามเวลาที่กาหนด

๒

๑

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม
บางครั้ง
รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง
มีความรับผิดชอบในงาน
ที่ได้รับมอบหมาย
บางครั้ง
มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จเป็น
บางครั้ง
ส่งผลงานเสร็จ
เรียบร้อย
แต่ช้ากว่าเวลาที่กาหนด

ไม่มีความกระตือรือร้น
ในการร่วมกิจกรรม
ไม่รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น
ไม่มีความรับผิดชอบ
ในงานที่ได้รับ
มอบหมาย
ไม่มีความเพียร
พยายามทางานให้
สาเร็จ
ส่งผลงานไม่เรียบร้อย
และช้ากว่าเวลาที่
กาหนด

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../.............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๕๕

พฤติกรรม กำรทำงำนกลุม่
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
ลำดับ
ที่

ชื่อ-นำมสกุลของ
ผู้รับกำรประเมิน

กำรแสดง
ควำม
คิดเห็น

กำรทำงำน
กำรยอมรับ
ตำมที่ได้รับ
ฟังผู้อื่น
มอบหมำย

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

กำรมีส่วน
ร่วมในกำร
ควำมมี
ปรับปรุง
น้ำใจ
ผลงำน
กลุม่
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

รวม ๑๕
คะแนน

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

๕๖

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สินค้าและบริการ

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
รำยกำรประเมิน

พฤติกรรมกำรแสดงออก

ระดับกำรปฏิบตั ิ
๓ ๒ ๑

๑. มีวินัย

๑. ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัวและโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๓. มุ่งมั่นในกำรทำงำน ๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับ
มอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
๔. มีจิตสำธำรณะ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน
๘. อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของ
ห้องเรียน โรงเรียนชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของ
โรงเรียน
ลงชื่อ........................................................ผู้ประเมิน
.................../.................../......................
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๐ - ๑๒ หมายถึง ดี
คะแนน ๗ - ๙ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๖ หมายถึง ปรับปรุง

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๕๗

แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๔ เรื่อง กำรใช้ประโยชน์จำกบริกำร
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง สินค้ำและบริกำร
เวลำ ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม รำยวิชำ สังคมศึกษำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สำระที่ ๓ เศรษฐศำสตร์
มำตรฐำน ส ๓.๑ เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้
ทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ จ ากั ด ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและคุ้ ม ค่ า รวมทั้ ง เข้ า ใจหลั ก การของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
เพื่อการดารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
ตัวชี้วัด
ป.๑/๑ ระบุสินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
๒. สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
ในการดารงชีวิตประจาวัน เราต้องใช้การบริการซึ่งเป็นสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ในการดารงชีวิต
เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต
๓. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายการใช้ประโยชน์จากการใช้บริการ
๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
- นาความรู้เรื่องการใช้บริการ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันของตนเอง
3.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- เห็นประโยชน์ของการใช้บริการ
๔. สำระกำรเรียนรู้
การใช้ประโยชน์จากบริการ
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. มีจิตสาธารณะ
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้

๕๘

๑.

ลำดับที่

อธิบายการใช้ประโยชน์
จากการใช้บริการ

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นนาเข้าสู่
บทเรียน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

๒. ตัวอย่างคาตอบ
โดยสารรถประจาทาง
ร้านตัดผม
ห้างสรรพสินค้า

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนออกมาเล่า
ความหมายของการใช้
บริการ
ตัวอย่างคาตอบ
(บริการเป็นสิ่งที่อานวย
ความสะดวกให้แก่เรา)

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

กิจกรรมครู
๕ ๑. ครูสุ่มเรียกนักเรียน ๒-๓
นาที คน เล่าความรูเ้ รื่อง
ความหมายของการใช้บริการ
จากการเรียนครั้งที่แล้วให้
เพื่อน ๆ ฟัง จากนั้นครู
อธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้นกั เรียน
เข้าใจมากยิ่งขึน้
๒. ครูซักถามนักเรียน
ในชีวิตประจาวัน นักเรียนใช้
ประโยชน์จากบริการ
อะไรบ้าง

เวลำ
ที่ใช้

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๔ เรื่อง กำรใช้ประโยชน์จำกบริกำร
รำยวิชำ สังคมศึกษำ จำนวน ๑ ชั่วโมง
สื่อกำรเรียนรู้

-แบบสังเกต
พฤติกรรม
รายบุคคล

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สินค้าและบริการ

๒.

ลำดับที่

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้
ขั้นสอน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

๒. ครูอธิบายเพิ่มเติมในเรื่อง
วิธีการใช้ประโยชน์จากการใช้
บริการ และความสาคัญของ
การใช้บริการใน
ชีวิตประจาวัน
๓. ครูนาประโยคเกี่ยวกับ
๓. นักเรียนออกมาทา
สินค้าและบริการให้นักเรียน กิจกรรมหน้าห้องเรียน
แต่ละกลุม่ จากนั้นให้นักเรียน
นาแถบประโยคที่ได้ออกมา
นาเสนอหน้าห้องเรียน
จาแนกจากประโยคที่ได้ ว่า
เป็นสินค้าหรือบริการ และมี
ความสาคัญหรือมีประโยชน์
อย่างไร
-

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนตอบคาถาม
ตัวอย่างคาตอบ
การใช้บริการห้องสมุด
ของโรงเรียนเพื่อหา
ความรู้

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

กิจกรรมครู
๕ ๑. ให้นกั เรียนดูรูปภาพการใช้
นาที บริการ พร้อมซักถามนักเรียน
นักเรียนมีวิธีใช้ประโยชน์จาก
การบริการอย่างไร

เวลำ
ที่ใช้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)
กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

-สื่อ PPT
เรื่องการใช้
ประโยชน์จาก
บริการ

-สื่อ PPT เรื่อง -แบบสังเกต
การใช้
พฤติกรรม
ประโยชน์จาก รายบุคคล
บริการ

สื่อกำรเรียนรู้

๕๙

๖๐

๓.

ลำดับที่

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นปฏิบัติ

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

๖. นักเรียนทาใบงาน
เรื่อง การใช้บริการ

กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๔. ครูอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่
นักเรียนตอบ
๕. ครูอธิบายเพิ่มเติมในเรื่อง
ของความสาคัญในการใช้
บริการที่เพื่อให้นักเรียนเกิด
ความรู้และความเข้าใจในการ
ใช้บริการมากขึ้น

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

๑๕ ๖. ครูชี้แจงการทาใบงานให้
นาที นักเรียนฟัง

เวลำ
ที่ใช้

-ใบงาน
เรื่อง การใช้
บริการ

สื่อกำรเรียนรู้

-ตรวจใบงาน
เรื่อง การใช้
บริการ

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สินค้าและบริการ

๔.

ลำดับที่

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้
ขั้นสรุป

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้
กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่ง
ตัวแทนอภิปรายผลจาก
การทา ใบงาน
เรื่อง การใช้บริการ

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

กิจกรรมครู
๑๐ ๑. ครูอธิบายเพิ่มเติมในเรื่อง
นาที ประโยชน์และความสาคัญใน
การใช้บริการ พร้อม
ตรวจสอบความถูกต้องจาก
การทาใบงานของนักเรียนแต่
ละคนและให้ตัวแทนนักเรียน
ออกมานาเสนอและร่วมกัน
อภิปรายผลจากการทา ใบ
งาน เรื่อง การใช้บริการ

เวลำ
ที่ใช้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)
สื่อกำรเรียนรู้

-แบบประเมิน
พฤติกรรม
การทางานเป็น
รายบุคคล
-แบบประเมิน
การนาเสนอ

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

๖๑

๖๒

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สินค้าและบริการ

๘. สื่อกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
- Power Point เรื่อง การใช้ประโยชน์จากบริการ
- ใบงาน เรื่อง การใช้บริการ
๙. กำรวัดและกำรประเมินผล
ประเด็นกำรวัด
และประเมินผล

วิธีกำร

เครื่องมือ

เกณฑ์กำรประเมิน

ทักษะ

ตรวจประเมิน
การนาเสนอ

๑. แบบประเมิน
การนาเสนอ
๒. แบบสังเกต
พฤติกรรมการทางาน
รายบุคคล

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

ความรู้

ตรวจใบงาน
เรื่อง การใช้บริการ

ใบงานที่ ๔
เรื่อง การใช้บริการ

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

ประเมินความมีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ใน
การทางาน และมีจิต
สาธารณะ

แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป

สมรรถนะสาคัญของ
ผู้เรียน

ประเมินความสามารถ แบบประเมินสมรรถนะ ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป
ในการสื่อสาร
ความสามารถใน
การคิด ความสามารถ
ในการใช้ทักษะชีวิต

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)
๖๓
๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหำรหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมำย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๖๔

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สินค้าและบริการ
ใบงำนที่ ๔ เรือ่ ง กำรใช้บริกำร
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สินค้ำและบริกำร
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๔ เรื่อง กำรใช้ประโยชน์จำกบริกำร
รำยวิชำสังคมศึกษำ รหัสวิชำ ส๑๑๑๐๑
ภำคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

คำชี้แจง ให้นักเรียนวาดภาพและระบายสี การใช้บริการในชีวิตประจาวันของนักเรียน ที่นักเรียน
ประทับใจคนละ ๑ ภาพ พร้อมระบุว่าในภาพคือบริการใด

ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้นป.๑/……....เลขที่…………………

บริการ………………………………………………………………

ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้น ป.๑/……....เลขที่…………………

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๖๕

เฉลย ใบงำนที่ ๔ เรื่อง กำรใช้บริกำร
น่ ยกำรเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ินค้ำและบริกำร
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๔ เรื่อง กำรใช้ประโยชน์จำกบริกำร
รำย ิชำ งั คม ึก ำ ร ั ิชำ ๑๑๑๐๑
ภำคเรียนที่ ๑ ชั้นประถม กึ ำปีที่ ๑

คำชี้แจง ใ ้นักเรียนวาดภาพและระบาย ี การใช้บริการในชีวิตประจาวันของนักเรียน ที่นักเรียน
ประทับใจคนละ ๑ ภาพ พร้อมระบุว่าในภาพคือบริการใด

โดยสารรถสาธารณะ
บริการ………………………………………………………………
ชื่อ – กุล…………………………………………………………………………………..ชั้น ป.๑/……....เลขที่…………………

๖๖

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สินค้าและบริการ

ประเมินกำรนำเสนอผลงำน
คำชีแ้ จง ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน
ลำดับที่

รำยกำรประเมิน

คุณภำพกำรปฏิบตั ิ
๓

๑
๒
๓
๔
๕

นาเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง
การนาเสนอมีความน่าสนใจ
ความเหมาะสมกับเวลา
ความกล้าแสดงออก
บุคลิกภาพ น้าเสียงเหมาะสม
รวม

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องเล็กน้อย
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องมาก

=
=
=

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
ช่วงคะแนน
๑๑-๑๕
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

๒

๑

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๖๗

แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้
คำชีแ้ จง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กาหนด

ชื่อ – สกุล

๓

๓

๓

๓

ตรงต่อเวลำ

เลขที่

กำรร่วม
กิจกรรม
กำรรับฟังควำม
คิดเห็นของผู้อนื่
ควำม
รับผิดชอบ
ขยันหมั่นเพียร

รำยกำร
คะแนน
รวม

๓

๑๕

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............/.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

๖๘

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สินค้าและบริการ

สังเกตพฤติกรรมกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
ระดับคะแนน

ประเด็นกำรประเมิน

๒

๑

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
สม่าเสมอ

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม
บางครั้ง

ไม่มีความกระตือรือร้น
ในการร่วมกิจกรรม

๒. การรับฟังความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นของ
ของผู้อื่น
ผูอ้ ื่นสม่าเสมอ

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ไม่รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น

๑. การร่วมกิจกรรม

๓

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมาย
ในงานที่ได้รับ
สม่าเสมอ
บางครั้ง
มอบหมาย

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จอย่าง
สม่าเสมอ

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จ เรียบร้อย ส่งผลงานเสร็จเรียบร้อย ส่งผลงานไม่เรียบร้อย
ทันตามเวลาที่กาหนด
แต่ช้ากว่าเวลาที่กาหนด และช้ากว่าเวลาที่
กาหนด

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จเป็น
บางครั้ง

ไม่มีความเพียร
พยายามทางานให้
สาเร็จ

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัตหิ รือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๖๙

พฤติกรรม กำรทำงำนกลุม่
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
ลำดับ ชื่อ-นำมสกุลของ
ที่ ผูร้ ับกำรประเมิน

กำรแสดง
ควำมคิดเห็น

๓

๒

กำรยอมรับ กำรทำงำน
ฟังผู้อื่น ตำมทีไ่ ด้รับ
มอบหมำย

๑ ๓ ๒ ๑ ๓

กำรมีส่วน
ควำมมี ร่วมในกำร
น้ำใจ
ปรับปรุง
ผลงำน
กลุม่
๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

รวม ๑๕
คะแนน

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

๗๐

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สินค้าและบริการ

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
รำยกำรประเมิน

พฤติกรรมกำรแสดงออก

ระดับกำรปฏิบตั ิ
๓

๒

๑

๑. มีวินัย

๑.ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัวและโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้
๒.ตั้งใจเรียน
๓.เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔.เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูต้ ่าง ๆ
๓. มุ่งมั่นในกำรทำงำน ๕.มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
๖.มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
๔. มีจิตสำธำรณะ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน
๘.อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙.รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของ
ห้องเรียน โรงเรียนชุมชน
๑o.เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของ
โรงเรียน
ลงชื่อ........................................................ผู้ประเมิน
.................../.................../......................
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัตหิ รือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๐ - ๑๒ หมายถึง ดี
คะแนน ๗ - ๙ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๖ หมายถึง ปรับปรุง

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)
๗๑
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๕ เรื่อง ควำมหมำยและควำมสำคัญของทรัพยำกร
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง สินค้ำและบริกำร
เวลำ ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม รำยวิชำ สังคมศึกษำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สำระที่ ๓ เศรษฐศำสตร์
มำตรฐำน ส ๓.๑ เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้
ทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ จ ากั ด ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและคุ้ ม ค่ า รวมทั้ ง เข้ า ใจหลั ก การของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
เพื่อการดารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
ตัวชี้วัด
ป.๑/๓ ยกตัวอย่างการใช้ทรัพยากรในชีวิตประจาวันอย่างประหยัด
๒. สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
ทรัพยากรที่ใช้ในชีวิตประจาวันมีความจาเป็นต่อการดารงชีวิต เราจึงควรช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากร
ที่ใช้ในชีวิตประจาวันให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า
๓. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายความหมายและความสาคัญของทรัพยากร
๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
- วิเคราะห์และจาแนกทรัพยากรที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
3.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- ตระหนักถึงความสาคัญของทรัพยากร
๔. สำระกำรเรียนรู้
ความหมายและความสาคัญของทรัพยากร
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. มีจิตสาธารณะ
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้

๗๒

๑.

ลำดับที่

อธิบายความหมายและ
ความสาคัญของ
ทรัพยากร

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นนาเข้าสู่
บทเรียน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

๑๐
นาที

เวลำ
ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๑. ครูให้นกั เรียนดูภาพ
๑. นักเรียนตอบคาถาม
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ทะเล ตัวอย่างคาตอบ
ป่าไม้ ภูเขา แม่น้า มาให้
นักเรียนดูและร่วมกันแสดง
ความเห็น โดยครูใช้คาถาม
ดังนี้
- ทรัพยากรในภาพคืออะไร
- ทะเล ป่าไม้ ภูเขา
แม่น้า
- ทรัพยากรในภาพมีประโยชน์ - ช่วยให้เกิดความร่มรื่น
อย่างไร
- นักเรียนเคยใช้ประโยชน์จาก - เคย ใช้ร่มเงาของต้นไม้
ทรัพยากรในภาพหรือไม่
เพื่อป้องกันแสงแดดใน
อย่างไร
ช่วงเวลากลางวัน ใช้น้า
เพื่อดื่ม

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๕ เรื่อง ควำมหมำยและควำมสำคัญของทรัพยำกร
รำยวิชำ สังคมศึกษำ จำนวน ๑ ชั่วโมง
กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

-สื่อ PPT เรื่อง -แบบสังเกต
ความหมาย
พฤติกรรม
และความ
การเรียนรู้
สาคัญของ
ทรัพยากร

สื่อกำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สินค้าและบริการ

๒.

ลำดับที่

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นสอน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

๑๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้

๑. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มตาม ๑. นักเรียนปฏิบัติ
ความเหมาะสม โดยครูมีบัตร กิจกรรมแยกทรัพยากร
ภาพทรัพยากรที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติและทรัพยากร
ที่มนุษย์สร้างขึน้ จากนั้นให้
นักเรียนช่วยกันแยกแยะว่า
ทรัพยากรใดเกิดขึ้นเองตาม

๒. ครูอธิบายเพิ่มเติมว่าสิ่ง
ต่าง ๆ เหล่านี้ เราเรียกว่า
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมนุษย์
นามาใช้ประโยชน์ในการ
ดารงชีวิต
๓. ครูซักถามนักเรียนว่าที่
๓. นักเรียนตอบคาถาม
บ้านของนักเรียนมีทรัพยากร ตัวอย่างคาตอบ
ใดบ้าง
- ต้นไม้ กางเกง เก้าอี้
นาฬิกา

กิจกรรมนักเรียน

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
กิจกรรมครู

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)
กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

-บัตรภาพ
-แบบสังเกต
ทรัพยากรที่
พฤติกรรมการ
เกิดขึ้นเองตาม เรียนรู้
ธรรมชาติและ
ทรัพยากรที่
มนุษย์สร้างขึ้น

สื่อกำรเรียนรู้

๗๓

๗๔

ลำดับที่

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

เวลำ
ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ธรรมชาติ ทรัพยากรใดมนุษย์
สร้างขึ้น
๒. ครูตรวจสอบความถูกต้อง
ร่วมกับนักเรียน พร้อมอธิบาย
เพิ่มเติมเกี่ยวกับทรัพยากรให้
นักเรียนฟังว่า ทรัพยากร
หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่
รอบตัวเรา ทั้งที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์
สร้างขึ้น เพื่อนามาใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
๓. นักเรียนตอบคาถาม
๓. ครูมีซักถามนักเรียน
แนวคาตอบ
- บ้าน รถ ยางลบ
- ทรัพยากรทีม่ นุษย์สร้างขึ้น ห้องน้า กระดาษ สนาม
รอบตัวนักเรียนมีอะไรบ้าง
ฟุตบอล
- ทรัพยากรที่เกิดขึ้นเอง
- ป่าไม้ น้า ดิน อากาศ
ตามธรรมชาติรอบตัวนักเรียน
มีอะไรบ้าง

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

-สื่อ PPT เรื่อง
ความหมาย
และ
ความสาคัญ
ของทรัพยากร

สื่อกำรเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สินค้าและบริการ

ขั้นสรุป

๔.

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้
ขั้นปฏิบัติ

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

๓.

ลำดับที่

๑๐
นาที

๑๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป ๑. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่ง
ความหมายและความสาคัญ ตัวแทนอภิปรายผลจาก
ของทรัพยากร
การทา ใบงาน เรื่อง
ทรัพยากร ที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติและ
ทรัพยากรที่มนุษย์สร้าง
ขึ้น

กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๔. ครูอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่ ๕. นักเรียนทาใบงาน
นักเรียนตอบและพูดถึง
เรื่อง ทรัพยากร
ความสาคัญของทรัพยากร
๕. ครูชี้แจงการทาใบงานให้
นักเรียนฟัง

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

สื่อ PPT เรื่อง
ความหมาย
และความ
สาคัญของ
ทรัพยากร

-ใบงาน
เรื่อง
ทรัพยากร

สื่อกำรเรียนรู้

-แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
เรียนรู้
-แบบประเมิน
การนาเสนอ

-ตรวจใบงาน
เรื่อง
ทรัพยากร

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

๗๕

๗๖

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สินค้าและบริการ

๘. สื่อกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
- Power Point เรื่อง ความหมายและความสาคัญของทรัพยากร
- ใบงานที่ ๕ เรื่อง ทรัพยากร
๙. กำรวัดและกำรประเมินผล
ประเด็นกำรวัด
และประเมินผล

วิธีกำร

เครื่องมือ

เกณฑ์กำรประเมิน

ทักษะ

ตรวจประเมิน
การนาเสนอ

แบบประเมินการนาเสนอ ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

ความรู้

ตรวจใบงาน เรื่อง
ทรัพยากร

ใบงานที่ ๕ เรือ่ ง
ทรัพยากร

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

ประเมินความมีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ใน
การทางาน และมีจิต
สาธารณะ

แบบประเมินคุณลักษณะ ผ่านเกณฑ์ประเมิน
อันพึงประสงค์
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ประเมินความสามารถ แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้
ในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๗๗

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหำรหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมำย
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๗๘

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สินค้าและบริการ
ใบงำนที่ ๕ เรือ่ ง ทรัพยำกร
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สินค้ำและบริกำร
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๕ เรื่อง ควำมหมำยและควำมสำคัญของทรัพยำกร
รำยวิชำสังคมศึกษำ รหัสวิชำ ส๑๑๑๐๑
ภำคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็น
แผนภาพความคิด

ทรัพยำกรที่
เกิดขึ้นเอง
ตำมธรรมชำติ

ทรัพยำกรที่
มนุษย์สร้ำงขึ้น

ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้น ป.๑/……....เลขที่…………………

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๗๙

เฉลย ใบงำนที่ 5 เรื่อง ทรัพยำกร
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สินค้ำและบริกำร
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๕ เรื่อง ควำมหมำยและควำมสำคัญของทรัพยำกร
รำยวิชำสังคมศึกษำ รหัสวิชำ ส๑๑๑๐๑
ภำคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็น
แผนภาพความคิด
ดิน

ทรัพยำกรที่
เกิดขึ้นเอง
ตำมธรรมชำติ

ป่ำไม้

น้ำ

อำกำศ

ทรัพยำกรที่
มนุษย์สร้ำงขึ้น

ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้น ป.๑/……....เลขที่…………………

๘๐

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สินค้าและบริการ

ประเมินกำรนำเสนอผลงำน
คำชีแ้ จง ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน
ลำดับที่

รำยกำรประเมิน

คุณภำพกำรปฏิบตั ิ
๓

๑
๒
๓
๔
๕

นาเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง
การนาเสนอมีความน่าสนใจ
ความเหมาะสมกับเวลา
ความกล้าแสดงออก
บุคลิกภาพ น้าเสียงเหมาะสม
รวม

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องเล็กน้อย
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องมาก

=
=
=

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
ช่วงคะแนน
๑๑-๑๕
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

๒

๑

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๘๑

แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้
คำชีแ้ จง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กาหนด

ชื่อ – สกุล

๓

๓

๓

๓

ตรงต่อเวลำ

เลขที่

กำรร่วม
กิจกรรม
กำรรับฟัง
ควำมคิดเห็น
ของผู
ควำม้อื่น
รับผิดชอบ
ขยันหมั่นเพียร

รำยกำร

๓

คะแนน
รวม

๑๕

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

๘๒

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สินค้าและบริการ

สังเกตพฤติกรรมกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
ระดับคะแนน
๓
๒
๑. การร่วมกิจกรรม
มีความกระตือรือร้นใน มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
การร่วมกิจกรรม
สม่าเสมอ
บางครั้ง
๒. การรับฟังความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นของ รับฟังความคิดเห็นของ
ของผู้อื่น
ผู้อื่นสม่าเสมอ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง
๓. ความรับผิดชอบ
มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ที่ได้รับมอบหมาย
สม่าเสมอ
บางครั้ง
๔. ขยันหมั่นเพียร
มีความเพียรพยายาม
มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จอย่าง
ทางานให้สาเร็จเป็น
สม่าเสมอ
บางครั้ง
๕. ตรงต่อเวลา
ส่งผลงานเสร็จ เรียบร้อย ส่งผลงานเสร็จ
ทันตามเวลาที่กาหนด
เรียบร้อยแต่ช้ากว่าเวลา
ที่กาหนด
ประเด็นกำรประเมิน

๑
ไม่มีความกระตือรือร้น
ในการร่วมกิจกรรม
ไม่รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น
ไม่มีความรับผิดชอบ
ในงานที่ได้รับ
มอบหมาย
ไม่มีความเพียร
พยายามทางานให้
สาเร็จ
ส่งผลงานไม่เรียบร้อย
และช้ากว่าเวลาที่
กาหนด

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๘๓

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
รำยกำรประเมิน

พฤติกรรมกำรแสดงออก

ระดับกำรปฏิบตั ิ
๓

๒

๑

๑. มีวินัย

๑. ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัวและโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๓. มุ่งมั่นในกำรทำงำน ๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
๔. มีจิตสำธำรณะ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน
๘. อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของ
ห้องเรียน โรงเรียนชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของ
โรงเรียน
ลงชื่อ........................................................ผู้ประเมิน
.................../.................../......................
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๐ - ๑๒ หมายถึง ดี
คะแนน ๗ - ๙ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๖ หมายถึง ปรับปรุง

๘๔

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สินค้าและบริการ
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๖ เรื่อง ประเภทของทรัพยำกร (ทรัพยำกรส่วนตัว)
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง สินค้ำและบริกำร
เวลำ ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม รำยวิชำ สังคมศึกษำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สำระที่ ๓ เศรษฐศำสตร์
มำตรฐำน ส ๓.๑ เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่จากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการ
ดารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
ตัวชี้วดั
ป.๑/๓ ยกตัวอย่างการใช้ทรัพยากรในชีวิตประจาวันอย่างประหยัด
๒. สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
ทรัพยากรที่ใช้ในชีวิตประจาวันมีความจาเป็นต่อการดารงชีวิต เราจึงควรช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากร
ที่ใช้ในชีวิตประจาวันให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า
๓. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายประเภทของทรัพยากรที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
- จาแนกประเภทของทรัพยากรที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
3.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- ตระหนักถึงความสาคัญในการดูแลรักษาทรัพยากรในชีวิตประจาวัน
๔. สำระกำรเรียนรู้
- ทรัพยากรส่วนตัว
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. มีจิตสาธารณะ
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้

๑.

ลำดับที่

๑.อธิบายประเภท
ของทรัพยากรที่ใช้
ในชีวิตประจาวัน

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นนาเข้าสู่
บทเรียน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

- ทรัพยากรในชีวิตประจาวัน
ประเภทใดเป็นทรัพยากร
ส่วนตัว
๒. ครูอธิบายเพิ่มเติมถึง
ทรัพยากรในชีวิตประจาวันที่
นักเรียนมีความคุ้นเคย ทั้งที่
บ้านและที่โรงเรียน

สื่อกำรเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

๘๕

-สื่อ PPT เรื่อง -แบบสังเกต
ประเภทของ พฤติกรรมการ
ทรัพยากร
เรียนรู้
- แก้วน้า แปรงสีฟัน
(ทรัพยากร
สวนสาธารณะ โต๊ะ เก้าอี้ ส่วนตัว)
เสื้อผ้า รองเท้า นาฬิกา
ข้อมือ โทรศัพท์ฯลฯ
- แก้วน้า แปรงสีฟัน
เสื้อผ้า รองเท้า นาฬิกา
ข้อมือ โทรศัพท์

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนตอบคาถาม

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

กิจกรรมครู
๑๐ ๑. ครูมภี าพทรัพยากรทีใ่ ช้ใน
นาที ชีวิตประจาวันให้นักเรียนดู
พร้อมซักถามนักเรียน
- ในภาพคือทรัพยากรใด

เวลำ
ที่ใช้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๖ เรื่อง ประเภทของทรัพยำกร (ทรัพยำกรส่วนตัว)
รำยวิชำ สังคมศึกษำ จำนวน ๑ ชั่วโมง

๘๖

๒.

ลำดับที่

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้
ขั้นสอน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

- มีประโยชน์ เพราะใช้
ในการดารงชีวิต

๒. นักเรียนตอบคาถาม

- ดินสอ กระเป๋า สมุด
ยางลบ รองเท้า

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนตอบคาถาม

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

กิจกรรมครู
๒๐ ๑. ครูอธิบายถึงประเภทของ
นาที ทรัพยากรให้นกั เรียนฟัง ซึ่ง
ทรัพยากรที่ใช้ใชีวิตประจาวัน
แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ
ทรัพยากรส่วนตัว และ
ทรัพยากรส่วนรวม
(ในชั่วโมงนี้นักเรียนจะได้
เรียนรู้ทรัพยากรส่วนตัว)
มีการใช้คาถาม ดังนี้
- ทรัพยากรส่วนตัวที่นักเรียน
ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
มีอะไรบ้าง
๒. ครูตรวจสอบความถูกต้อง
ร่วมกับนักเรียน พร้อมอธิบาย
เพิ่มเติม ซักถามนักเรียน ดังนี้
- นักเรียนคิดว่าทรัพยากร
ส่วนตัวมีประโยชน์ต่อ
นักเรียนหรือไม่ อย่างไร

เวลำ
ที่ใช้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

-สื่อ PPT เรื่อง -แบบสังเกต
ประเภทของ พฤติกรรมการ
ทรัพยากร
เรียนรู้
(ทรัพยากร
ส่วนตัว)

สื่อกำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สินค้าและบริการ

๓.

ลำดับที่

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นปฏิบัติ

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

๖. นักเรียนทาใบงาน
เรื่อง ทรัพยากรส่วนตัว

กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๓. ครูอธิบายเพิ่มเติมในส่วน
ของประโยชน์ของทรัพยากร
ส่วนตัว
๔. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
๔. นักเรียนแต่ละกลุ่ม
ช่วยกันยกตัวอย่างทรัพยากร ร่วมกันยกตัวอย่าง
ส่วนตัวที่ใช้ในชีวิตประจาวัน ทรัพยากรส่วนตัว
ครูบันทึกคาตอบของนักเรียน
ลงบนสมาร์ทบอร์ด

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

๑๕ ๖. ชี้แจงการทาใบงานให้
นาที นักเรียนฟัง

เวลำ
ที่ใช้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

-ใบงาน เรื่อง
ทรัพยากร
ส่วนตัว

สื่อกำรเรียนรู้

-ตรวจใบงาน
เรื่อง ทรัพยากร
ส่วนตัว

-แบบสังเกต
พฤติกรรมกลุ่ม

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

๘๗

๘๘

๔.

ลำดับที่

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้
ขั้นสรุป

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้
กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนแต่ละกลุม่ ส่ง
ตัวแทนอภิปรายผลจาก
การทา ใบงาน เรื่อง
ทรัพยากรส่วนตัว

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

กิจกรรมครู
๕ ๑. ครูและนักเรียนร่วมกัน
นาที สรุปทรัพยากรส่วนตัว

เวลำ
ที่ใช้
-สื่อ PPT เรื่อง
ประเภทของ
ทรัพยากร
(ทรัพยากร
ส่วนตัว)

สื่อกำรเรียนรู้

-แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้
-แบบประเมิน
การนาเสนอ

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สินค้าและบริการ

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)
๘. สื่อกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
- Power Point เรื่อง ประเภทของทรัพยากร (ทรัพยากรส่วนตัว)
- ใบงานที่ ๖ เรื่อง ทรัพยากรส่วนตัว
๙. กำรวัดและกำรประเมินผล
ประเด็นกำรวัด
และประเมินผล

วิธีกำร

เครื่องมือ

เกณฑ์กำรประเมิน

ทักษะ

ตรวจประเมิน
การนาเสนอ

๑. แบบประเมิน
การนาเสนอ
๒. แบบสังเกต
พฤติกรรมกลุ่ม

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

ความรู้

ตรวจใบงาน เรื่อง
ทรัพยากรส่วนตัว

ใบงานที่ ๖ เรือ่ ง
ทรัพยากรส่วนตัว

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

ประเมินความมีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ใน
การทางาน และมีจิต
สาธารณะ

แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

เกณฑ์ประเมิน
ระดับผ่าน

สมรรถนะสาคัญของ ประเมินความสามารถ แบบสังเกตพฤติกรรม
ผู้เรียน
การเรียนรู้
ในการสือ่ สาร
ความสามารถใน
การคิดความสามารถ
ในการแก้ปัญหา
ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต

เกณฑ์ประเมิน
ระดับผ่าน

๘๙

๙๐
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สินค้าและบริการ
๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหำรหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมำย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๙๑

ใบงำนที่ ๖ เรือ่ ง ทรัพยำกรส่วนตัว
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สินค้ำและบริกำร
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๖ เรื่อง ประเภทของทรัพยำกร (ทรัพยำกรส่วนตัว)
รำยวิชำสังคมศึกษำ รหัสวิชำ ส๑๑๑๐๑
ภำคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

คำชี้แจง ให้นักเรียนวาดภาพทรัพยากรส่วนตัวที่ใช้ในชีวิตประจาวันคนละ ๑ ภาพ พร้อมระบุชื่อ
ทรัพยากร และระบายสีตกแต่งให้สวยงาม

…………………………………………………………………..

ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้น ป.๑/……....เลขที่…………………

๙๒

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สินค้าและบริการ
เฉลย ใบงำนที่ 6 เรื่อง ทรัพยำกรส่วนตัว
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สินค้ำและบริกำร
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๖ เรื่อง ประเภทของทรัพยำกร (ทรัพยำกรส่วนตัว)
รำยวิชำสังคมศึกษำ รหัสวิชำ ส๑๑๑๐๑
ภำคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

คำชี้แจง ให้นักเรียนวาดภาพทรัพยากรส่วนตัวที่ใช้ในชีวิตประจาวันคนละ ๑ ภาพ พร้อมระบุชื่อ
ทรัพยากร และระบายสีตกแต่งให้สวยงาม

………………………………แปรงสีฟัน…………………………………..

ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้น ป.๑/……....เลขที่…………………

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๙๓

ประเมินกำรนำเสนอผลงำน
คำชีแ้ จง ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน
ลำดับที่
๑
๒
๓
๔
๕

คุณภำพกำรปฏิบตั ิ

รำยกำรประเมิน

๓

นาเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง
การนาเสนอมีความน่าสนใจ
ความเหมาะสมกับเวลา
ความกล้าแสดงออก
บุคลิกภาพ น้าเสียงเหมาะสม
รวม

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องเล็กน้อย
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องมาก

=
=
=

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
ช่วงคะแนน
๑๑-๑๕
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

๒

๑

๙๔

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สินค้าและบริการ

แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้
คำชีแ้ จง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กาหนด

ชื่อ – สกุล

๓

๓

๓

๓

ตรงต่อเวลำ

เลขที่

กำรร่วม
กิจกรรม
กำรรับฟัง
ควำมคิดเห็น
ของผู
ควำม้อื่น
รับผิดชอบ
ขยันหมั่นเพียร

รำยกำร
คะแนน
รวม

๓

๑๕

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๙๕

สังเกตพฤติกรรมกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
ประเด็นกำรประเมิน
๑. การร่วมกิจกรรม

ระดับคะแนน
๓

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
สม่าเสมอ
๒. การรับฟังความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นของ
ของผู้อื่น
ผู้อื่นสม่าเสมอ
๓. ความรับผิดชอบ
มีความรับผิดชอบในงาน
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง
สม่าเสมอ
๔. ขยันหมั่นเพียร
มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จอย่าง
สม่าเสมอ
๕. ตรงต่อเวลา
ส่งผลงานเสร็จ เรียบร้อย
ทันตามเวลาที่กาหนด

๒

๑

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม
บางครั้ง
รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง
มีความรับผิดชอบในงาน
ที่ได้รับมอบหมาย
บางครั้ง
มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จเป็น
บางครั้ง
ส่งผลงานเสร็จ
เรียบร้อย
แต่ช้ากว่าเวลาที่กาหนด

ไม่มีความกระตือรือร้น
ในการร่วมกิจกรรม
ไม่รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น
ไม่มีความรับผิดชอบ
ในงานที่ได้รับ
มอบหมาย
ไม่มีความเพียร
พยายามทางานให้
สาเร็จ
ส่งผลงานไม่เรียบร้อย
และช้ากว่าเวลาที่
กาหนด

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบตั ิหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบตั ิหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบตั ิหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

๙๖

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สินค้าและบริการ

พฤติกรรม กำรทำงำนกลุม่
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ลำดับ
ที่

ชื่อ-นำมสกุล
ของผู้รับกำร
ประเมิน

กำรแสดง กำรยอมรับ กำรทำงำน
ควำม
ฟังผู้อื่น ตำมทีไ่ ด้รับ
คิดเห็น
มอบหมำย

ควำมมี
น้ำใจ

กำรมีส่วน
ร่วมในกำร
ปรับปรุง
ผลงำน
กลุม่
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

รวม ๑๕
คะแนน

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๙๗

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
รำยกำรประเมิน

พฤติกรรมกำรแสดงออก

ระดับกำรปฏิบตั ิ
๓

๒

๑

๑. มีวินัย

๑. ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัวและโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๓. มุ่งมั่นในกำรทำงำน ๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับ
มอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
๔. มีจิตสำธำรณะ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน
๘. อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของ
ห้องเรียน โรงเรียนชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของ
โรงเรียน
ลงชื่อ........................................................ผู้ประเมิน
.................../.................../......................
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๐ - ๑๒ หมายถึง ดี
คะแนน ๗ - ๙ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๖ หมายถึง ปรับปรุง

๙๘

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สินค้าและบริการ
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๗ เรื่อง ประเภทของทรัพยำกร (ทรัพยำกรส่วนรวม)
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง สินค้ำและบริกำร
เวลำ ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม รำยวิชำ สังคมศึกษำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สำระที่ ๓ เศรษฐศำสตร์
มำตรฐำน ส ๓.๑ เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้
ทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ จ ากั ด ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและคุ้ ม ค่ า รวมทั้ ง เข้ า ใจหลั ก การของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
เพื่อการดารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
ตัวชี้วัด
ป.๑/๓ ยกตัวอย่างการใช้ทรัพยากรในชีวิตประจาวันอย่างประหยัด
๒. สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
ทรัพยากรที่ใช้ในชีวิตประจาวันมีความจาเป็นต่อการดารงชีวิต เราจึงควรช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากร
ที่ใช้ในชีวิตประจาวันให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า
๓. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายประเภทของทรัพยากรที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
- จาแนกประเภทของทรัพยากรที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
3.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- ตระหนักถึงความสาคัญในการดูแลรักษาทรัพยากรในชีวิตประจาวัน
๔. สำระกำรเรียนรู้
- ทรัพยากรส่วนรวม
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. มีจิตสาธารณะ
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้

๑.

ลำดับที่

๑.อธิบายประเภทของ
ทรัพยากรที่ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นนาเข้าสู่
บทเรียน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

๑๐
นาที

เวลำ
ที่ใช้
กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนร่วมกัน
ทบทวนความรู้

๒. ครูให้นกั เรียนในห้องสังเกต ๒. นักเรียนตอบคาถาม
สิ่งของรอบ ๆ ตัว พร้อม
ซักถามนักเรียน ดังนี้
- โต๊ะ เก้าอี้ เสือ้ ผ้า
- ในห้องเรียนมีทรัพยากร
เครื่องปรับอากาศ
ใดบ้าง
คอมพิวเตอร์ ดินสอ สมุด
นาฬิกาแขวนฝาผนัง
กระเป๋า
- โต๊ะ เก้าอี้ เสือ้ ผ้า
- จากทรัพยากรที่นักเรียน
ตอบมีทรัพยากรใดบ้างที่เป็น เครื่องปรับอากาศ
คอมพิวเตอร์ นาฬิกา
ทรัพยากรส่วนรวม
แขวนฝาผนัง

กิจกรรมครู
๑. ครูให้นกั เรียนทบทวน
ความรูโ้ ดยให้นกั เรียนบอก
ความหมายของทรัพยากร
ส่วนตัว

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๗ เรื่อง ประเภทของทรัพยำกร (ทรัพยำกรส่วนรวม)
รำยวิชำ สังคมศึกษำ จำนวน ๑ ชั่วโมง
กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

-สื่อ PPT เรื่อง -แบบสังเกต
ประเภทของ พฤติกรรม
ทรัพยากร
การเรียนรู้
(ทรัพยากร
ส่วนรวม)

สื่อกำรเรียนรู้

๙๙

๒.

ลำดับที่

๑๐๐

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นสอน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

๒๐
นาที

เวลำ
ที่ใช้

๑. ครูอธิบายเพิ่มเติมถึง
ประเภทของทรัพยากรให้
นักเรียนฟัง ซึ่งทรัพยากรที่ใช้
ในชีวิตประจาวันแบ่งเป็น ๒
ประเภท คือ ทรัพยากร
ส่วนตัว และทรัพยากร
ส่วนรวม
(ในชั่วโมงนี้นักเรียนจะได้
เรียนรู้ทรัพยากรส่วนรวม)
มีการใช้คาถาม ดังนี้
- ทรัพยากรส่วนรวมที่
นักเรียนใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจาวันมีอะไรบ้าง

กิจกรรมครู
๓. ครูอธิบายเพิ่มเติมถึง
ทรัพยากรในชีวิตประจาวันที่
นักเรียนมีความคุย้ เคย ทั้งที่
บ้านและที่โรงเรียนที่เป็นของ
ใช้ส่วนรวม

- โต๊ะ เก้าอี้ ห้องน้า
สนามเด็กเล่น ไฟฟ้า

๑. นักเรียนตอบคาถาม

กิจกรรมนักเรียน

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

-สื่อ PPT เรื่อง -แบบสังเกต
ประเภทของ พฤติกรรมการ
ทรัพยากร
เรียนรู้
(ทรัพยากร
ส่วนรวม)

สื่อกำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สินค้าและบริการ

3.

ลำดับที่

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นปฏิบัติ

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

๑๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้

๖. ชี้แจงการทาใบงานให้
นักเรียนฟัง

๖. นักเรียนทาใบงาน
เรื่อง จาแนกทรัพยากร

๓. นักเรียนจาแนก
ประเภททรัพยากร

- มีประโยชน์ เพราะใช้ใน
การดารงชีวิต

กิจกรรมนักเรียน
๒. นักเรียนตอบคาถาม

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
กิจกรรมครู
๒. ครูตรวจสอบความถูกต้อง
ร่วมกับนักเรียน พร้อมอธิบาย
เพิ่มเติม
ซักถามนักเรียน ดังนี้
- นักเรียนคิดว่าทรัพยากร
ส่วนรวมมีประโยชน์ต่อ
นักเรียนหรือไม่ อย่างไร
๓. ครูมีบัตรภาพให้นักเรียน
จาแนกประเภทของทรัพยากร
ระหว่างทรัพยากรส่วนตัวและ
ทรัพยากรส่วนรวม
๔. ครูตรวจสอบความถูกต้อง
และอธิบายเพิ่มเติม

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

-ใบงาน
เรื่อง จาแนก
ทรัพยากร

-บัตรภาพ
ทรัพยากร

สื่อกำรเรียนรู้

-ตรวจใบงาน
เรื่อง จาแนก
ทรัพยากร

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

๑๐๑

๔.

ลำดับที่

๑๐๒

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้
ขั้นสรุป

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้
๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป ๑. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่ง
ทรัพยากรส่วนรวม
ตัวแทนอภิปรายผลจาก
การทา ใบงาน
เรื่อง จาแนกทรัพยากร

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
-สื่อ PPT เรื่อง
ประเภทของ
ทรัพยากร
(ทรัพยากร
ส่วนรวม)

สื่อกำรเรียนรู้

-แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
เรียนรู้
-แบบประเมิน
การนาเสนอ

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สินค้าและบริการ

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)
๘. สื่อกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
- Power Point เรื่อง ประเภทของทรัพยากร (ทรัพยากรส่วนรวม)
- ใบงานที่ ๗ เรื่อง จาแนกทรัพยากร
- บัตรภาพทรัพยากร
๙. กำรวัดและกำรประเมินผล
ประเด็นกำรวัด
และประเมินผล

วิธีกำร

เครื่องมือ

เกณฑ์กำรประเมิน

ทักษะ

ตรวจประเมิน
การนาเสนอ

๑. แบบประเมิน
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
การนาเสนอ
ร้อยละ ๖๐
๒. แบบสังเกตพฤติกรรม
การทางานกลุ่ม

ความรู้

ตรวจใบงาน เรื่อง
จาแนกทรัพยากร

ใบงานที่ ๗ เรือ่ ง จาแนก ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐
ทรัพยากร

คุณลักษณะอันพึง ประเมินความมีวินัย
แบบประเมินคุณลักษณะ เกณฑ์ประเมิน
ประสงค์
ระดับผ่าน
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ในการ อันพึงประสงค์
ทางาน และมีจิต
สาธารณะ
สมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียน

ประเมินความสามารถ แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้
ในการสื่อสาร
ความสามารถในการ
คิดความสามารถใน
การแก้ปัญหา
ความสามารถในการ
ใช้ทักษะชีวิต

เกณฑ์ประเมิน
ระดับผ่าน

๑๐๓

๑๐๔
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สินค้าและบริการ
๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหำรหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมำย
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๑๐๕

ใบงำนที่ ๗ เรื่อง จำแนกทรัพยำกร
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สินค้ำและบริกำร
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๗ เรื่อง ประเภทของทรัพยำกร (ทรัพยำกรส่วนรวม)
กษำ รหัสวิชำ ส๑๑๑๐๑
ภำคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
คำชี้แจงรำยวิ
ให้ชนำสั
ักเรีงคมศึ
ยนโยงเส้
นจับคู่ภาพทรัพยากรที่กาหนดให้
ให้สัมพันธ์กัน โดยใช้สีแดงโยงเส้น
ทรัพยากรส่วนตัว และใช้สีน้าเงินโยงเส้นทรัพยากรส่วนรวม

ห้องน้ำ

ดินสอ

แปรงสีฟัน

ทรัพยำกร
ส่วนตัว

หนังสือในห้องสมุด

ขวดน้ำ

ทรัพยำกร
ส่วนรวม

สนำมเด็กเล่น
กระเป๋ำ

สะพำน

โต๊ะ เก้ำอี้
กระเป๋ำ

เสื้อผ้ำ

ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้น ป.๑/……....เลขที่…………………

๑๐๖

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรือ่ ง สินค้าและบริการ
เฉลย ใบงานที่ ๗ เรื่อง จาแนกทรัพยากร
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สินค้าและบริการ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ประเภทของทรัพยำกร (ทรัพยำกรส่วนรวม)
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

คำชี้แจง ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ภาพทรัพยากรที่กาหนดให้ ให้สัมพันธ์กัน โดยใช้สีแดงโยงเส้น
ทรัพยากรส่วนตัว และใช้สีน้าเงินโยงเส้นทรัพยากรส่วนรวม

ห้องน้ำ

ดินสอ

แปรงสีฟัน

ทรัพยำกร
ส่วนตัว

หนังสือในห้องสมุด

ขวดน้ำ

ทรัพยำกร
ส่วนรวม

สนำมเด็กเล่น
กระเป๋ำ

สะพำน

โต๊ะ เก้ำอี้
กระเป๋ำ

เสื้อผ้ำ

ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้น ป.๑/……....เลขที่…………………

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๑๐๗

ประเมินกำรนำเสนอผลงำน
คำชีแ้ จง ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน
ลำดับที่

รำยกำรประเมิน

คุณภำพกำรปฏิบตั ิ
๓

๑
๒
๓
๔
๕

นาเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง
การนาเสนอมีความน่าสนใจ
ความเหมาะสมกับเวลา
ความกล้าแสดงออก
บุคลิกภาพ น้าเสียงเหมาะสม
รวม

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องเล็กน้อย
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องมาก

=
=
=

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
ช่วงคะแนน
๑๑-๑๕
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

๒

๑

๑๐๘

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรือ่ ง สินค้าและบริการ

แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้

คำชีแ้ จง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กาหนด

ชื่อ – สกุล

๓

๓

๓

๓

ตรงต่อเวลำ

เลขที่

กำรร่วม
กิจกรรม
กำรรับฟัง
ควำมคิดเห็น
ของผู
ควำม้อื่น
รับผิดชอบ
ขยันหมั่นเพียร

รำยกำร

๓

คะแนน
รวม

๑๕

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๑๐๙

สังเกตพฤติกรรมกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
ประเด็นกำรประเมิน
๑. การร่วมกิจกรรม

ระดับคะแนน
๓

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
สม่าเสมอ
๒. การรับฟังความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นของ
ของผู้อื่น
ผู้อื่นสม่าเสมอ
๓. ความรับผิดชอบ
มีความรับผิดชอบในงาน
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง
สม่าเสมอ
๔. ขยันหมั่นเพียร
มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จอย่าง
สม่าเสมอ
๕. ตรงต่อเวลา
ส่งผลงานเสร็จ เรียบร้อย
ทันตามเวลาที่กาหนด

๒

๑

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม
บางครั้ง
รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง
มีความรับผิดชอบในงาน
ที่ได้รับมอบหมาย
บางครั้ง
มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จเป็น
บางครั้ง
ส่งผลงานเสร็จ
เรียบร้อย
แต่ช้ากว่าเวลาที่กาหนด

ไม่มีความกระตือรือร้น
ในการร่วมกิจกรรม
ไม่รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น
ไม่มีความรับผิดชอบ
ในงานที่ได้รับ
มอบหมาย
ไม่มีความเพียร
พยายามทางานให้
สาเร็จ
ส่งผลงานไม่เรียบร้อย
และช้ากว่าเวลาที่
กาหนด

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

๑๑๐

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรือ่ ง สินค้าและบริการ

พฤติกรรม กำรทำงำนกลุม่
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
ลำดับ
ที่

ชื่อ-นำมสกุล
ของผู้รับกำร
ประเมิน

กำรแสดง กำรยอมรับ กำรทำงำน
ควำม
ฟังผู้อื่น ตำมทีไ่ ด้รับ
คิดเห็น
มอบหมำย

กำรมีส่วน
ควำมมี ร่วมในกำร รวม ๑๕ คะแนน
น้ำใจ
ปรับปรุง
ผลงำน
กลุม่
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๙ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๑๑๑

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
รำยกำรประเมิน

พฤติกรรมกำรแสดงออก

ระดับกำรปฏิบตั ิ
๓

๒

๑. มีวินัย

๑. ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัวและโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๓. มุ่งมั่นในกำรทำงำน ๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับ
มอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
๔. มีจิตสำธำรณะ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน
๘. อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของ
ห้องเรียน โรงเรียนชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของ
โรงเรียน
ลงชือ่ ........................................................ผู้ประเมิน
.................../.................../......................
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๐ - ๑๒ หมายถึง ดี
คะแนน ๗ - 9 หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๖ หมายถึง ปรับปรุง

๑

๑๑๒

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรือ่ ง สินค้าและบริการ
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๘ เรื่อง กำรใช้ทรัพยำกรในชีวติ ประจำวัน
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง สินค้ำและบริกำร
เวลำ ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม รำยวิชำ สังคมศึกษำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สำระที่ ๓ เศรษฐศำสตร์
มำตรฐำน ส ๓.๑ เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้
ทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ จ ากั ด ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและคุ้ ม ค่ า รวมทั้ ง เข้ า ใจหลั ก การของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
เพื่อการดารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
ตัวชี้วัด
ป.๑/๓ ยกตัวอย่างการใช้ทรัพยากรในชีวิตประจาวันอย่างประหยัด
๒. สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
ทรัพยากรที่ใช้ในชีวิตประจาวันมีความจาเป็นต่อการดารงชีวิต เราจึงควรช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากร
ที่ใช้ในชีวิตประจาวันให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า
๓. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายวิธีการใช้ทรัพยากรของส่วนตัวและส่วนรวมได้
๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
- บอกวิธีการใช้ทรัพยากรของส่วนตัวและส่วนรวมได้
3.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- ตระหนักถึงความสาคัญในการดูแลรักษาทรัพยากรในชีวิตประจาวัน
๔. สำระกำรเรียนรู้
- การใช้ทรัพยากรของส่วนตัวและส่วนรวม
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. มีจิตสาธารณะ
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้

๑.

ลำดับที่

๑.อธิบายวิธีการใช้
ทรัพยากรของส่วนตัว
และส่วนรวมได้

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นนาเข้าสู่
บทเรียน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้

๓. ครูอธิบายเพิ่มเติมถึงวิธีใช้
ทรัพยากรส่วนตัวและส่วนรวม
ให้เกิดประโยชน์มากทีส่ ุด

กิจกรรมครู
๑. ครูให้นกั เรียนทบทวน
ความรูโ้ ดยให้นกั เรียนบอก
ความหมายของทรัพยากร
ส่วนรวม
๒. ครูซักถามนักเรียน ดังนี้
- นักเรียนจะมีวิธีใช้ทรัพยากร
ส่วนตัวและส่วนรวมให้เกิด
ประโยชน์มากที่สุดอย่างไร
๒. นักเรียนตอบคาถาม
- ใช้ดินสอ จนหมดแท่ง
ใช้สนามเด็กเล่นอย่าง
ระมัดระวัง ไม่ทาของ
เสียหาย

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนร่วมกัน
ทบทวนความรู้

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๘ เรื่อง กำรใช้ทรัพยำกรในชีวติ ประจำวัน
รำยวิชำ สังคมศึกษำ จำนวน ๑ ชั่วโมง
กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

-สื่อ PPT เรื่อง -แบบสังเกต
การใช้
พฤติกรรม
ทรัพยากรใน การเรียนรู้
ชีวิตประจาวัน

สื่อกำรเรียนรู้

๑๑๓

๒.

ลำดับที่

๑๑๔

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้
ขั้นสอน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้
๒๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้

- ภาพที่ 2 เพราะเป็น
การประหยัดทรัพยากร
เมื่อเราไม่ใช้ เราก็ปิด จะ
ได้ไม่สิ้นเปลือง

- ภาพที่ 1 ภาพเปิดน้า
ทิ้งไว้ ภาพที่ 2 ภาพปิด
ไฟเมื่อออกจากห้อง
- เคย/ไม่เคย

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนสังเกตภาพ
และตอบคาถาม

๒. อธิบายเพิม่ เติมในสิ่งที่
นักเรียนตอบ
๓. ครูมีบัตรภาพตัวอย่าง
๓. นักเรียนออกมาทา
ทรัพยากรส่วนตัวให้นักเรียนดู กิจกรรมบอกวิธีการใช้
(ภาพดินสอ ภาพกระดาษ
ทรัพยากรส่วนตัวและ
เสื้อผ้า โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน น้า

- นักเรียนเคยปฏิบตั ติ น
เหมือนในภาพหรือไม่
- ภาพใดใช้ทรัพยากรอย่าง
ถูกต้อง ประหยัด และคุ้มค่า
เพราะเหตุใด

กิจกรรมครู
๑. ครูให้นักเรียนสังเกตภาพ
จากนั้นร่วมกันสนทนา แล้ว
ตอบคาถาม (ภาพที่ ๑ เปิดน้า
ทิ้งไว้ ภาพที่ ๒ ปิดไฟ เมื่อ
ออกจากห้อง)
- กิจกรรมในภาพเด็กกาลังทา
อะไร

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

-สื่อ PPT เรื่อง -แบบสังเกต
การใช้
พฤติกรรม
ทรัพยากรใน การเรียนรู้
ชีวิตประจาวัน

สื่อกำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สินค้าและบริการ

๓.

ลำดับที่

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นปฏิบัติ

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

๑๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

๕. ชี้แจงการทาใบงานให้
นักเรียนฟัง

๕. นักเรียนทาใบงาน
เรื่อง ทรัพยากรใน
ชีวิตประจาวัน

กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
สวนสาธารณะ) จากนั้นให้
ส่วนรวมอย่างประหยัด
นักเรียนแต่ละกลุม่ ช่วยกัน
และคุ้มค่า
ออกมาบอกวิธีการใช้
ทรัพยากรส่วนตัวและ
ส่วนรวมอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า
๔. ครูตรวจสอบความถูกต้อง
และอธิบายเพิ่มเติม

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

-ใบงาน
เรื่อง
ทรัพยากรใน
ชีวิตประจาวัน

-บัตรภาพ
ทรัพยากร
ส่วนตัวและ
ส่วนรวม

สื่อกำรเรียนรู้

-ตรวจใบงาน
เรื่อง
ทรัพยากรใน
ชีวิตประจาวัน

-แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
ทางานกลุ่ม

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

๑๑๕

๔.

ลำดับที่

๑๑๖

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้
ขั้นสรุป

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้
๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้
กิจกรรมครู
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
วิธีใช้ทรัพยากรส่วนตัวและ
ส่วนรวมให้เกิดความคุม้ ค่ามาก
ที่สุด

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่ง
ตัวแทนอภิปรายผลจาก
การทาใบงาน
เรื่อง ทรัพยากรใน
ชีวิตประจาวัน

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
-สื่อ PPT เรื่อง
การใช้
ทรัพยากรใน
ชีวิตประจาวัน

สื่อกำรเรียนรู้

-แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
เรียนรู้
-แบบประเมิน
การนาเสนอ

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สินค้าและบริการ

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)
๘. สื่อกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
- Power Point เรื่อง การใช้ทรัพยากรในชีวิตประจาวัน
- บัตรภาพ ทรัพยากรส่วนตัวและส่วนรวม
- ใบงานที่ ๘ เรื่อง ทรัพยากรในชีวิตประจาวัน
๙. กำรวัดและกำรประเมินผล
ประเด็นกำรวัด
และประเมินผล

วิธีกำร

เครื่องมือ

เกณฑ์กำรประเมิน

ทักษะ

ตรวจประเมิน
การนาเสนอ

๑. แบบประเมิน
การนาเสนอ
๒. แบบสังเกต
พฤติกรรมการทางาน
กลุ่ม

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

ความรู้

ตรวจใบงาน เรื่อง
ทรัพยากรใน
ชีวิตประจาวัน

ใบงาน ๘
เรื่อง ทรัพยากรใน
ชีวิตประจาวัน

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

ประเมินความมีวินัย
แบบประเมิน
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ในการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
ทางาน และมีจิต
สาธารณะ

เกณฑ์ประเมิน
ระดับผ่าน

สมรรถนะสาคัญของ
ผู้เรียน

ประเมินความสามารถ แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้
ในการสื่อสาร
ความสามารถใน
การคิดความสามารถ
ในการแก้ปัญหา
ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต

เกณฑ์ประเมิน
ระดับผ่าน

๑๑๗

๑๑๘

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรือ่ ง สินค้าและบริการ

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหำรหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมำย
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๑๑๙

ใบงำน ๘ เรื่อง ทรัพยำกรในชีวติ ประจำวัน
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สินค้ำและบริกำร
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๘ เรื่อง กำรใช้ทรัพยำกรในชีวติ ประจำวัน
รำยวิชำสังคมศึกษำ รหัสวิชำ ส๑๑๑๐๑
ภำคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

คำชี้แจง ให้นักเรียนวาดภาพทรัพยากรที่ใช้ในชีวติ ประจาวัน (ทรัพยากรส่วนตัวหรือส่วนรวม)
คนละ ๑ ชนิด พร้อมทั้งวงกลมเลือกทรัพยากรที่นักเรียนวาดและตอบคาถามจากที่ครูกาหนด

ทรัพยากรส่วนตัว / ทรัพยากรส่วนรวม
ทรัพยากร คือ…………………………………................................................................................………
วิธีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………… ้น ป.๑/……....เลขที่…………………
ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั

๑๒๐

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรือ่ ง สินค้าและบริการ
เฉลย ใบงำนที่ ๘ เรื่อง ทรัพยำกรในชีวติ ประจำวัน
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สินค้ำและบริกำร
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๘ เรื่อง กำรใช้ทรัพยำกรในชีวติ ประจำวัน
รำยวิชำสังคมศึกษำ รหัสวิชำ ส๑๑๑๐๑
ภำคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

คำชี้แจง ให้นักเรียนวาดภาพทรัพยากรที่ใช้ในชีวติ ประจาวัน (ทรัพยากรส่วนตัวหรือส่วนรวม)
คนละ ๑ ชนิด พร้อมทั้งวงกลมเลือกทรัพยากรที่นักเรียนวาดและตอบคาถามจากที่ครูกาหนด

ทรัพยากรส่วนตัว / ทรัพยากรส่วนรวม
ทรัพยากร คือ…………………

เสื้อ..................................................................................………

วิธีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า………ซ่อมแซมเสื้อผ้ำเมื่อเกิดรอยขำด…

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

ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้น ป.๑/……....เลขที่…………………

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๑๒๑

ประเมินกำรนำเสนอผลงำน
คำชีแ้ จง ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน
ลำดับที่

รำยกำรประเมิน

คุณภำพกำรปฏิบตั ิ
๓

๑
๒
๓
๔
๕

นาเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง
การนาเสนอมีความน่าสนใจ
ความเหมาะสมกับเวลา
ความกล้าแสดงออก
บุคลิกภาพ น้าเสียงเหมาะสม
รวม

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องเล็กน้อย
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องมาก

=
=
=

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
ช่วงคะแนน
๑๑-๑๕
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

๒

๑

๑๒๒

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรือ่ ง สินค้าและบริการ

แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้
คำชีแ้ จง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กาหนด

๓

ตรงต่อเวลำ

๓

ขยันหมั่นเพียร

๓

รับผิดชอบ

ชื่อ – สกุล

กำรรับฟัง
ควำมคิดเห็น
ของผู
ควำม้อื่น

เลขที่

กำรร่วม
กิจกรรม

รำยกำร
คะแนน
รวม

๓

๓

๑๕

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๑๒๓

สังเกตพฤติกรรมกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
ประเด็นกำรประเมิน
๑. การร่วมกิจกรรม

ระดับคะแนน
๓

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
สม่าเสมอ
๒. การรับฟังความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นของ
ของผู้อื่น
ผู้อื่นสม่าเสมอ
๓. ความรับผิดชอบ
มีความรับผิดชอบในงาน
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง
สม่าเสมอ
๔. ขยันหมั่นเพียร
มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จอย่าง
สม่าเสมอ
๕. ตรงต่อเวลา
ส่งผลงานเสร็จ เรียบร้อย
ทันตามเวลาที่กาหนด

๒

๑

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม
บางครั้ง
รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง
มีความรับผิดชอบในงาน
ที่ได้รับมอบหมาย
บางครั้ง
มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จเป็น
บางครั้ง
ส่งผลงานเสร็จ
เรียบร้อย
แต่ช้ากว่าเวลาที่กาหนด

ไม่มีความกระตือรือร้น
ในการร่วมกิจกรรม
ไม่รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น
ไม่มีความรับผิดชอบ
ในงานที่ได้รับ
มอบหมาย
ไม่มีความเพียร
พยายามทางานให้
สาเร็จ
ส่งผลงานไม่เรียบร้อย
และช้ากว่าเวลาที่
กาหนด

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

๑๒๔

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรือ่ ง สินค้าและบริการ

พฤติกรรม กำรทำงำนกลุม่
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ลำดับ
ที่

ชื่อ-นำมสกุล
ของผู้รับกำร
ประเมิน

กำรแสดง กำรยอมรับ กำรทำงำน
ควำม
ฟังผู้อื่น ตำมทีไ่ ด้รับ
คิดเห็น
มอบหมำย

ควำมมี
น้ำใจ

กำรมีส่วน รวม ๑๕ คะแนน
ร่วมในกำร
ปรับปรุง
ผลงำน
กลุม่
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๑๒๕

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
รำยกำรประเมิน

พฤติกรรมกำรแสดงออก

ระดับกำรปฏิบตั ิ
๓

๒

๑

๑. มีวินัย

๑. ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัวและโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๓. มุ่งมั่นในกำรทำงำน ๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับ
มอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
๔. มีจิตสำธำรณะ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน
๘. อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของ
ห้องเรียน โรงเรียนชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของ
โรงเรียน
ลงชื่อ........................................................ผู้ประเมิน
.................../.................../......................
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๐ - ๑๒ หมายถึง ดี
คะแนน ๗ - 9 หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๖ หมายถึง ปรับปรุง

๑๒๖

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรือ่ ง สินค้าและบริการ

แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๙ เรื่อง กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงถูกต้อง ประหยัด และคุ้มค่ำ
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง สินค้ำและบริกำร
เวลำ ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม รำยวิชำ สังคมศึกษำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สำระที่ ๓ เศรษฐศำสตร์
มำตรฐำน ส ๓.๑ เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้
ทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ จ ากั ด ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและคุ้ ม ค่ า รวมทั้ ง เข้ า ใจหลั ก การของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
เพื่อการดารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
ตัวชี้วัด
ป.๑/๓ ยกตัวอย่างการใช้ทรัพยากรในชีวิตประจาวันอย่างประหยัด
๒. สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
ทรัพยากรที่ใช้ในชีวิตประจาวันมีความจาเป็นต่อการดารงชีวิต เราจึงควรช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากร
ที่ใช้ในชีวิตประจาวันให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า
๓. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายการใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้อง ประหยัด และคุ้มค่า
๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
- บอกวิธีการใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้อง ประหยัด และคุ้มค่า
3.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- เห็นประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้อง ประหยัด และคุ้มค่า
๔. สำระกำรเรียนรู้
- การใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้อง ประหยัด และคุ้มค่า
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. มีจิตสาธารณะ
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้

๑.

ลำดับที่

๑. อธิบายการใช้
ทรัพยากรอย่างถูกต้อง
ประหยัด และคุ้มค่า

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นนาเข้าสู่
บทเรียน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

๗
นาที

เวลำ
ที่ใช้

๒. ครูอธิบายเพิ่มเติมจากที่ดู
คลิปวิดีโอ

- เพราะเหตุใดทรัพยากรเมื่อ
ถูกใช้แล้วจึงหมดไป

กิจกรรมครู
๑. นักเรียนดูวิดีโอเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
พร้อมตอบคาถาม
- นักเรียนจะใช้ทรัพยากร
อย่างไรให้คมุ้ ค่าที่สุด

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนดูวิดีโอและ
ตอบคาถาม
แนวคาตอบ
- ปิดไฟเมื่อใช้งานเสร็จ
แล้ว ช่วยกันดูแลรักษา
ทรัพยากรทางธรรมชาติ
ให้คงอยู่ต่อไป)
- เพราะความต้องการใช้
ทรัพยากรของมนุษย์มีไม่
จากัด

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๙ เรื่อง กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงถูกต้อง ประหยัด และคุ้มค่ำ
รำยวิชำ สังคมศึกษำ จำนวน ๑ ชั่วโมง
กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

-สื่อ PPT เรื่อง -แบบสังเกต
การใช้ทรัพยากร พฤติกรรม
อย่างถูกต้อง
การเรียนรู้
ประหยัด และ
คุ้มค่า

สื่อกำรเรียนรู้

๑๒๗

๒.

ลำดับที่

๑๒๘

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้
ขั้นสอน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้
๒๓
นาที

เวลำ
ที่ใช้
กิจกรรมครู
๑. นักเรียนแบ่งกลุม่
ยกตัวอย่างทรัพยากรใน
ชีวิตประจาวันของตนเอง แล้ว
เสนอแนวทางการใช้ทรัพยากร
อย่างประหยัดและคุ้มค่า
๒. อธิบายเพิม่ เติมในสิ่งที่
นักเรียนทากิจกรรม
๓. ครูมีภาพตัวอย่างทรัพยากร
ให้นักเรียนดู ภาพไฟฟ้า
ภาพน้า ภาพกระดาษ จากนั้น
ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกัน
บอกวิธีการใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า
๔. ครูอธิบายเพิ่มเติมถึง
วิธีการใช้ทรัพยากรอย่าง
ถูกต้อง ประหยัด และคุ้มค่า
๓. นักเรียนบอกวิธกี ารใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัด
และคุ้มค่า

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนแบ่งกลุม่ ทา
กิจกรรม

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

-แบบสังเกต
พฤติกรรม
การทางาน
กลุ่ม

-สื่อ PPT เรื่อง -แบบสังเกต
การใช้ทรัพยากร พฤติกรรม
อย่างถูกต้อง
การเรียนรู้
ประหยัด และ
คุม้ ค่า

สื่อกำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สินค้าและบริการ

ขั้นสรุป

๔.

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้
ขั้นปฏิบัติ

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

๓.

ลำดับที่

๕
นาที

๑๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้

๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป ๑. นักเรียนแต่ละกลุม่ ส่ง
การใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้อง ตัวแทนอภิปรายผลจาก
ประหยัด และคุ้มค่า
การทา ใบงาน
เรื่อง วิธีการประหยัด
ทรัพยากร

กิจกรรมนักเรียน
๕. นักเรียนทาใบงาน
เรื่อง วิธีการประหยัด
ทรัพยากร

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
กิจกรรมครู
๕. ชี้แจงการทาใบงานให้
นักเรียนฟัง

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

-สื่อ PPT เรื่อง
การใช้ทรัพยากร
อย่างถูกต้อง
ประหยัด และ
คุ้มค่า

-ใบงาน
เรื่อง วิธีการ
ประหยัด
ทรัพยากร

สื่อกำรเรียนรู้

-แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้
-แบบ
ประเมินการ
นาเสนอ

-ตรวจใบ
งาน เรื่อง
วิธีการ
ประหยัด
ทรัพยากร

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

๑๒๙

๑๓๐

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สินค้าและบริการ

๘. สื่อกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
- Power Point เรื่อง การใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้อง ประหยัด และคุม้ ค่า
- ใบงานที่ ๙ เรื่อง วิธีการประหยัดทรัพยากร
๙. กำรวัดและกำรประเมินผล
ประเด็นกำรวัด
และประเมินผล

วิธีกำร

เครื่องมือ

เกณฑ์กำรประเมิน

ทักษะ

ตรวจประเมิน
การนาเสนอ

๑. แบบประเมิน
การนาเสนอ
๒. แบบสังเกต
พฤติกรรมการทางาน
กลุ่ม

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

ความรู้

ตรวจใบงาน เรื่อง
วิธีการประหยัด
ทรัพยากร

ใบงานที่ ๙ เรือ่ ง
วิธีการประหยัด
ทรัพยากร

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

ประเมินความมีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ใน
การทางาน และมีจิต
สาธารณะ

แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

เกณฑ์ประเมิน
ระดับผ่าน

สมรรถนะสาคัญของ
ผู้เรียน

ประเมินความสามารถ แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้
ในการสื่อสาร
ความสามารถใน
การคิดความสามารถ
ในการแก้ปัญหา
ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต

เกณฑ์ประเมิน
ระดับผ่าน

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๑๓๑

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหำรหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมำย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๑๓๒

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สินค้าและบริการ
ใบงำนที่ ๙ เรือ่ ง วิธีกำรประหยัดทรัพยำกร
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สินค้ำและบริกำร
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๙ เรื่อง กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงถูกต้อง ประหยัด และคุ้มค่ำ
รำยวิชำสังคมศึกษำ รหัสวิชำ ส๑๑๑๐๑
ภำคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

คำชี้แจง ให้นักเรียนวาดภาพเกี่ยวกับวิธีการประหยัดทรัพยากรในชีวิตประจาวันของตนเอง
พร้อมอธิบายประกอบภาพ

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

ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้น ป.๑/……....เลขที่…………………

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๑๓๓

เฉลย ใบงานที่ ๙ เรื่อง ิธีการประ ยัดทรัพยากร
น่ ยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ินค้าและบริการ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงถูกต้อง ประหยัด และคุ้มค่ำ
ราย ิชา ังคม ึก า ร ั ิชา ๑๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถม ึก าปีที่ ๑

คำชี้แจง ใ ้นักเรียนวาดภาพเกี่ยวกับวิธีการประ ยัดทรัพยากรในชีวิตประจาวันของตนเอง
พร้อมอธิบายประกอบภาพ

เปิดหน้ำต่ำงหรือประตูให้อำกำศถ่ำยเทแทนกำรเปิดเครื่องปรับอำกำศ
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………

ชื่อ – กุล…………………………………………………………………………………..ชั้น ป.๑/……....เลขที่…………………

๑๓๔

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สินค้าและบริการ

ประเมินกำรนำเสนอผลงำน
คำชีแ้ จง ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน
ลำดับที่

รำยกำรประเมิน

คุณภำพกำรปฏิบตั ิ
๓

๑
๒
๓
๔
๕

นาเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง
การนาเสนอมีความน่าสนใจ
ความเหมาะสมกับเวลา
ความกล้าแสดงออก
บุคลิกภาพ น้าเสียงเหมาะสม
รวม

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องเล็กน้อย
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องมาก

=
=
=

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
ช่วงคะแนน
๑๑-๑๕
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

๒

๑

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๑๓๕

แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้
คำชีแ้ จง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กาหนด

ชื่อ – สกุล

๓

๓

๓

๓

ตรงต่อเวลำ

เลขที่

กำรร่วม
กิจกรรม
กำรรับฟัง
ควำมคิดเห็น
ของผู
ควำม้อื่น
รับผิดชอบ
ขยันหมั่นเพียร

รำยกำร

๓

คะแนน
รวม

๑๕

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

๑๓๖

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สินค้าและบริการ

สังเกตพฤติกรรมกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ประเด็นกำรประเมิน
๑. การร่วมกิจกรรม

ระดับคะแนน
๓

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
สม่าเสมอ
๒. การรับฟังความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นของ
ของผู้อื่น
ผู้อื่นสม่าเสมอ
๓. ความรับผิดชอบ
มีความรับผิดชอบในงาน
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง
สม่าเสมอ
๔. ขยันหมั่นเพียร
มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จอย่าง
สม่าเสมอ
๕. ตรงต่อเวลา
ส่งผลงานเสร็จ เรียบร้อย
ทันตามเวลาที่กาหนด

๒

๑

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม
บางครั้ง
รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง
มีความรับผิดชอบในงาน
ที่ได้รับมอบหมาย
บางครั้ง
มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จเป็น
บางครั้ง
ส่งผลงานเสร็จ
เรียบร้อย
แต่ช้ากว่าเวลาที่กาหนด

ไม่มีความกระตือรือร้น
ในการร่วมกิจกรรม
ไม่รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น
ไม่มีความรับผิดชอบ
ในงานที่ได้รับ
มอบหมาย
ไม่มีความเพียร
พยายามทางานให้
สาเร็จ
ส่งผลงานไม่เรียบร้อย
และช้ากว่าเวลาที่
กาหนด

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๑๓๗

พฤติกรรม กำรทำงำนกลุม่
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ลำดับ
ที่

ชื่อ-นำมสกุล
ของผู้รับกำร
ประเมิน

กำรแสดง กำรยอมรับ กำรทำงำน
ควำม
ฟังผู้อื่น ตำมทีไ่ ด้รับ
คิดเห็น
มอบหมำย

กำรมีส่วน
ควำมมี ร่วมในกำร รวม ๑๕ คะแนน
น้ำใจ
ปรับปรุง
ผลงำน
กลุม่
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

๑๓๘

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สินค้าและบริการ

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
รำยกำรประเมิน

พฤติกรรมกำรแสดงออก

ระดับกำรปฏิบตั ิ
๓

๒

๑

๑. มีวินัย

๑. ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัวและโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๓. มุ่งมั่นในกำรทำงำน ๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
๔. มีจิตสำธำรณะ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน
๘. อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของ
ห้องเรียน โรงเรียนชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของ
โรงเรียน
ลงชื่อ........................................................ผู้ประเมิน
.................../.................../......................
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๐ - ๑๒ หมายถึง ดี
คะแนน ๗ - ๑๐ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๖ หมายถึง ปรับปรุง

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)
๑๓๙
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๑๐ เรื่อง ประโยชน์ของกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงประหยัด
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง สินค้ำและบริกำร
เวลำ ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม รำยวิชำ สังคมศึกษำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สำระที่ ๓ เศรษฐศำสตร์
มำตรฐำน ส ๓.๑ เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้
ทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ จ ากั ด ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและคุ้ ม ค่ า รวมทั้ ง เข้ า ใจหลั ก การของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
เพื่อการดารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
ตัวชี้วัด
ป.๑/๓ ยกตัวอย่างการใช้ทรัพยากรในชีวิตประจาวันอย่างประหยัด
๒. สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
ทรัพยากรที่ใช้ในชีวิตประจาวันมีความจาเป็นต่อการดารงชีวิต เราจึงควรช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากร
ที่ใช้ในชีวิตประจาวันให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า
๓. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายการใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้อง ประหยัด และคุ้มค่า
๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
- บอกวิธีการใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้อง ประหยัด และคุ้มค่า
3.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- เห็นประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้อง ประหยัด และคุ้มค่า
๔. สำระกำรเรียนรู้
- การใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้อง ประหยัด และคุ้มค่า
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. มีจิตสาธารณะ
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้

๑.

ลำดับที่

๑๔๐

๑.อธิบายการใช้
ทรัพยากรอย่างถูกต้อง
ประหยัด และคุ้มค่า

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นนาเข้าสู่
บทเรียน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้
กิจกรรมครู
๑. นักเรียนร่วมกันสนทนา
เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรใน
ชีวิตประจาวัน เพื่อทบทวน
ความรูเ้ ดิม โดยใช้คาถาม ดังนี้
- ทรัพยากรมีประโยชน์ต่อ
นักเรียนอย่างไร
- นักเรียนจะมีส่วนร่วมในการ
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างไร
๒. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สนทนาเพิ่มเติมในเรื่องของ
การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจาวัน

สื่อกำรเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนดูตอบคาถาม -สื่อ PPT เรื่อง -แบบสังเกต
ประโยชน์ของ พฤติกรรม
การใช้
การเรียนรู้
ทรัพยากร
- ช่วยให้สามารถ
อย่างประหยัด
ดารงชีวิตอยู่ต่อไปได้
- ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างประหยัด และให้
เกิดประโยชน์มากที่สุด

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๑๐ เรื่อง ประโยชน์ของกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงประหยัด
รำยวิชำ สังคมศึกษำ จำนวน ๑ ชั่วโมง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สินค้าและบริการ

๒.

ลำดับที่

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้
ขั้นสอน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้
๒๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๑. ให้นกั เรียนเล่นเกม “หนู
๑. นักเรียนเล่นเกม
น้อยนักประหยัด” โดยครู
“หนูน้อยนักประหยัด”
เตรียมภาพ “น้า ไฟฟ้า
กระดาษ ดินสอ เสือ้ ผ้า อาหาร
โต๊ะ เก้าอี้ เครือ่ งเล่น
สวนสาธารณะ โดยครูจะเปิด
เพลงไปเรื่อย ๆ แล้วให้
นักเรียนส่งบัตรภาพไป เมื่อ
เพลงหยุดอยู่ทใี่ คร ให้นักเรียน
หยิบบัตรภาพที่อยู่ในมือ
นักเรียน แล้วออกมาหน้าห้อง
เพื่อบอกวิธีการใช้ทรัพยากรที่
อยู่ในภาพอย่างถูกต้อง
ประหยัดและคุม้ ค่า
๒. ครูสรุปความรู้จากที่
นักเรียนร่วมเล่นเกม “หนูน้อย
นักประหยัด” และอธิบาย
เพิม่ เติมเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและ

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

-เพลงที่ใช้ใน
กิจกรรม
เกี่ยวกับ
ทรัพยากร

สื่อกำรเรียนรู้

-แบบสังเกต
พฤติกรรม
การทางาน
กลุ่ม

-แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
เรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

๑๔๑

๓.

ลำดับที่

๑๔๒

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นปฏิบัติ

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

๑๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้

๕. ชี้แจงการทาใบงานให้
นักเรียนฟัง

๕. นักเรียนทาใบงาน
เรื่อง การใช้ทรัพยากร
อย่างถูกต้อง

กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ประโยชน์ของการใช้ทรัพยากร
อย่างประหยัด
๓. ครูมีกิจกรรมให้นักเรียน ๓. นักเรียนออกมาทา
ออกมาทาหน้าห้อง โดยใช้
กิจกรรมหน้าห้อง
เครื่องหมายถูกหรือผิด
หน้าข้อความที่เป็นการใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัด
ภาพน้า ภาพกระดาษ)
จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
ช่วยกันบอกวิธีการใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า
๔. ครูอธิบายเพิ่มเติมถึง
ประโยชน์ของทรัพยากร

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

-ใบงานเรื่อง
การใช้
ทรัพยากร
อย่างถูกต้อง

-สื่อ PPT เรื่อง
ประโยชน์ของ
การใช้
ทรัพยากร
อย่างประหยัด

สื่อกำรเรียนรู้

-ตรวจใบงาน
เรื่อง การใช้
ทรัพยากร
อย่างถูกต้อง

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สินค้าและบริการ

๔.

ลำดับที่

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้
ขั้นสรุป

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้
๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้
กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่ง
ตัวแทนอภิปรายผลจาก
การทาใบงาน
เรื่อง การใช้ทรัพยากร
อย่างถูกต้อง

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
กิจกรรมครู
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
การใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้อง
ประหยัด และคุ้มค่า การใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัด คือ
การใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด
เพื่อให้มีทรัพยากรไว้ใช้ต่อไป
ในอนาคต

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

-สื่อ PPT เรื่อง
ประโยชน์ของ
การใช้
ทรัพยากร
อย่างประหยัด

สื่อกำรเรียนรู้

-แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้
-แบบประเมิน
การนาเสนอ

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

๑๔๓

๑๔๔

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรือ่ ง สินค้าและบริการ

๘. สื่อกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
- Power Point เรื่อง ประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
- VDO เพลงเกี่ยวกับทรัพยาการ
- ใบงานที่ ๑๐ เรื่อง การใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้อง
๙. กำรวัดและกำรประเมินผล
ประเด็นกำรวัด
และประเมินผล

วิธีกำร

เครื่องมือ

เกณฑ์กำรประเมิน

ทักษะ

ตรวจประเมิน
การนาเสนอ

๑. แบบประเมิน
การนาเสนอ
๒. แบบสังเกต
พฤติกรรมการทางาน
กลุ่ม

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

ความรู้

ตรวจใบงาน เรื่อง การใช้ ใบงานที่ ๑๐
ทรัพยากรอย่างถูกต้อง เรื่อง การใช้ทรัพยากร
อย่างถูกต้อง
ประเมินความมีวินัย
แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ใน
ประสงค์
การทางาน และมีจิต
สาธารณะ

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

สมรรถนะสาคัญของ ประเมินความสามารถใน แบบสังเกตพฤติกรรม
ผู้เรียน
การสื่อสารความสามารถ การเรียนรู้
ในการคิดความสามารถ
ในการแก้ปัญหา
ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต

เกณฑ์ประเมิน
ระดับผ่าน

เกณฑ์ประเมิน
ระดับผ่าน

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๑๔๕

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหำรหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมำย
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๑๔๖

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรือ่ ง สินค้าและบริการ
ใบงานที่ ๑๐ เรื่อง การใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้อง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สินค้าและบริการ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง ประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

คำชี้แจง ให้นักเรียนจาแนกแถบประโยคที่กาหนดให้ลงในตารางให้สัมพันธ์กนั
๑. น้าชาชอบขีดเขียน

๓. กาฟิวส์ปิดไฟทุกครั้ง

ข้อความลงบนโต๊ะ

๒. น้าอุ่นล้างจานโดยใช้
น้าปริมาณมาก

๔. โฟกัสชอบขีดเขียน

๕. ข้าวฟ่างเย็บซ่อมแซม

๖. ต้นน้านากระดาษ

หนังสือในห้องสมุด

เสื้อผ้าเมื่อมีรอยขาด

ไปชั่งกิโลขาย

เมื่อไม่ใช้งาน

กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงถูกต้อง

กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงไม่ถูกต้อง

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

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

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

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

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

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

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

ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้น ป.๑/……....เลขที่…………………

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๑๔๗

เฉลย ใบงานที่ ๑๐ เรื่อง การใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้อง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สินค้าและบริการ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง ประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

คำชี้แจง ให้นักเรียนจาแนกแถบประโยคที่กาหนดให้ลงในตารางให้สัมพันธ์กนั
๑. น้าชาชอบขีดเขียน

๒. น้าอุ่นล้างจานโดยใช้น้า

๓. กาฟิวส์ปิดไฟทุกครั้ง

ข้อความลงบนโต๊ะ

ปริมาณมาก

เมื่อไม่ใช้งาน

๔. โฟกัสชอบขีดเขียน

๕. ข้าวฟ่างเย็บซ่อมแซม

๖. ต้นน้านากระดาษ

หนังสือในห้องสมุด

เสื้อผ้าเมื่อมีรอยขาด

ไปชั่งกิโลขาย

กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงถูกต้อง

กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงไม่ถูกต้อง

………………………………………………………………………………………………………
…… ๓. กาฟิวส์ปิดไฟทุกครั้ง เมื่อไม่ใช้งาน

……………………………………………………………………………………………………………
๑. น้าชาชอบขีดเขียน
…..

..

เมื่อไม่ใช้งาน

………………………………………………………………………………………………………
…….๕. ข้าวฟ่างเย็บซ่อมแซมเสื้อผ้าเมื่อมีรอยขาด

ข้อความลงบนโต๊ะ
……………………………………………………………………………………………………………
๒. น้าอุ่นล้างจานโดยใช้น้า
…..

ปริมาณมาก
เมื่อไม่ใช้งาน

………………………………………………………………………………………………………
๖. ต้นน้านากระดาษ
…….

ไปชั่งกิโลขาย

……………………………………………………………………………………………………………
๔. โฟกัสชอบขีดเขียน
……

หนังสือในห้องสมุด

เมื่อไม่ใช้งาน
เมื่อไม่ใช้งาน
ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้น ป.๑/……....เลขที่…………………

๑๔๘

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรือ่ ง สินค้าและบริการ

ประเมินกำรนำเสนอผลงำน
คำชีแ้ จง ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน
ลำดับที่

รำยกำรประเมิน

คุณภำพกำรปฏิบตั ิ
๓

๑
๒
๓
๔
๕

นาเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง
การนาเสนอมีความน่าสนใจ
ความเหมาะสมกับเวลา
ความกล้าแสดงออก
บุคลิกภาพ น้าเสียงเหมาะสม
รวม

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องเล็กน้อย
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องมาก

=
=
=

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
ช่วงคะแนน
๑๑-๑๕
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

๒

๑

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๑๔๙

แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้
คำชีแ้ จง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กาหนด

ชื่อ – สกุล

๓

๓

๓

๓

ตรงต่อเวลำ

เลขที่

กำรร่วม
กิจกรรม
กำรรับฟัง
ควำมคิดเห็น
ของผู
ควำม้อื่น
รับผิดชอบ
ขยันหมั่นเพียร

รำยกำร

๓

คะแนน
รวม

๑๕

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

๑๕๐

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรือ่ ง สินค้าและบริการ

สังเกตพฤติกรรมกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ประเด็นกำรประเมิน
๑. การร่วมกิจกรรม

ระดับคะแนน
๓

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
สม่าเสมอ
๒. การรับฟังความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นของ
ของผู้อื่น
ผู้อื่นสม่าเสมอ
๓. ความรับผิดชอบ
มีความรับผิดชอบในงาน
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง
สม่าเสมอ
๔. ขยันหมั่นเพียร
มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จอย่าง
สม่าเสมอ
๕. ตรงต่อเวลา
ส่งผลงานเสร็จ เรียบร้อย
ทันตามเวลาที่กาหนด

๒

๑

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม
บางครั้ง
รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง
มีความรับผิดชอบในงาน
ที่ได้รับมอบหมาย
บางครั้ง
มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จเป็น
บางครั้ง
ส่งผลงานเสร็จ
เรียบร้อย
แต่ช้ากว่าเวลาที่กาหนด

ไม่มีความกระตือรือร้น
ในการร่วมกิจกรรม
ไม่รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น
ไม่มีความรับผิดชอบ
ในงานที่ได้รับ
มอบหมาย
ไม่มีความเพียร
พยายามทางานให้
สาเร็จ
ส่งผลงานไม่เรียบร้อย
และช้ากว่าเวลาที่
กาหนด

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๑๕๑

พฤติกรรม กำรทำงำนกลุม่
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ลำดับ
ที่

ชื่อ-นำมสกุล
ของผู้รับกำร
ประเมิน

กำรแสดง
ควำม
คิดเห็น

กำรยอมรับ กำรทำงำน
ฟังผู้อื่น ตำมทีไ่ ด้รับ
มอบหมำย

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓

ควำมมี
น้ำใจ

กำรมีส่วน
ร่วมในกำร
ปรับปรุง
ผลงำน
กลุม่

รวม ๑๕ คะแนน

๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

๑๕๒

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรือ่ ง สินค้าและบริการ

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
รำยกำรประเมิน

พฤติกรรมกำรแสดงออก

ระดับกำรปฏิบตั ิ
๓

๒

๑

๑. มีวินัย

๑. ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัวและโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๓. มุ่งมั่นในกำรทำงำน ๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับ
มอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
๔. มีจิตสำธำรณะ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน
๘. อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของ
ห้องเรียน โรงเรียนชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของ
โรงเรียน
ลงชื่อ........................................................ผู้ประเมิน
.................../.................../......................
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๐ - ๑๒ หมายถึง ดี
คะแนน ๗ - ๙ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๖ หมายถึง ปรับปรุง

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๑๕๓

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ __________________สกุล _________________วัน____ เดือน____________ พ.ศ. _____
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สินค้าและบริการ
คำชีแ้ จง
๑. ระบายสีลงใน

ของแต่ละกิจกรรมที่นักเรียนคิดว่าทาได้ตามระดับการประเมินเหล่านี้

เพื่อประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน
ปรับปรุง

พอใช้

ค่อนข้างดี

ดี

กิจกรรม
ระบุสินค้าที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้
ระบุบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้
ยกตัวอย่างการใช้ทรัพยากรในชีวิตประจาวันอย่างประหยัดได้

ดีมาก

ระดับควำมสำมำรถ

๒. นับจานวนดาวจากตารางข้างบนเพื่อบันทึกผลการเรียนรู้ของนักเรียน ดังนี้
จานวน
..............................
จานวน
.............................
จานวน
..............................

จานวน
..............................
จานวน
..............................

สรุป วงกลมรอบผลการเรียนรู้ของนักเรียน โดยนับจากข้อที่ได้ดาวมากที่สุด
ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ค่อนข้างดี

ดีมาก

๑๕๔

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรือ่ ง ออมไว้ไม่ขัดสน

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒
ออมไว้ไม่ขัดสน

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๑๕๕

น่ ยกำรเรียนรู้ที่ ๒
ชื่อ น่ ยกำรเรียนรู้ เรื่อง ออมไ ้ไม่ขัด น
ร ั ิชำ ๑๑๑๐๑
รำย ิชำ งั คม ึก ำ กลุ่ม ำระกำรเรียนรู้ ังคม กึ ำ ำ นำ และ ฒ
ั นธรรม
ชั้นประถม กึ ำปีที่ ๑ ภำคเรียนที่ ๑
เ ลำ ๑๐ ชั่ โมง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
กลุ่ม ำระกำรเรียนรู้ ังคม ึก ำ ำ นำ และ ัฒนธรรม
๑. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตั ชี้ ัด
าระที่ ๓ เ ร ฐ า ตร์
มำตรฐำน ๓.๑ เข้าใจและ ามารถบริ ารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่จากัดได้อย่างมีประ ิทธิภาพและคุ้มค่า ร มทั้งเข้าใจ ลักการของเ ร ฐกิจพอเพียง เพื่อการดารงชี ิตอย่าง
มีดุลยภาพ
ตั ชี้ ัด
ป.๑/๒ ยกตั อย่างการใช้จ่ายเงินในชี ิตประจา ันที่ไม่เกินตั และเ ็นประโยชน์ของการออม
มำตรฐำน ๓.๒ เข้าใจระบบ และ ถาบันทางเ ร ฐกิจต่าง ๆ ค าม ัมพันธ์ทางเ ร ฐกิจและค ามจาเป็น
ของการร่ มมือกันทางเ ร ฐกิจใน ังคมโลก
ตั ชี้ ัด
ป.๑/๑ อธิบายเ ตุผลค ามจาเป็นที่คนต้องทางานอย่าง ุจริต
๒. ำระ ำคัญ/ค ำมคิดร บยอด
การประกอบอาชีพจะประ บผล าเร็จได้ ผู้ประกอบอาชีพนั้นจะต้อง ึก าข้อมูลของลัก ณะงาน
อาชีพตามค าม นใจและค ามถนัด มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพนั้นและเ ็นถึงค าม าคัญของอาชีพในการ ร้าง
รายได้เลี้ยงชีพตนและครอบครั และเมื่อมีรายได้ค รที่จะรู้จักการใช้จ่ายในชี ิตประจา ัน เพื่อซื้อ ินค้าและ
บริการที่ไม่เกินตั และคุ้มค่า จัดทารายรับรายจ่าย รู้จักการเก็บออมไ ้ ย่อม ่งผลดีต่อ ภาพค ามเป็นอยู่ใน
การดาเนินชี ิต
๓. ำระกำรเรียนรู้
ค ำมรู้
๑. ค าม มายประเภทและค าม าคัญของการทางานที่ดี
๒. ผลของการทางานที่มีต่อครอบครั และ ังคม
๓. การใช้จ่ายเงินในชี ิตประจา ัน
๔. การ างแผนการใช้จ่าย
ทัก ะ/กระบ นกำร
๑. ิเคราะ ์ผลการทางานที่มีต่อครอบครั และ ังคม
๒. างแผนการใช้จ่ายเงินได้อย่างเ มาะ มกับ ัยของตนเอง
เจตคติ
๑. เกิดเจตคติที่ดีต่อการทางานและเ ็นค ามจาเป็นในการทางาน ุจริต
๒. เ ็นประโยชน์ของการออมและเข้าใจ ลักในการใช้จ่ายได้อย่างเ มาะ ม

๑๕๖
๔. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. ซื่อสัตย์สจุ ริต
๒. มีวินัย
๓. ใฝ่เรียนรู้
๔. อยู่อย่างพอเพียง
๕. มุ่งมั่นในการทางาน
๖. มีจิตสาธารณะ
๖.กำรประเมินผลรวบยอด
ชิน้ งานหรือภาระงาน
๑. ใบงานที่ ๑ เรื่อง รายจ่ายของตนเอง
๒. ใบงานที่ ๒ เรื่อง การใช้จ่ายที่เหมาะสม
๓. ใบงานที่ ๓ เรื่อง วิเคราะห์การใช้จ่าย
๔. ใบงานที่ ๔ เรื่อง การใช้จ่ายเงินที่เหมาะสม
๕. ใบงานที่ ๕ เรื่อง การออม
๖. ใบงานที่ ๖ เรื่อง ประโยชน์ของการออม
๗. ใบงานที่ ๗ เรื่อง อาชีพในฝัน
๘. ใบงานที่ ๘ เรื่อง การทางาน
๙. ใบงานที่ ๙ เรื่อง ผลที่เกิดขึ้นจากการทางานสุจริต
๑๐. แบบประเมินตนเอง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๑๕๗

เกณฑ์กำรประเมินผลชิ้นงำนหรือภำระงำน
ประเด็นกำร
ประเมิน
๑.การบรรยาย
จุดประสงค์

๒.ความ
ครอบคลุม
ของเนื้อหา

๓.ความสวยงาม
การตกแต่ง
ชิ้นงาน

๔.ความถูกต้อง

๕.ความตรงต่อ
เวลา

ระดับคุณภำพ
๔ (ดีมำก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
บรรยายเกี่ยวกับ บรรยายเกี่ยวกับ
บรรยายเกี่ยวกับ
จุดประสงค์ใน
จุดประสงค์ใน
จุดประสงค์ใน
การสร้างสรรค์
การสร้างสรรค์
การสร้างสรรค์
ผลงานได้ถูกต้อง ผลงานได้ถูกต้องเป็น ผลงานได้ถูกต้องเป็น
ชัดเจน
ส่วนใหญ่
บางส่วน
การนาเสนอ
การนาเสนอเป็นไป การนาเสนอเป็นไป
เป็นไปตามลาดับ ตามลาดับขั้นตอน ตามลาดับขั้นตอน
ขั้นตอนความ
ความถูกต้องของ
ความถูกต้องของ
ถูกต้องของเนื้อหา เนื้อหา ๘๐%
เนื้อหา ๗๐%
๑๐๐%
ใช้เครื่องหมาย
รูปภาพ สมการ
สัญลักษณ์แทนกฎ
ทฤษฎี หลักการ
นิยามต่าง ๆ ได้
ถูกต้องและ
ครบถ้วน
ใช้สีที่ช่วยจดจา
เพลินตา สีเดียว
ตลอด แต่ละสีไม่
ซ้ากัน
ส่งงานครบถ้วน
ตรงตามเวลาที่
กาหนด

ใช้เครื่องหมาย
รูปภาพ สมการ
สัญลักษณ์แทนกฎ
ทฤษฎี หลักการ
นิยามต่าง ๆ ได้
ถูกต้องแต่ครบถ้วน

ใช้เครื่องหมาย
รูปภาพ สมการ
สัญลักษณ์แทนกฎ
ทฤษฎี หลักการ
นิยามต่าง ๆ ได้
ถูกต้อง

ใช้สีที่ช่วยจดจา
ใช้สีที่ช่วยจดจา
เพลินตา สีเดียว
เพลินตา สีเดียว
ตลอด แต่ละสีซ้ากัน ตลอด แต่ละสี
เดียวกัน
ส่งงานครบถ้วนตรง ส่งงานครบถ้วนตรง
ตามเวลาที่กาหนด ตามเวลาที่กาหนด
๑-๒ วัน
๓-๔ วัน

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน ๑๖ – ๒๐ หมายถึง ดีมาก
คะแนน ๑๑ – ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๖ – ๑๐ หมายถึง พอใช้
คะแนน ๑ – ๕
หมายถึง ปรับปรุง
เกณฑ์การผ่าน
ตั้งแต่ระดับ ๑๐ คะแนน ขึ้นไปผ่าน

๑ (ปรับปรุง)
บรรยายเกี่ยวกับ
จุดประสงค์ใน
การสร้างสรรค์
ผลงานได้ถูกต้อง
เพียงส่วนน้อย
การนาเสนอ
เป็นไปตามลาดับ
ขั้นตอนความ
ถูกต้องของเนื้อหา
๕๐%
ใช้เครื่องหมาย
รูปภาพ สมการ
สัญลักษณ์แทน
กฎ ทฤษฎี
หลักการ นิยาม
ต่าง ๆ ได้ถูกต้อง
ไม่ใช้สีที่ช่วยจดจา
เพลินตา สีเดียว
ตลอด
ส่งงานครบถ้วน
ตรงแต่ช้ากว่า
กาหนด ๕ วันขึ้น
ไป

๑๕๘

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง กำรใช้จ่ำยเงินในชีวิตประจำวัน
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน
เวลำ ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม รำยวิชำ สังคมศึกษำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สำระที่ ๓ เศรษฐศำสตร์
มำตรฐำน ส ๓.๑ เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้
ทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ จ ากั ด ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและคุ้ ม ค่ า รวมทั้ ง เข้ า ใจหลั ก การของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
เพื่อการดารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
ตัวชี้วัด
ป.๑/๒ ยกตัวอย่างการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจาวันที่ไม่เกินตัวและเห็นประโยชน์ของการออม
๒. สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
เงินมีความสาคัญในการใช้จ่ายเพื่อการดารงชีวิต การใช้เงินอย่างเหมาะสมกับรายได้ จะทาให้มีเงิน
เหลือเก็บไว้ใช้ยามจาเป็น การรู้จักเก็บออมเงินโดยการวางแผนการใช้จ่าย และสะสมเงินให้เหลือใช้อยู่เสมอ
จะทาให้ตนเองและครอบครัวมีความมั่นคง มีเงินไว้ใช้จ่ายในอนาคต
๓. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจาวัน
๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
- จาแนกการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจาวัน
3.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- ตระหนักถึงประโยชน์และโทษของการใช้จ่าย
๔. สำระกำรเรียนรู้
- การใช้จ่ายเงินในชีวิตประจาวัน
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. มีจิตสาธารณะ
๕. อยู่อย่างพอเพียง
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้

๑.

ลำดับที่

๑.อธิบายการใช้จ่ายเงิน
ในชีวิตประจาวัน

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นนาเข้าสู่
บทเรียน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้
กิจกรรมครู
๑. นักเรียนร่วมกันแสดงความ
คิดเห็นเกีย่ วกับการใช้จ่ายเงินใน
ชีวิตประจาวัน โดยครูใช้คาถาม
ดังนี้
- ในชีวิตประจาวันนักเรียนใช้
จ่ายเงินเพื่อซื้ออะไรบ้าง
- จากเงินที่ได้รับมา นักเรียนมี
เงินเหลือเก็บหรือไม่
๒. ครูตั้งคาถามดังนี้
- นักเรียนได้เงินค่าขนมมา
โรงเรียนไหม
- ใครให้เงินนักเรียนมาโรงเรียน
๓. ครูอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของ
การใช้จ่ายเงินในชีวิตประจาวัน
- พ่อ แม่ ปู่ ย่า

๒. นักเรียนตอบคาถาม
- ได้

แนวคาตอบ
- ซื้ออาหาร น้า ขนม
เครื่องเขียน ของเล่น
- เหลือ/ไม่เหลือ

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนตอบคาถาม

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง กำรใช้จ่ำยเงินในชีวิตประจำวัน
รำยวิชำ สังคมศึกษำ จำนวน ๑ ชั่วโมง
กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

-สื่อ PPT เรื่อง แบบสังเกต
การใช้จ่ายเงิน พฤติกรรม
ใชีวิตประจาวัน การเรียนรู้

สื่อกำรเรียนรู้

๑๕๙

๒.

ลำดับที่

๑๖๐

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้
ขั้นสอน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้
๒๐
นาที

เวลำ
ที่ใช้
กิจกรรมครู
๑. ครูมีนิทานเกี่ยวกับการใช้
จ่ายเงินมาเล่าให้นักเรียนฟัง
จากนั้นให้นกั เรียนร่วมกันแสดง
ความคิดเห็น โดยใช้คาถาม ดังนี้
- นักเรียนควรใช้จ่ายเงินที่ได้รบั
มาจนหมดหรือไม่
- ถ้านักเรียนใช้จ่ายเงินที่ได้มาไม่
หมดหรือมีเงินเหลือ นักเรียนจะ
นาเงินไปทาอะไร
- นักเรียนควรใช้จ่ายเงินอย่างไร
จึงจะมีเงินเหลือเก็บ
๒. ครูสรุปความรู้จากที่นกั เรียน
ตอบคาถามจากนิทาน
๓. นักเรียนช่วยกันทากิจกรรม
สารวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของ
ตนเอง
๔. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การใช้จ่ายเงินในชีวิตประจาวัน
การใช้จ่ายของนักเรียน

๓. นักเรียนออกมาทา
กิจกรรมสารวจพฤติกรรม
การใช้จ่ายของตนเอง

- ใช้จ่ายแต่สิ่งของที่มี
ความจาเป็น

- หยอดกระปุกออมสิน

- หมด/ไม่หมด

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนตอบคาถาม

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
-สื่อ PPT เรื่อง
การใช้จ่ายเงิน
ใน
ชีวิตประจาวัน

สื่อกำรเรียนรู้

-แบบสังเกต
พฤติกรรม
การทางาน
กลุ่ม

-แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน

ขั้นสรุป

๔.

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้
ขั้นปฏิบัติ

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

๓.

ลำดับที่

๑๐
นาที

๑๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้

๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป ๑. นักเรียนแต่ละกลุม่ ส่ง
การใช้จ่ายเงินในชีวิตประจาวัน ตัวแทนอภิปรายผลจาก
การทา ใบงาน
เรื่อง รายจ่ายของตนเอง

กิจกรรมนักเรียน
๕. นักเรียนทาใบงาน
เรื่อง รายจ่ายของตนเอง

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
กิจกรรมครู
๕. ชี้แจงการทาใบงานให้
นักเรียนฟัง

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

-สื่อ PPT เรื่อง
รายจ่ายของ
ตนเอง

-ใบงาน
เรื่อง รายจ่าย
ของตนเอง

สื่อกำรเรียนรู้

-ตรวจใบ
งาน
เรื่อง
รายจ่ายของ
ตนเอง
-แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้
-แบบ
ประเมินการ
นาเสนอ

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

๑๖๑

๑๖๒

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน

๘. สื่อกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
- Power Point เรื่อง การใช้จ่ายเงินในชีวิตประจาวัน
- ใบงานที่ ๑ เรื่อง รายจ่ายของตนเอง
๙. กำรวัดและกำรประเมินผล
ประเด็นกำรวัด
และประเมินผล

วิธีกำร

เครื่องมือ

เกณฑ์กำรประเมิน

ทักษะ

ตรวจประเมิน
การนาเสนอ

๑. แบบประเมินการ
นาเสนอ
๒. แบบสังเกต
พฤติกรรมการทางาน
กลุ่ม

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

ความรู้

ตรวจใบงาน เรื่อง
รายจ่ายของตนเอง

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

ประเมินความมีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ใน
การทางาน มีจิต
สาธารณะและอยู่อย่าง
พอเพียง

ใบงานที่ ๑
เรื่อง รายจ่ายของ
ตนเอง
แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

สมรรถนะสาคัญของ ประเมินความสามารถใน แบบสังเกตพฤติกรรม
ผู้เรียน
การเรียนรู้
การสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
ความสามารถใน
การแก้ปัญหา
ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต

เกณฑ์ประเมิน
ระดับผ่าน

เกณฑ์ประเมิน
ระดับผ่าน

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)
๑๖๓
๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. ............
.
๑๑. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมำย
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๑๖๔

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน
ใบงานที่ ๑ เรือ่ ง รายจ่ายของตนเอง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การใช้จ่ายเงินในชีวิตประจาวัน
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนรายจ่ายของตนเอง พร้อมวาดภาพประกอบ

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

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

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

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

รำยจ่ำยของ
ตนเอง

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

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

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

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

ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้น ป.๑/……....เลขที่…………………

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๑๖๕

เฉลย ใบงานที่ ๑ เรื่อง รายจ่ายของตนเอง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การใช้จ่ายเงินในชีวิตประจาวัน
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนรายจ่ายของตนเอง พร้อมวาดภาพประกอบ

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

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

ขนม

ของเล่น

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

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

รำยจ่ำยของ
ตนเอง

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

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

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

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

สมุด

ดินสอ

ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้น ป.๑/……....เลขที่…………………

๑๖๖

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน

ประเมินกำรนำเสนอผลงำน
คำชีแ้ จง ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน
ลำดับที่

รำยกำรประเมิน

คุณภำพกำรปฏิบตั ิ
๓

๑
๒
๓
๔
๕

นาเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง
การนาเสนอมีความน่าสนใจ
ความเหมาะสมกับเวลา
ความกล้าแสดงออก
บุคลิกภาพ น้าเสียงเหมาะสม
รวม

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องเล็กน้อย
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องมาก

=
=
=

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
ช่วงคะแนน
๑๑-๑๕
๖-๙
๑-๔

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

๒

๑

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๑๖๗

แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้
คำชีแ้ จง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กาหนด

ชื่อ – สกุล

๓

๓

๓

๓

ตรงต่อเวลำ

เลขที่

กำรร่วม
กิจกรรม
กำรรับฟัง
ควำมคิดเห็น
ของผู
ควำม้อื่น
รับผิดชอบ
ขยันหมั่นเพียร

รำยกำร

๓

คะแนน
รวม

๑๕

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

๑๖๘

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน

สังเกตพฤติกรรมกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
ประเด็นกำรประเมิน
๑. การร่วมกิจกรรม

ระดับคะแนน
๓

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
สม่าเสมอ
๒. การรับฟังความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นของ
ของผู้อื่น
ผู้อื่นสม่าเสมอ
๓. ความรับผิดชอบ
มีความรับผิดชอบในงาน
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง
สม่าเสมอ
๔. ขยันหมั่นเพียร
มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จอย่าง
สม่าเสมอ
๕. ตรงต่อเวลา
ส่งผลงานเสร็จ เรียบร้อย
ทันตามเวลาที่กาหนด

๒

๑

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม
บางครั้ง
รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง
มีความรับผิดชอบในงาน
ที่ได้รับมอบหมาย
บางครั้ง
มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จเป็น
บางครั้ง
ส่งผลงานเสร็จ
เรียบร้อย
แต่ช้ากว่าเวลาที่กาหนด

ไม่มีความกระตือรือร้น
ในการร่วมกิจกรรม
ไม่รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น
ไม่มีความรับผิดชอบ
ในงานที่ได้รับ
มอบหมาย
ไม่มีความเพียร
พยายามทางานให้
สาเร็จ
ส่งผลงานไม่เรียบร้อย
และช้ากว่าเวลาที่
กาหนด

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๑๖๙

พฤติกรรม กำรทำงำนกลุม่
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ลำดับ ชื่อ-นำมสกุลของ
ที่ ผูร้ ับกำรประเมิน

กำรแสดง
ควำม
คิดเห็น

กำรยอมรับ กำรทำงำน
ฟังผู้อื่น ตำมทีไ่ ด้รับ
มอบหมำย

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓

ควำมมี
น้ำใจ

กำรมีส่วน
ร่วมในกำร
ปรับปรุง
ผลงำน
กลุม่
๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

รวม ๑๕
คะแนน

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

๑๗๐

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
รำยกำรประเมิน

พฤติกรรมกำรแสดงออก

ระดับกำรปฏิบตั ิ
๓

๒

๑

๑. มีวินัย

๑. ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัวและโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๓. มุ่งมั่นในกำรทำงำน ๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับ
มอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
๔. มีจิตสำธำรณะ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน
๘. อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของ
ห้องเรียน โรงเรียนชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของ
โรงเรียน
ลงชื่อ........................................................ผู้ประเมิน
.................../.................../......................
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๐ - ๑๒ หมายถึง ดี
คะแนน ๗ - ๙ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๖ หมายถึง ปรับปรุง

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)
๑๗๑
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๒ เรื่อง กำรใช้จ่ำยทีเ่ หมำะสม
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน
เวลำ ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม รำยวิชำ สังคมศึกษำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สำระที่ ๓ เศรษฐศำสตร์
มำตรฐำน ส ๓.๑ เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่จากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
การดารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
ตัวชี้วดั
ป.๑/๒ ยกตัวอย่างการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจาวันที่ไม่เกินตัวและเห็นประโยชน์ของการออม
๒. สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
เงินมีความสาคัญในการใช้จา่ ยเพื่อการดารงชีวิต การใช้เงินอย่างเหมาะสมกับรายได้ จะทาให้มีเงิน
เหลือเก็บไว้ใช้ยามจาเป็น การรู้จักเก็บออมเงินโดยการวางแผนการใช้จ่าย และสะสมเงินให้เหลือใช้อยู่เสมอ
จะทาให้ตนเองและครอบครัวมีความมั่นคง มีเงินไว้ใช้จ่ายในอนาคต
๓. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจาวันที่เหมาะสม
๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
- จาแนกการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจาวัน
3.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- ตระหนักถึงประโยชน์และโทษของการใช้จ่าย
๔. สำระกำรเรียนรู้
- การใช้จ่ายเงินในชีวิตประจาวันที่เหมาะสม
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. มีจิตสาธารณะ
๕. อยู่อย่างพอเพียง
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้

๑.

ลำดับที่

๑๗๒

๑.อธิบายการใช้จ่ายเงิน
ในชีวิตประจาวันที่
เหมาะสม

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นนาเข้าสู่
บทเรียน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้
กิจกรรมครู
๑. สุม่ ตัวแทนนักเรียนออกมา
พูดถึงการใช้จ่ายเงินใน
ชีวิตประจาวันเพื่อเป็น
การทบทวนความรู้
๒. ให้นกั เรียนดูภาพ อาหาร
เสื้อผ้า ที่อยูอ่ าศัย เครื่องนุ่งห่ม
(ปัจจัย ๔) แล้วสนทนาซักถาม
กับนักเรียนถึงความจาเป็น
๓. ครูอธิบายเพิ่มเติมถึงสินค้า
ที่มีความจาเป็นในชีวิต
ประจาวันและการใช้จ่ายเงิน
ที่เหมาะสม

สื่อกำรเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนออกมาพูดถึง -สื่อ PPT เรื่อง -แบบสังเกต
การใช้จ่ายเงินใน
การใช้จ่ายที่
พฤติกรรม
ชีวิตประจาวันเพื่อเป็น
เหมาะสม
การเรียนรู้
การทบทวนความรู้
๒. นักเรียนสนทนาถึง
ความจาเป็นในการใช้
สินค้า

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๒ เรื่อง กำรใช้จ่ำยทีเ่ หมำะสม
รำยวิชำ สังคมศึกษำ จำนวน ๑ ชั่วโมง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน

๒.

ลำดับที่

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้
ขั้นสอน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้
๒๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้

๕. นักเรียนพิจารณา
เลือกว่าข้อใดเป็นรายรับ
ข้อใดเป็นรายจ่าย

- ซื่อสิ่งของที่มีความ
จาเป็น และคุ้มค่า

๔. นักเรียนตอบคาถาม

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนทากิจกรรม
เลือกภาพสิ่งของที่
นักเรียนมีความจาเป็น

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
กิจกรรมครู
๑. นักเรียนทากิจกรรม โดย
ให้นักเรียนเลือกภาพสิ่งของที่
นักเรียนมีความจาเป็นต้องใช้
ในชีวิตประจาวัน
๒. ครูสรุปความรู้จากที่
นักเรียนทากิจกรรม
๓. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
หลักการการใช้จ่ายที่
เหมาะสม
๔. ครูซักถามนักเรียน โดยใช้
คาถาม ดังนี้
- นักเรียนจะใช้จา่ ยเงินใน
ชีวิตประจาวันอย่างไรให้คุ้มค่า
มากที่สุด
๕. ครูให้นักเรียนจับกลุ่ม
ร่วมกันอภิปรายถึงรายได้หรือ
รายรับ ที่เหมาะสม หลักใน
การใช้จ่ายที่เหมาะสม ช่วยกัน
ยกตัวอย่างรายได้หรือรายรับ
ที่นักเรียนพบเห็น ใน

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)
กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

-สื่อ PPT เรื่อง
การใช้จ่ายที่
เหมาะสม

-แบบสังเกต
พฤติกรรม
การทางาน
กลุ่ม

-บัตรภาพ
-แบบสังเกต
สิ่งของทีม่ ีความ พฤติกรรมการ
จาเป็นและไม่มี เรียนรู้
ความจาเป็น

สื่อกำรเรียนรู้

๑๗๓

ขั้นสรุป

๔.

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

ขั้นปฏิบัติ

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

๓.

ลำดับที่

๑๗๔

๕
นาที

๑๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้
สื่อกำรเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

-สื่อ PPT เรื่อง -แบบสังเกต
การใช้จ่ายที่
พฤติกรรม
เหมาะสม
การเรียนรู้
-แบบประเมิน
การนาเสนอ

๖. ชี้แจงการทาใบงานให้ -ใบงาน
-ตรวจใบงาน
นักเรียนฟัง
เรื่อง การใช้
เรื่อง รายจ่าย
จ่ายที่เหมาะสม ของตนเอง

กิจกรรมนักเรียน

๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป ๑. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่ง
หลักการใช้จ่ายที่เหมาะสม
ตัวแทนอภิปรายผลจาก
การทาใบงาน เรื่อง
การใช้จ่ายที่เหมาะสม

๖. ชี้แจงการทาใบงานให้
นักเรียนฟัง

กิจกรรมครู
ครอบครัวหรือชุมชนให้
นักเรียนพิจารณาเลือกว่าข้อ
ใดเป็นรายรับ ข้อใดเป็น
รายจ่าย

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)
๘. สื่อกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
- Power Point เรื่อง การใช้จ่ายที่เหมาะสม
- บัตรภาพสิ่งของที่มีความจาเป็นและไม่มีความจาเป็น
- ใบงานที่ ๒ เรื่อง การใช้จ่ายที่เหมาะสม
๙. กำรวัดและกำรประเมินผล
ประเด็นกำรวัด
และประเมินผล

วิธีกำร

เครื่องมือ

เกณฑ์กำรประเมิน

ทักษะ

ตรวจประเมิน
การนาเสนอ

๑. แบบประเมิน
การนาเสนอ
๒. แบบสังเกต
พฤติกรรมการทางาน
กลุ่ม

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

ความรู้

ตรวจใบงาน เรื่อง การใช้ ใบงานที่ ๒ เรือ่ ง การ
ใช้จ่ายที่เหมาะสม
จ่ายที่เหมาะสม

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

ประเมินความมีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ใน
การทางาน มีจิต
สาธารณะและอยู่อย่าง
พอเพียง

เกณฑ์ประเมิน
ระดับผ่าน

สมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียน

ประเมินความสามารถใน แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้
การสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
ความสามารถในการ
แก้ปัญหา ความสามารถ
ในการใช้ทักษะชีวิต

แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

เกณฑ์ประเมิน
ระดับผ่าน

๑๗๕

๑๗๖

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหำรหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมำย
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๑๗๗

ใบงานที่ ๒ เรือ่ ง การใช้จ่ายที่เหมาะสม
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การใช้จ่ายที่เหมาะสม
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

คำชี้แจง ให้นักเรียนใช้เครื่องหมาย ✓ หน้าข้อความที่เป็นการใช้จ่ายที่เหมาะสม และใช้
เครื่องหมาย หน้าข้อความที่เป็นการใช้จ่ายที่ไม่เหมาะสม พร้อมระบายสีให้สวยงาม
๑)

ยืมเงินเพื่อนไปซื้อของเล่น

๒)

หยอดเงินใส่กระปุกออมสินทุกวัน

๓)

นาเงินออมไปฝากธนาคาร

๔)

นาเงินไปซื้อของเล่นแจกเพื่อน ๆ

๕)

อดข้าวกลางวันเพื่อนาเงินไปซื้อของเล่น

๖)

นาเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายไปบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้น ป.๑/……....เลขที่…………………

๑๗๘

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน
เฉลย ใบงำนที่ ๒ เรื่อง กำรใช้จ่ำยที่เหมำะสม
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๒ เรื่อง กำรใช้จ่ำยทีเ่ หมำะสม
รำยวิชำสังคมศึกษำ รหัสวิชำ ส๑๑๑๐๑
ภำคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

คำชี้แจง ให้นักเรียนใช้เครื่องหมาย ✓ หน้าข้อความที่เป็นการใช้จ่ายที่เหมาะสม และใช้
เครื่องหมาย ✓ หน้าข้อความที่เป็นการใช้จ่ายที่ไม่เหมาะสม พร้อมระบายสีให้สวยงาม
๑)

ยืมเงินเพื่อนไปซื้อของเล่น

๒)

✓

หยอดเงินใส่กระปุกออมสินทุกวัน

๓)

✓

นาเงินออมไปฝากธนาคาร

๔)

นาเงินไปซื้อของเล่นแจกเพื่อน ๆ

๕)

อดข้าวกลางวันเพื่อนาเงินไปซื้อของเล่น

๖)

✓

นาเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายไปบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้น ป.๑/……....เลขที่…………………

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๑๗๙

ประเมินกำรนำเสนอผลงำน
คำชีแ้ จง ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน
ลำดับที่

รำยกำรประเมิน

คุณภำพกำรปฏิบตั ิ
๓

๑
๒
๓
๔
๕

นาเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง
การนาเสนอมีความน่าสนใจ
ความเหมาะสมกับเวลา
ความกล้าแสดงออก
บุคลิกภาพ น้าเสียงเหมาะสม
รวม

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องเล็กน้อย
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องมาก

=
=
=

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
ช่วงคะแนน
๑๑-๑๕
๖-๙
๑-๔

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

๒

๑

๑๘๐

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน

แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้
คำชีแ้ จง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กาหนด

ชื่อ – สกุล

๓

๓

๓

๓

ตรงต่อเวลำ

เลขที่

กำรร่วม
กิจกรรม
กำรรับฟังควำม
คิดเห็นของผู้อนื่
ควำม
รับผิดชอบ
ขยันหมั่นเพียร

รำยกำร

๓

คะแนน
รวม

๑๕

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๑๘๑

สังเกตพฤติกรรมกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
ประเด็นกำรประเมิน

ระดับคะแนน
๒

๑

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
สม่าเสมอ

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม
บางครั้ง

ไม่มีความกระตือรือร้น
ในการร่วมกิจกรรม

๒. การรับฟังความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นของ
ของผู้อื่น
ผูอ้ ื่นสม่าเสมอ

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ไม่รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น

๑. การร่วมกิจกรรม

๓

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมาย
ในงานที่ได้รับ
สม่าเสมอ
บางครั้ง
มอบหมาย

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จอย่าง
สม่าเสมอ

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จ เรียบร้อย ส่งผลงานเสร็จ
ส่งผลงานไม่เรียบร้อย
ทันตามเวลาที่กาหนด
เรียบร้อย
และช้ากว่าเวลาที่
แต่ช้ากว่าเวลาที่กาหนด กาหนด

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จเป็น
บางครั้ง

ไม่มีความเพียร
พยายามทางานให้
สาเร็จ

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

๑๘๒

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน

พฤติกรรม กำรทำงำนกลุม่
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ลำดับ ชื่อ-นำมสกุลของ
ที่ ผูร้ ับกำรประเมิน

กำรแสดง
ควำม
คิดเห็น

กำรยอมรับ กำรทำงำน
ฟังผู้อื่น ตำมทีไ่ ด้รับ
มอบหมำย

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓

ควำมมี
น้ำใจ

กำรมีส่วน
ร่วมในกำร
ปรับปรุง
ผลงำน
กลุ่ม

รวม ๑๕
คะแนน

๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๑๘๓

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
รำยกำรประเมิน

พฤติกรรมกำรแสดงออก

ระดับกำรปฏิบตั ิ
๓

๒

๑

๑. มีวินัย

๑. ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัวและโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๓. มุ่งมั่นในกำรทำงำน ๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับ
มอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
๔. มีจิตสำธำรณะ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน
๘. อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของ
ห้องเรียน โรงเรียนชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของ
โรงเรียน
ลงชื่อ........................................................ผู้ประเมิน
.................../.................../......................
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๐ - ๑๒ หมายถึง ดี
คะแนน ๗ - ๙ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๖ หมายถึง ปรับปรุง

๑๘๔

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๓ เรื่อง กำรใช้จ่ำยเงินที่ไม่เกินตัว
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน
เวลำ ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม รำยวิชำ สังคมศึกษำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สำระที่ ๓ เศรษฐศำสตร์
มำตรฐำน ส ๓.๑ เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้
ทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ จ ากั ด ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและคุ้ ม ค่ า รวมทั้ ง เข้ า ใจหลั ก การของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
เพื่อการดารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
ตัวชี้วัด
ป.๑/๒ ยกตัวอย่างการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจาวันที่ไม่เกินตัวและเห็นประโยชน์ของการออม
๒. สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
เงินมีความสาคัญในการใช้จ่ายเพื่อการดารงชีวิต การใช้เงินอย่างเหมาะสมกับรายได้ จะทาให้มีเงิน
เหลือเก็บไว้ใช้ยามจาเป็น การรู้จักเก็บออมเงินโดยการวางแผนการใช้จ่าย และสะสมเงินให้เหลือใช้อยู่เสมอ
จะทาให้ตนเองและครอบครัวมีความมั่นคง มีเงินไว้ใช้จ่ายในอนาคต
๓. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายการใช้จ่ายเงินที่ไม่เกินตัว
๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
- วางแผนการใช้จ่ายเงินได้อย่างเหมาะสมกับวัยของตนเอง
3.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- ตระหนักถึงประโยชน์และโทษของการใช้จ่าย
๔. สำระกำรเรียนรู้
- การใช้จ่ายเงินที่ไม่เกินตัว
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. มีจิตสาธารณะ
๕. อยู่อย่างพอเพียง
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้

๑.

๑.อธิบายการใช้จ่ายเงินที่
ไม่เกินตัว

ขั้นนาเข้าสู่
บทเรียน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้
กิจกรรมครู
๕ ๑. ครูสนทนากับนักเรียน
นาที เกี่ยวกับใช้จ่ายของตนเอง และ
คนในครอบครัว ว่าแต่ละวันใช้
จ่ายอะไรไปบ้าง โดยใช้คาถาม
ดังนี้
- ในแต่ละวันนักเรียนนาเงินไป
ซื้ออะไรบ้าง
- พ่อและแม่ของนักเรียนนาเงิน
ไปใช้จ่ายอะไรบ้าง
๒. ครูตั้งประเด็นคาถาม
- ถ้านักเรียนใช้จ่ายเงินเกินตัวจะ
เกิดผลอย่างไร
๓. ครูสรุปคาตอบเพิ่มเติมจากที่
นักเรียนตอบ

เวลำ
ที่ใช้

- ขนม ของเล่น ดินสอ ไม้
บรรทัด
- ค่ารถ ค่าโทรศัพท์ ค่าเช่า
บ้าน ค่าอาหารในบ้าน
๒. นักเรียนตอบคาถาม
- มีเงินไม่พอใช้

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนสนทนาร่วมกัน -สื่อ PPT
และตอบคาถาม
เรื่อง การใช้
จ่ายเงินที่ไม่
เกินตัว

สื่อกำรเรียนรู้

-แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

ลำดับที่

๑๘๕

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๓ เรื่อง กำรใช้จ่ำยเงินที่ไม่เกินตัว
รำยวิชำ สังคมศึกษำ จำนวน ๑ ชั่วโมง

๒.

ลำดับที่

๑๘๖

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้
ขั้นสอน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

๔. ร่วมกันสรุปถึงประโยชน์
และหลักการของการใช้จ่ายเงิน
ที่ไม่เกินตัวให้นกั เรียนฟัง
- ซื้อของที่จาเป็น

๒. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกีย่ วกับ
การใช้จ่ายเงินที่ไม่เกินตัวให้
นักเรียนฟัง
๓. ให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์
ประโยชน์ของการใช้จ่ายเงินที่
ไม่เกินตัว

๓. นักเรียนร่วมกัน
วิเคราะห์ถึงผลของการใช้
จ่ายเงินต่อตนเองและ
ครอบครัว

- ไม่ เพราะจะทาให้ไม่มี
เงินใช้จ่ายใน
ชีวิตประจาวัน

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนทากิจกรรม
เลือกภาพสิ่งของที่นักเรียน
มีความจาเป็น
- ไม่มีเงินซื้อข้าว

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

กิจกรรมครู
๒๕ ๑. ครูมีวิดีโอเกี่ยวกับการใช้
นาที จ่ายเงินให้นักเรียนดู พร้อม
ซักถามจากวิดีโอ ดังนี้
- ถ้านักเรียนใช้เงินมากกว่า
รายรับที่มี จะเกิดผลอย่างไร
- นักเรียนจะปฏิบัติตนแบบใน
คลิปหรือไม่ เพราะเหตุใด

เวลำ
ที่ใช้
-สื่อ PPT
เรื่อง การใช้
จ่ายเงินที่ไม่
เกินตัว

สื่อกำรเรียนรู้

-แบบสังเกต
พฤติกรรม
การทางาน
กลุ่ม

-แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน

๓.

ลำดับที่

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นปฏิบัติ

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้
สื่อกำรเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

๑๘๗

๖. นักเรียนทาใบงาน เรื่อง -ใบงาน
-ตรวจใบ
วิเคราะห์การใช้จ่าย
เรื่องวิเคราะห์ งานเรื่อง
การใช้จ่าย
วิเคราะห์
การใช้จ่าย

กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
- เมื่อมีของที่ชารุดควรซ่อมแซม
- จัดทาบัญชีรายรับ – รายจ่าย
- รู้จักเก็บออมเงิน
๕. ครูซักถามนักเรียน ดังนี้
๕. นักเรียนตอบคาถาม
- โทษของการใช้จ่ายเงินเกินตัว - มีหนี้
- อาจเป็นขโมยเพื่ออยากได้
สิ่งของของคนอื่น
- เมื่อโตขึ้นอาจติดนิสัยการ
ใช้เงินเกินตัว

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

๑๕ ๖. ชี้แจงการทาใบงานให้
นาที นักเรียนฟัง

เวลำ
ที่ใช้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๔.

ลำดับที่

๑๘๘

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้
ขั้นสรุป

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้
กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนแต่ละกลุม่ ส่ง
ตัวแทนอภิปรายผลจาก
การทาใบงาน
เรื่อง วิเคราะห์การใช้จ่าย

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

กิจกรรมครู
๕ ๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
นาที การใช้จ่ายเงินที่ไม่เกินตัว

เวลำ
ที่ใช้
-สื่อ PPT
เรื่อง การใช้
จ่ายเงินที่ไม่
เกินตัว

สื่อกำรเรียนรู้

-แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้
-แบบ
ประเมินการ
นาเสนอ

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)
๘. สื่อกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
- Power Point เรื่อง การใช้จ่ายเงินที่ไม่เกินตัว
- วิดีโอเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน
- ใบงานที่ ๓ เรื่อง วิเคราะห์การใช้จ่าย
๙. กำรวัดและกำรประเมินผล
ประเด็นกำรวัด
และประเมินผล

วิธีกำร

เครื่องมือ

เกณฑ์กำรประเมิน

ทักษะ

ตรวจประเมินการนาเสนอ

๑. แบบประเมิน
การนาเสนอ
๒. แบบสังเกต
พฤติกรรมการทางาน
กลุ่ม

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

ความรู้

ตรวจใบงาน
เรื่อง วิเคราะห์การใช้จ่าย

ใบงานที่ ๓ เรือ่ ง
วิเคราะห์การใช้จ่าย

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

ประเมินความมีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ใน
การทางาน มีจิตสาธารณะ
และอยู่อย่างพอเพียง

แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

เกณฑ์ประเมิน
ระดับผ่าน

สมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียน

ประเมินความสามารถใน แบบสังเกตพฤติกรรม
การสื่อสาร ความสามารถ การเรียนรู้
ในการคิดความสามารถใน
การแก้ปัญหาความสามารถ
ในการใช้ทักษะชีวิต

เกณฑ์ประเมิน
ระดับผ่าน

๑๘๙

๑๙๐

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหำรหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมำย
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๑๙๑

ใบงานที่ ๓ เรือ่ ง วิเคราะห์การใช้จ่าย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง การใช้จ่ายเงินที่ไม่เกินตัว
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคาที่กาหนดให้จาแนกลงในตาราง

๑. สมุด

๒. ดินสอ

๓. หนังสือ
กำร์ตนู

๔. ข้ำว

๕. ของเล่น

๖. หมำกฝรั่ง

๗. แผ่นเกมส์

๘. รองเท้ำ

๙. พิซซ่ำ

๑๐. เสื้อผ้ำ

สิ่งที่จำเป็น

สิ่งที่ไม่จำเป็น

ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้น ป.๑/……....เลขที่…………………

๑๙๒

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน

เฉลย ใบงานที่ ๓ เรื่อง วิเคราะห์การใช้จ่าย
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคาทีหน่่กาหนดให้
าแนกลงในตาราง
วยการเรียจนรู
้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง การใช้จ่ายเงินที่ไม่เกินตัว
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

๑. สมุด

๒. ดินสอ

๓. หนังสือ
กำร์ตนู

๔. ข้ำว

๕. ของเล่น

๖. หมำกฝรั่ง

๗. แผ่นเกมส์

๘. รองเท้ำ

๙. พิซซ่ำ

๑๐. เสื้อผ้ำ

สิ่งที่จำเป็น

สิ่งที่ไม่จำเป็น

๑. สมุด

๓. หนังสือกำร์ตูน

๒. ดินสอ

๕. ของเล่น

๔. ข้ำว

๖. หมำกฝรั่ง

๘. รองเท้ำ

๗. แผ่นเกมส์

๑๐. เสื้อผ้ำ

๙. พิซซ่ำ

ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้น ป.๑/……....เลขที่…………………

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๑๙๓

ประเมินกำรนำเสนอผลงำน
คำชีแ้ จง ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน
ลำดับที่

รำยกำรประเมิน

คุณภำพกำรปฏิบตั ิ
๓

๑
๒
๓
๔
๕

นาเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง
การนาเสนอมีความน่าสนใจ
ความเหมาะสมกับเวลา
ความกล้าแสดงออก
บุคลิกภาพ น้าเสียงเหมาะสม
รวม

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องเล็กน้อย
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องมาก

=
=
=

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
ช่วงคะแนน
๑๑-๑๕
๖-๙
๑-๔

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

๒

๑

๑๙๔

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน

แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้
คำชีแ้ จง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กาหนด

ชื่อ – สกุล

๓

๓

๓

๓

ตรงต่อเวลำ

เลขที่

กำรร่วม
กิจกรรม
กำรรับฟัง
ควำมคิดเห็น
ของผู
ควำม้อื่น
รับผิดชอบ
ขยันหมั่นเพียร

รำยกำร

๓

คะแนน
รวม

๑๕

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๑๙๕

สังเกตพฤติกรรมกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ระดับคะแนน

ประเด็นกำรประเมิน

๒

๑

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
สม่าเสมอ

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม
บางครั้ง

ไม่มีความกระตือรือร้น
ในการร่วมกิจกรรม

๒. การรับฟังความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นของ
ของผู้อื่น
ผูอ้ ื่นสม่าเสมอ

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ไม่รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น

๑. การร่วมกิจกรรม

๓

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมาย
ในงานที่ได้รับ
สม่าเสมอ
บางครั้ง
มอบหมาย

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จอย่าง
สม่าเสมอ

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จ เรียบร้อย ส่งผลงานเสร็จ
ส่งผลงานไม่เรียบร้อย
ทันตามเวลาที่กาหนด
เรียบร้อย
และช้ากว่าเวลาที่
แต่ช้ากว่าเวลาที่กาหนด กาหนด

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จเป็น
บางครั้ง

ไม่มีความเพียร
พยายามทางานให้
สาเร็จ

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

๑๙๖

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน

พฤติกรรม กำรทำงำนกลุม่
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
ลำดับ
ที่

ชื่อ-นำมสกุล
ของผู้รับกำร
ประเมิน

กำรแสดง
ควำม
คิดเห็น

กำรยอมรับ กำรทำงำน
ฟังผู้อื่น ตำมทีไ่ ด้รับ
มอบหมำย

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓

ควำมมี
น้ำใจ

กำรมีส่วน
ร่วมในกำร
ปรับปรุง
ผลงำน
กลุม่
๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

รวม ๑๕ คะแนน

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๑๙๗

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
รำยกำรประเมิน

พฤติกรรมกำรแสดงออก

ระดับกำรปฏิบตั ิ
๓

๒

๑

๑. มีวินัย

๑. ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัวและโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๓. มุ่งมั่นในกำรทำงำน ๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับ
มอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
๔. มีจิตสำธำรณะ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน
๘. อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของ
ห้องเรียน โรงเรียนชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของ
โรงเรียน
ลงชื่อ........................................................ผู้ประเมิน
.................../.................../......................
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๐ - ๑๒ หมายถึง ดี
คะแนน ๗ - 9 หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๖ หมายถึง ปรับปรุง

๑๙๘

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๔ เรื่อง กำรใช้จ่ำยเงินทีเ่ หมำะสม
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน
เวลำ ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม รำยวิชำ สังคมศึกษำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สำระที่ ๓ เศรษฐศำสตร์
มำตรฐำน ส ๓.๑ เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้
ทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ จ ากั ด ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและคุ้ ม ค่ า รวมทั้ ง เข้ า ใจหลั ก การของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
เพื่อการดารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
ตัวชี้วัด
ป.๑/๒ ยกตัวอย่างการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจาวันที่ไม่เกินตัวและเห็นประโยชน์ของการออม
๒. สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
เงินมีความสาคัญในการใช้จ่ายเพื่อการดารงชีวิต การใช้เงินอย่างเหมาะสมกับรายได้ จะทาให้มีเงิน
เหลือเก็บไว้ใช้ยามจาเป็น การรู้จักเก็บออมเงินโดยการวางแผนการใช้จ่าย และสะสมเงินให้เหลือใช้อยู่เสมอ
จะทาให้ตนเองและครอบครัวมีความมั่นคง มีเงินไว้ใช้จ่ายในอนาคต
๓. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายการใช้จ่ายเงินที่เหมาะสม
๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
- วางแผนการใช้จ่ายเงินได้อย่างเหมาะสมกับวัยของตนเอง
3.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- ตระหนักถึงประโยชน์และโทษของการใช้จ่าย
๔. สำระกำรเรียนรู้
- การใช้จ่ายเงินที่เหมาะสม
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. มีจิตสาธารณะ
๕. อยู่อย่างพอเพียง
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้

๒.

๑.

๑.อธิบายการใช้จ่ายเงินที่
เหมาะสม

ขั้นสอน

ขั้นนาเข้าสู่
บทเรียน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

สื่อกำร
เรียนรู้

-สื่อ PPT
-แบบสังเกต
เรื่อง การใช้ พฤติกรรมการ
จ่ายเงินที่ เรียนรู้
เหมาะสม

-สื่อ PPT
-แบบสังเกต
เรื่อง การใช้ พฤติกรรม
- มีเงินเหลือเก็บ ไว้ใช้ยาม จ่ายเงินที่ การเรียนรู้
จาเป็น
เหมาะสม
- มีเงินพอใช้

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนตอบคาถาม

๒๕ ๑. นักเรียนวิเคราะห์เหตุการณ์ที่ ๑. นักเรียนทากิจกรรม
นาที กาหนดให้เกีย่ วกับการใช้จ่ายเงิน และตอบคาถาม
ในชีวิตประจาวัน จากนั้น
นักเรียนร่วมกันแสดงความ
คิดเห็นเกีย่ วกับการใช้จ่ายเงิน
เกินตัว แล้วตอบคาถาม ดังนี้
- คนในเหตุการณ์ใช้จ่าย
- ไม่
เหมาะสมหรือไม่

กิจกรรมครู
๕ ๑. ครูสนทนากับนักเรียน โดยใช้
นาที คาถาม ดังนี้
- การใช้จ่ายอย่างประหยัดทาให้
เกิดผลอย่างไร
- ข้อดีของการรู้จักใช้จ่ายที่
เหมาะสม

เวลำ
ที่ใช้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

ลำดับที่

๑๙๙

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๔ เรื่อง กำรใช้จ่ำยเงินทีเ่ หมำะสม
รำยวิชำ สังคมศึกษำ จำนวน ๑ ชั่วโมง

ลำดับที่

๒๐๐

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

เวลำ
ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
- นักเรียนมีวิธีใช้จ่ายอย่างไรทีไ่ ม่ - ไม่ใช้จ่ายเงินเกินกว่า
เกินตัว
รายได้ที่รับมาและไม่ใช้
จ่ายฟุ่มเฟือย
๒. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การใช้จ่ายเงินที่เหมาะสม
๓. นักเรียนทากิจกรรม โดยใช้ ๓. นักเรียนออกมาทา
เครื่องหมาย X ทับภาพสิ่งของ กิจกรรม
ที่นักเรียนมีความจาเป็นต้องใช้
ในชีวิตประจาวัน (PPT)
๔. นักเรียนทากิจกรรม โดยใช้ ๔. นักเรียนออกมาทา
เครื่องหมาย X ทับภาพสิ่งของที่ กิจกรรม
นักเรียนไม่มีความจาเป็นต้องใช้
ในชีวิตประจาวัน (PPT)
๕. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกีย่ วกับ
การใช้จ่ายเงินที่เหมาะสม

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
สื่อกำร
เรียนรู้

-แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
ทางานกลุ่ม

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน

ขั้นสรุป

๔.

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้
ขั้นปฏิบัติ

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

๓.

ลำดับที่

๕ ๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
นาที การใช้จ่ายที่เหมาะสม

สื่อกำร
เรียนรู้

๑. นักเรียนแต่ละกลุม่ ส่ง
ตัวแทนอภิปรายผลจาก
การทาใบงาน
เรื่อง การใช้จ่ายที่
เหมาะสม

-สื่อ PPT
เรื่อง การใช้
จ่ายเงินที่
เหมาะสม

กิจกรรมนักเรียน
๖. นักเรียนทาใบงาน เรื่อง -ใบงาน
การใช้จ่ายเงินที่เหมาะสม เรื่อง การใช้
จ่ายเงินที่
เหมาะสม

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

กิจกรรมครู
๑๕ ๖. ชี้แจงการทาใบงานให้
นาที นักเรียนฟัง

เวลำ
ที่ใช้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

-แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
เรียนรู้
-แบบประเมิน
การนาเสนอ

-ใบงาน
เรื่อง การใช้
จ่ายเงินที่
เหมาะสม

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

๒๐๑

๒๐๒

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน

๘. สื่อกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
- Power Point เรื่อง การใช้จ่ายเงินที่เหมาะสม
- ใบงานที่ ๔ เรื่อง การใช้จ่ายเงินที่เหมาะสม
๙. กำรวัดและกำรประเมินผล
ประเด็นกำรวัด
และประเมินผล

วิธีกำร

เครื่องมือ

เกณฑ์กำรประเมิน

ทักษะ

ตรวจประเมิน
การนาเสนอ

๑. แบบประเมิน
การนาเสนอ
๒. แบบสังเกต
พฤติกรรมการทางาน
กลุ่ม

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

ความรู้

ตรวจใบงาน
เรื่อง การใช้จ่ายเงินที่
เหมาะสม

ใบงานที่ ๔
เรื่อง การใช้จ่ายเงินที่
เหมาะสม

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

ประเมินความมีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ใน
การทางาน มีจิต
สาธารณะและอยู่อย่าง
พอเพียง

แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

เกณฑ์ประเมิน
ระดับผ่าน

สมรรถนะสาคัญของ ประเมินความสามารถใน แบบสังเกตพฤติกรรม
ผู้เรียน
การสื่อสารความสามารถ การเรียนรู้
ในการคิดความสามารถ
ในการแก้ปัญหา
ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต

เกณฑ์ประเมิน
ระดับผ่าน

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๒๐๓

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหำรหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมำย
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๒๐๔

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน
ใบงานที่ ๔ เรือ่ ง การใช้จ่ายเงินที่เหมาะสม
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง การใช้จ่ายเงินที่เหมาะสม
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

คำชี้แจง ให้นักเรียนวาดภาพระบายสี สิ่งของที่เป็นของกิน หรือของใช้ ที่มีประโยชน์ จานวน ๓
ภาพ และบอกว่าเป็นภาพของอะไร

ภาพ

ภาพ

ภาพ

ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้นป.1/……....เลขที่…………………

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๒๐๕

เฉลย ใบงานที่ ๔ เรื่อง การใช้จ่ายเงินที่เหมาะสม
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง การใช้จ่ายเงินที่เหมาะสม
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

คำชี้แจง ให้นักเรียนวาดภาพระบายสี สิ่งของที่เป็นของกิน หรือของใช้ ที่มีประโยชน์ จานวน ๓
ภาพ และบอกว่าเป็นภาพของอะไร

ภาพ นม

ภาพ อาหาร

ภาพ รองเท้า

ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้นป.1/……....เลขที่…………………

๒๐๖

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน

ประเมินกำรนำเสนอผลงำน
คำชีแ้ จง ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน
ลำดับที่

รำยกำรประเมิน

คุณภำพกำรปฏิบตั ิ
๓

๑
๒
๓
๔
๕

นาเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง
การนาเสนอมีความน่าสนใจ
ความเหมาะสมกับเวลา
ความกล้าแสดงออก
บุคลิกภาพ น้าเสียงเหมาะสม
รวม

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องเล็กน้อย
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องมาก

=
=
=

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
ช่วงคะแนน
๑๑-๑๕
๖-๙
๑-๔

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

๒

๑

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๒๐๗

แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้
คำชีแ้ จง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กาหนด

ชื่อ – สกุล

๓

๓

๓

๓

ตรงต่อเวลำ

เลขที่

กำรร่วม
กิจกรรม
กำรรับฟัง
ควำมคิดเห็น
ของผู
ควำม้อื่น
รับผิดชอบ
ขยันหมั่นเพียร

รำยกำร

๓

คะแนน
รวม

๑๕

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

๒๐๘

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน

สังเกตพฤติกรรมกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
ประเด็นกำรประเมิน

ระดับคะแนน
๒

๑

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
สม่าเสมอ

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม
บางครั้ง

ไม่มีความกระตือรือร้น
ในการร่วมกิจกรรม

๒. การรับฟังความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นของ
ของผู้อื่น
ผูอ้ ื่นสม่าเสมอ

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ไม่รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น

๑. การร่วมกิจกรรม

๓

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมาย
ในงานที่ได้รับ
สม่าเสมอ
บางครั้ง
มอบหมาย

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จอย่าง
สม่าเสมอ

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จ เรียบร้อย ส่งผลงานเสร็จ
ส่งผลงานไม่เรียบร้อย
ทันตามเวลาที่กาหนด
เรียบร้อย
และช้ากว่าเวลาที่
แต่ช้ากว่าเวลาที่กาหนด กาหนด

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จเป็น
บางครั้ง

ไม่มีความเพียร
พยายามทางานให้
สาเร็จ

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๒๐๙

พฤติกรรม กำรทำงำนกลุม่
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ลำดับ
ที่

ชื่อ-นำมสกุล
ของผู้รับกำร
ประเมิน

กำรแสดง
ควำม
คิดเห็น

กำรยอมรับ กำรทำงำน
ฟังผู้อื่น ตำมทีไ่ ด้รับ
มอบหมำย

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓

ควำมมี
น้ำใจ

กำรมีส่วน
ร่วมในกำร
ปรับปรุง
ผลงำน
กลุม่
๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

รวม ๑๕ คะแนน

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

๒๑๐

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
รำยกำรประเมิน

พฤติกรรมกำรแสดงออก

ระดับกำรปฏิบตั ิ
๓

๒

๑

๑. มีวินัย

๑. ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัวและโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๓. มุ่งมั่นในกำรทำงำน ๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับ
มอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
๔. มีจิตสำธำรณะ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน
๘. อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของ
ห้องเรียน โรงเรียนชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของ
โรงเรียน
ลงชื่อ........................................................ผู้ประเมิน
.................../.................../......................
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๐ - ๑๒ หมายถึง ดี
คะแนน ๗ - ๙ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๖ หมายถึง ปรับปรุง

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)
๒๑๑
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๕ เรื่อง กำรวำงแผนกำรใช้จำ่ ยเงิน
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน
เวลำ ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม รำยวิชำ สังคมศึกษำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สำระที่ ๓ เศรษฐศำสตร์
มำตรฐำน ส ๓.๑ เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้
ทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ จ ากั ด ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและคุ้ ม ค่ า รวมทั้ ง เข้ า ใจหลั ก การของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
เพื่อการดารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
ตัวชี้วัด
ป.๑/๒ ยกตัวอย่างการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจาวันที่ไม่เกินตัวและเห็นประโยชน์ของการออม
๒. สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
เงินมีความสาคัญในการใช้จ่ายเพื่อการดารงชีวิต การใช้เงินอย่างเหมาะสมกับรายได้ จะทาให้มีเงิน
เหลือเก็บไว้ใช้ยามจาเป็น การรู้จักเก็บออมเงินโดยการวางแผนการใช้จ่าย และสะสมเงินให้เหลือใช้อยู่เสมอ
จะทาให้ตนเองและครอบครัวมีความมั่นคง มีเงินไว้ใช้จ่ายในอนาคต
๓. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายการวางแผนการใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน
๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
- วิเคราะห์และวางแผนการใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน
3.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- เห็นประโยชน์ของการวางแผนการใช้จ่าย
๔. สำระกำรเรียนรู้
- การวางแผนการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจาวัน
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. มีจิตสาธารณะ
๕. อยู่อย่างพอเพียง
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้

๑.

ลำดับที่

๒๑๒

๑.อธิบายการวาง
แผนการใช้จ่ายใน
ชีวิตประจาวัน

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นนาเข้าสู่
บทเรียน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

- เงินเดือนจากการทางาน
เงินจากการค้าขาย

- พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย พี่
ป้า น้า อา
- เงินจากการร่วมทา
กิจกรรมต่าง ๆ การรับจ้าง
ทางาน

- ใช้ซื้อสิ่งของที่จาเป็น

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนตอบคาถาม

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

กิจกรรมครู
๕ ๑. ครูสนทนากับนักเรียน โดยใช้
นาที คาถาม ดังนี้
- ถ้านักเรียนมีเงินออมมาก
นักเรียนจะวางแผนการใช้จ่าย
อย่างไรให้คมุ้ ค่ามากที่สุด
- ใครเป็นคนให้เงินนักเรียนมา
โรงเรียนบ้าง
- นอกเหนือจากการที่นักเรียน
ได้รับเงินจากผู้ปกครองแล้ว
นักเรียนยังสามารถได้เงินมา
จากวิธีใดอีกบ้าง
- ผู้ปกครองของนักเรียนได้เงิน
มาจากไหน
๒. ครูสรุปคาตอบของนักเรียน

เวลำ
ที่ใช้

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๕ เรื่อง กำรวำงแผนกำรใช้จำ่ ยเงิน
รำยวิชำ สังคมศึกษำ จำนวน ๑ ชั่วโมง
กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

-สื่อ PPT เรื่อง -แบบสังเกต
การวางแผนการ พฤติกรรม
ใช้จ่ายเงิน
การเรียนรู้

สื่อกำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน

ขั้นปฏิบัติ

๓.

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้
ขั้นสอน

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

๒.

ลำดับที่

๑๕ ๓. ให้นกั เรียนแบ่งกลุ่มสมมติ
นาที เป็นครอบครัวเดียวกัน ให้
วางแผนการใช้เงินโดยกาหนดให้
ครอบครัวละ ๒๐๐ บาท พร้อม
ออกมานาเสนอหน้าชั้นเรียน ว่า
เลือกซื้ออะไร เพราะเหตุใด

๒. ครูนาเสนอสถานการณ์
ตัวอย่างเกี่ยวกับครอบครัวให้
นักเรียนฟัง

๓. นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุป
ในเรื่องการวางแผนการใช้
จ่ายเงินในครอบครัวที่
สมมติขึ้น

- ค่าอาหาร ค่าขนม ค่า
เสื้อผ้า ค่ายารักษาโรค
เพราะ เป็นสิ่งจาเป็น
๒. นักเรียนร่วมกัน
วิเคราะห์จากสถานการณ์
ที่กาหนดให้ ในเรื่องการ
วางแผนใช้จ่ายเงิน

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนตอบคาถาม

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

กิจกรรมครู
๒๐ ๑. นักเรียนร่วมกันแสดงความ
นาที คิดเห็นเกีย่ วกับรายจ่าย
โดยใช้คาถาม ดังนี้
- นักเรียนนาเงินที่ได้ไปใช้จ่าย
อะไรบ้าง เพราะอะไร

เวลำ
ที่ใช้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)
กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

-แบบสังเกต
พฤติกรรม
การทางานกลุ่ม

-สื่อ PPT เรื่อง -แบบสังเกต
การวางแผนการ พฤติกรรมการ
ใช้จ่ายเงิน
เรียนรู้

สื่อกำรเรียนรู้

๒๑๓

๔..

ลำดับที่

๒๑๔

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นสรุป

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้
กิจกรรมครู
๔. ครูอธิบายเพิ่มเติมในเรื่อง
การวางแผนการใช้จ่าย
๑. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่ง
ตัวแทนอภิปรายผลจาก
การทากิจกรรม

กิจกรรมนักเรียน

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

๕ ๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
นาที การวางแผนการใช้จ่ายเงิน

เวลำ
ที่ใช้

-สื่อ PPT เรื่อง
การวางแผน
การใช้จ่ายเงิน

สื่อกำรเรียนรู้

-แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้
-แบบประเมิน
การนาเสนอ

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)
๘. สื่อกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
- Power Point เรื่อง การวางแผนการใช้จ่ายเงิน
๙. กำรวัดและกำรประเมินผล
ประเด็นกำรวัด
และประเมินผล

วิธีกำร

เครื่องมือ

เกณฑ์กำรประเมิน

ทักษะ

ตรวจประเมิน
การนาเสนอ

๑. แบบประเมิน
การนาเสนอ

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

ความรู้

การตอบคาถาม

๑. แบบสังเกต
พฤติกรรมการทางาน
กลุ่ม

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์

ประเมินความมีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ใน
การทางาน มีจิต
สาธารณะและอยู่อย่าง
พอเพียง

แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

เกณฑ์ประเมิน
ระดับผ่าน

สมรรถนะสาคัญ ประเมินความสามารถใน แบบสังเกตพฤติกรรม
ของผู้เรียน
การเรียนรู้
การสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
ความสามารถใน
การแก้ปัญหา
ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต

เกณฑ์ประเมิน
ระดับผ่าน

๒๑๕

๒๑๖

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหำรหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมำย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๒๑๗

ประเมินกำรนำเสนอผลงำน
คำชีแ้ จง ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน
ลำดับที่

รำยกำรประเมิน

คุณภำพกำรปฏิบตั ิ
๓

๑
๒
๓
๔
๕

นาเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง
การนาเสนอมีความน่าสนใจ
ความเหมาะสมกับเวลา
ความกล้าแสดงออก
บุคลิกภาพ น้าเสียงเหมาะสม
รวม

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องเล็กน้อย
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องมาก

=
=
=

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
ช่วงคะแนน
๑๑-๑๕
๖-๙
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

๒

๑

๒๑๘

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน

แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้
คำชีแ้ จง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กาหนด

๓

๓

๓

ตรงต่อเวลำ

ชื่อ – สกุล

รับผิดชอบ
ขยันหมั่นเพียร

เลขที่

กำรร่วม
กิจกรรม
กำรรับฟัง
ควำมคิดเห็น
ของผู
ควำม้อื่น

รำยกำร

๓

๓

คะแนน
รวม

๑๕

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๒๑๙

สังเกตพฤติกรรมกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ประเด็นกำรประเมิน

ระดับคะแนน
๒

๑

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
สม่าเสมอ

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม
บางครั้ง

ไม่มีความกระตือรือร้น
ในการร่วมกิจกรรม

๒. การรับฟังความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นของ
ของผู้อื่น
ผูอ้ ื่นสม่าเสมอ

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ไม่รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น

๑. การร่วมกิจกรรม

๓

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมาย
ในงานที่ได้รับ
สม่าเสมอ
บางครั้ง
มอบหมาย

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จอย่าง
สม่าเสมอ

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จ เรียบร้อย ส่งผลงานเสร็จ
ส่งผลงานไม่เรียบร้อย
ทันตามเวลาที่กาหนด
เรียบร้อย
และช้ากว่าเวลาที่
แต่ช้ากว่าเวลาที่กาหนด กาหนด

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จเป็น
บางครั้ง

ไม่มีความเพียร
พยายามทางานให้
สาเร็จ

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

๒๒๐

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน

พฤติกรรม กำรทำงำนกลุม่
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ลำดับ ชื่อ-นำมสกุล
ที่ ของผู้รับกำร
ประเมิน

กำรแสดง
ควำม
คิดเห็น

กำรยอมรับ กำรทำงำน
ฟังผู้อื่น ตำมทีไ่ ด้รับ
มอบหมำย

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓

ควำมมี
น้ำใจ

กำรมีส่วน
ร่วมในกำร
ปรับปรุง
ผลงำน
กลุม่
๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

รวม ๑๕ คะแนน

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๒๒๑

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
รำยกำรประเมิน

พฤติกรรมกำรแสดงออก

ระดับกำรปฏิบตั ิ
๓

๒

๑

๑. มีวินัย

๑. ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัวและโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๓. มุ่งมั่นในกำรทำงำน ๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับ
มอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
๔. มีจิตสำธำรณะ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน
๘. อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของ
ห้องเรียน โรงเรียนชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของ
โรงเรียน
ลงชื่อ........................................................ผู้ประเมิน
.................../.................../......................
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๐ - ๑๒ หมายถึง ดี
คะแนน ๗ - ๙ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๖ หมายถึง ปรับปรุง

๒๒๒

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๖ เรื่อง ควำมหมำยและวิธกี ำรออมเงิน
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน
เวลำ ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม รำยวิชำ สังคมศึกษำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สำระที่ ๓ เศรษฐศำสตร์
มำตรฐำน ส ๓.๑ เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้
ทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ จ ากั ด ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและคุ้ ม ค่ า รวมทั้ ง เข้ า ใจหลั ก การของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
เพื่อการดารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
ตัวชี้วัด
ป.๑/๒ ยกตัวอย่างการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจาวันที่ไม่เกินตัวและเห็นประโยชน์ของการออม
๒. สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
เงินมีความสาคัญในการใช้จ่ายเพื่อการดารงชีวิต การใช้เงินอย่างเหมาะสมกับรายได้ จะทาให้มีเงิน
เหลือเก็บไว้ใช้ยามจาเป็น การรู้จักเก็บออมเงินโดยการวางแผนการใช้จ่าย และสะสมเงินให้เหลือใช้อยู่เสมอ
จะทาให้ตนเองและครอบครัวมีความมั่นคง มีเงินไว้ใช้จ่ายในอนาคต
๓. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายความหมายและวิธีออมเงิน
๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
- เขียนวิธีการออมเงินในชีวิตประจาวัน
3.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- เห็นประโยชน์ของการออมเงิน
๔. สำระกำรเรียนรู้
- ความหมายและวิธีออมเงิน
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. มีจิตสาธารณะ
๕. อยู่อย่างพอเพียง
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้

๒.

๑.

ลำดับที่

๑.อธิบายความหมาย
และวิธีออมเงิน

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นสอน

ขั้นนาเข้าสู่
บทเรียน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

๒๕
นาที

๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้
กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนตอบคาถาม

๑. ครูมีสถานการณ์ให้ ให้
๑. นักเรียนออกมาทา
นักเรียนออกมาทากิจกรรม โดย กิจกรรม
แยกเหตุการณ์ที่ทาให้เกิดการ
ออมเงินและเหตุการณ์ที่ไม่ทาให้
เกิดการออมเงิน

- กระปุกออมสิน
- เงิน
- ธนาคาร
๒. ครูสุ่มตัวแทนนักเรียน ที่เคย ๒. นักเรียนออกมาทา
ออมเงิน และมีเงินออม มาเล่าให้ กิจกรรมหน้าชั้นเรียน
เพื่อนฟังว่า มีวธิ ีออมเงินอย่างไร
การออมเงินดีอย่างไร
๓. ครูสรุปเพิม่ เติมจากที่นักเรียน
ตอบ

กิจกรรมครู
๑. ครูสนทนาและถามคาถาม
นักเรียน ดังนี้
- เมื่อนึกถึงการออมเงิน นักเรียน
นึกถึงสิ่งใดบ้าง

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๖ เรื่อง ควำมหมำยและวิธกี ำรออมเงิน
รำยวิชำ สังคมศึกษำ จำนวน ๑ ชั่วโมง
กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

-สื่อ PPT เรื่อง -แบบสังเกต
ความหมายและ พฤติกรรมการ
วิธีการออมเงิน เรียนรู้

-สื่อ PPT เรื่อง -แบบสังเกต
ความหมายและ พฤติกรรม
วิธีการออมเงิน การเรียนรู้

สื่อกำรเรียนรู้

๒๒๓

๓.

ลำดับที่

๒๒๔

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นปฏิบัติ

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

๑๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้

๕. ชีแ้ จงการทาใบงานให้
นักเรียนฟัง

๔. ครูอธิบายเพิ่มเติมในเรื่อง
วิธีการออมเงิน

กิจกรรมครู
๒. ครูอธิบายเพิ่มเติมความรู้ใน
เรื่องความหมายของการออม
๓. ให้นกั เรียนร่วมกันบอก
วิธีการออมเงินในชีวิตประจาวัน
ของนักเรียน

สื่อกำรเรียนรู้

๕. นักเรียนทาใบงาน เรื่อง -ใบงาน
การออม
เรื่อง การออม

๓. นักเรียนแต่ละกลุ่ม
ร่วมกันบอกวิธีการออมเงิน
ในชีวิตประจาวัน เช่น นา
เงินที่เหลือแต่ละวันหยอด
กระปุกออมสิน / นาไปฝาก
ธนาคารทุกเดือน

กิจกรรมนักเรียน

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

-ตรวจใบงาน
เรื่อง การออม

-แบบสังเกต
พฤติกรรม
การทางานกลุ่ม

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน

๔.

ลำดับที่

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นสรุป

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้
๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป ๑. นักเรียนแต่ละกลุม่ ส่ง
ความหมายและวิธีการออมเงิน ตัวแทนอภิปรายผลจาก
การทาใบงาน
เรื่อง การออม

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)
กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

-สื่อ PPT เรื่อง -แบบสังเกต
ความหมายและ พฤติกรรม
วิธีการออมเงิน การเรียนรู้
-แบบประเมิน
การนาเสนอ

สื่อกำรเรียนรู้

๒๒๕

๒๒๖

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน

๘. สื่อกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
- Power Point เรื่อง ความหมายและวิธกี ารออมเงิน
- ใบงานที่ ๕ เรื่อง การออม
๙. กำรวัดและกำรประเมินผล
ประเด็นกำรวัด
และประเมินผล

วิธีกำร

เครื่องมือ

เกณฑ์กำรประเมิน

ทักษะ

ตรวจประเมิน
การนาเสนอ

๑. แบบประเมิน
การนาเสนอ

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

ความรู้

ตรวจใบงาน
เรื่อง การออม

ใบงานที่ ๕
เรื่อง การออม

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

ประเมินความมีวินัย
แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ใน
ประสงค์
การทางาน มีจิต
สาธารณะและอยู่อย่าง
พอเพียง

สมรรถนะสาคัญของ ประเมินความสามารถ แบบสังเกตพฤติกรรม
ผู้เรียน
การเรียนรู้
ในการสือ่ สาร
ความสามารถในการคิด
ความสามารถใน
การแก้ปัญหา
ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต

เกณฑ์ประเมิน
ระดับผ่าน

เกณฑ์ประเมิน
ระดับผ่าน

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๒๒๗

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหำรหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมำย
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๒๒๘

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน
ใบงานที่ ๕ เรือ่ ง การออม
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง ความหมายและวิธีการออมเงิน
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

คำชี้แจง ให้นักเรียนนาคาที่กาหนดให้ไปเติมท้ายประโยคให้ถูกต้อง

เกิดกำรออมเงิน

ไม่เกิดกำรออมเงิน

๑. แม่ให้เงิน ๑๐ บาท ซื้อขนม ๘ บาท นาเงินที่เหลือหยอดกระป๋องออมสิน ๒ บาท
__________________________________________________________________
๒. แม่ให้เงิน ๑๐ บาท ซื้อยางลบและดินสอนรวม ๑๐ บาท
__________________________________________________________________
๓. แม่เงิน ๒๐ บาท ซื้ออาหารและผลไม้รวม ๑๙ บาท นาเงินเก็บไว้ ๑ บาท
__________________________________________________________________
๔. แม่ให้เงิน ๑๐ บาท ได้รับเงินจากพ่ออีก ๑๐ บาท จึงนาเงินไปซื้อสมุดวาดเขียน ๒๐ บาท
__________________________________________________________________
๕. ปู่ให้เงินในวันเกิด ๕๐๐ บาท จึงนาไปรวมกับของตนเองอีก ๓๐๐ บาท เพื่อนาไปฝาก
ธนาคาร_____________________________________________________________
๖. ได้รับเงินค่าจ้างล้างจาน ๒๐ บาท ซื้อน้า ๑๐ บาท ซื้อขนม ๕ บาท ซื้อขนม ๕ บาท
__________________________________________________________________
ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้นป.1/……....เลขที่…………………

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๒๒๙

เฉลย ใบงานที่ ๕ เรื่อง การออม
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง ความหมายและวิธีการออมเงิน
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

คำชี้แจง ให้นักเรียนนาคาที่กาหนดให้ไปเติมท้ายประโยคให้ถูกต้อง

เกิดกำรออมเงิน

ไม่เกิดกำรออมเงิน

๑. แม่ให้เงิน ๑๐ บาท ซื้อขนม ๘ บาท นาเงินที่เหลือหยอดกระป๋องออมสิน ๒ บาท
เกิดกำรออมเงิน
___________________________________________________________
๒. แม่ให้เงิน ๑๐ บาท ซื้อยางลบและดินสอนรวม ๑๐ บาท
ไม่เกิดกำรออมเงิน
___________________________________________________________
๓. แม่เงิน ๒๐ บาท ซื้ออาหารและผลไม้รวม ๑๙ บาท นาเงินเก็บไว้ ๑ บาท
______________________________________________________________
เกิดกำรออมเงิน
๔. แม่ให้เงิน ๑๐ บาท ได้รับเงินจากพ่ออีก ๑๐ บาท จึงนาเงินไปซื้อสมุดวาดเขียน ๒๐ บาท
ไม่เกิดกำรออมเงิน
_____________________________________________________________
๕. ปู่ให้เงินในวันเกิด ๕๐๐ บาท จึงนาไปรวมกับของตนเองอีก ๓๐๐ บาท เพื่อนาไปฝาก
เกิดกำรออมเงิน
ธนาคาร________________________________________________________
๖. ได้รับเงินค่าจ้างล้างจาน ๒๐ บาท ซื้อน้า ๑๐ บาท ซื้อขนม ๕ บาท ซื้อขนม ๕ บาท
_____________________________________________________________
ไม่เกิดกำรออมเงิน

ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้นป.1/……....เลขที่…………………

๒๓๐

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน

ประเมินกำรนำเสนอผลงำน
คำชีแ้ จง ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน
ลำดับที่

รำยกำรประเมิน

คุณภำพกำรปฏิบตั ิ
๓

๑
๒
๓
๔
๕

นาเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง
การนาเสนอมีความน่าสนใจ
ความเหมาะสมกับเวลา
ความกล้าแสดงออก
บุคลิกภาพ น้าเสียงเหมาะสม
รวม

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องเล็กน้อย
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องมาก

=
=
=

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
ช่วงคะแนน
๑๑-๑๕
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

๒

๑

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๒๓๑

แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้
คำชีแ้ จง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กาหนด

ชื่อ – สกุล

๓

๓

๓

๓

ตรงต่อเวลำ

เลขที่

กำรร่วม
กิจกรรม
กำรรับฟัง
ควำมคิดเห็น
ของผู
ควำม้อื่น
รับผิดชอบ
ขยันหมั่นเพียร

รำยกำร

๓

คะแนน
รวม

๑๕

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

๒๓๒

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน

สังเกตพฤติกรรมกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ประเด็นกำรประเมิน

ระดับคะแนน
๒

๑

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
สม่าเสมอ

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม
บางครั้ง

ไม่มีความกระตือรือร้น
ในการร่วมกิจกรรม

๒. การรับฟังความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นของ
ของผู้อื่น
ผูอ้ ื่นสม่าเสมอ

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ไม่รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น

๑. การร่วมกิจกรรม

๓

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมาย
ในงานที่ได้รับ
สม่าเสมอ
บางครั้ง
มอบหมาย

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จอย่าง
สม่าเสมอ

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จ เรียบร้อย ส่งผลงานเสร็จ
ส่งผลงานไม่เรียบร้อย
เรียบร้อย
และช้ากว่าเวลาที่
ทันตามเวลาที่กาหนด
แต่ช้ากว่าเวลาที่กาหนด กาหนด

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จเป็น
บางครั้ง

ไม่มีความเพียร
พยายามทางานให้
สาเร็จ

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๒๓๓

พฤติกรรม กำรทำงำนกลุม่
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ลำดับ
ที่

ชื่อ-นำมสกุล
ของผู้รับกำร
ประเมิน

กำรแสดง
ควำม
คิดเห็น

กำรยอมรับ กำรทำงำน
ฟังผู้อื่น ตำมทีไ่ ด้รับ
มอบหมำย

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓

ควำมมี
น้ำใจ

กำรมีส่วน
ร่วมในกำร
ปรับปรุง
ผลงำน
กลุม่

รวม ๑๕ คะแนน

๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

๒๓๔

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
รำยกำรประเมิน

พฤติกรรมกำรแสดงออก

ระดับกำรปฏิบตั ิ
๓

๒

๑

๑. มีวินัย

๑. ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัวและโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๓. มุ่งมั่นในกำรทำงำน ๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับ
มอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
๔. มีจิตสำธำรณะ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน
๘. อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของ
ห้องเรียน โรงเรียนชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของ
โรงเรียน
ลงชื่อ........................................................ผู้ประเมิน
.................../.................../......................
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๐ - ๑๒ หมายถึง ดี
คะแนน ๗ - ๙ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๖ หมายถึง ปรับปรุง

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)
๒๓๕
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๗ เรื่อง ประโยชน์ของกำรออม
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน
เวลำ ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม รำยวิชำ สังคมศึกษำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สำระที่ ๓ เศรษฐศำสตร์
มำตรฐำน ส ๓.๑ เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้
ทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ จ ากั ด ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและคุ้ ม ค่ า รวมทั้ ง เข้ า ใจหลั ก การของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
เพื่อการดารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
ตัวชี้วัด
ป.๑/๒ ยกตัวอย่างการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจาวันที่ไม่เกินตัวและเห็นประโยชน์ของการออม
๒. สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
เงินมีความสาคัญในการใช้จ่ายเพื่อการดารงชีวิต การใช้เงินอย่างเหมาะสมกับรายได้ จะทาให้มีเงิน
เหลือเก็บไว้ใช้ยามจาเป็น การรู้จักเก็บออมเงินโดยการวางแผนการใช้จ่าย และสะสมเงินให้เหลือใช้อยู่เสมอ
จะทาให้ตนเองและครอบครัวมีความมั่นคง มีเงินไว้ใช้จ่ายในอนาคต
๓. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายประโยชน์ของการออม
๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
- เขียนวิธีการออมเงินในชีวิตประจาวัน
3.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- เห็นประโยชน์ของการออมเงิน
๔. สำระกำรเรียนรู้
- ประโยชน์ของการออม
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. มีจิตสาธารณะ
๕. อยู่อย่างพอเพียง
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้

๒.

๑.

ลำดับที่

๒๓๖

๑.อธิบายประโยชน์
ของการออม

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นสอน

ขั้นนาเข้าสู่
บทเรียน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

๒๕
นาที

๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้
สื่อกำรเรียนรู้

-คลิปวิดีโอ
เกี่ยวกับการ
ออมเงิน

-สื่อ PPT เรื่อง
ประโยชน์ของ
- จดบันทึกจานวนเงินออม การออม
ไว้ทุกวัน ฝากธนาคาร
- ทาให้มีเงินเก็บ

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนตอบคาถาม

๑. ครูมีคลิปวิดีโอเกี่ยวกับ
๑. นักเรียนดูคลิปวิดีโอ
การออมเงินให้นักเรียนดู พร้อม และสรุปร่วมกัน
ซักถามนักเรียนจากคลิปวิดีโอ

กิจกรรมครู
๑. ครูสนทนาร่วมกับนักเรียน
โดยใช้คาถาม ดังนี้
- นักเรียนมีวิธีการออมเงิน
อย่างไรบ้าง
- ประโยชน์ของการออมเงินมี
อะไรบ้าง
๒. ครูสรุปเพิม่ เติมจากที่
นักเรียนตอบ

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๗ เรื่อง ประโยชน์ของกำรออม
รำยวิชำ สังคมศึกษำ จำนวน ๑ ชั่วโมง

-แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
เรียนรู้

-แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
เรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน

ลำดับที่

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

เวลำ
ที่ใช้

๔. นักเรียนร่วมกันบอก
ประโยชน์ของการออมเงิน

กิจกรรมนักเรียน
๒. นักเรียนร่วมกันบอก
วิธีการออมเงินใน
ชีวิตประจาวัน
๓. นักเรียนส่งตัวแทนบอก
จานวนเงินออมของตนเอง

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
กิจกรรมครู
๒. ให้นกั เรียนร่วมกันบอก
วิธีการออมเงินในชีวิตประจาวัน
ของนักเรียน
๓. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกัน
บอกเงินออมของตนเองที่ผ่าน
มาแล้ว พร้อมบอกจานวนเงิน
ออม ครูมีตรารางแบบบันทึก
การออมเงินให้บนจอสมาร์ท
บอร์ด
๔. นักเรียนช่วยกันบอก
ประโยชน์ของการออมเงิน
๕. ครูอธิบายเพิ่มเติมถึง
ประโยชน์ของการออมเงินให้
นักเรียนเข้าใจยิ่งขึ้น พร้อมมี
ตัวอย่างเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ที่เกี่ยวกับการออม
เงินให้นกั เรียนได้เรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)
สื่อกำรเรียนรู้

-แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
ทางานกลุ่ม

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

๒๓๗

ขั้นสรุป

๔.

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

ขั้นปฏิบัติ

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

๓.

ลำดับที่

๒๓๘

๕
นาที

๑๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้

๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
ประโยชน์ของการออม

กิจกรรมครู
๖. ชีแ้ จงการทาใบงานให้
นักเรียนฟัง

สื่อกำรเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

๑. นักเรียนแต่ละกลุม่ ส่ง
ตัวแทนอภิปรายผลจาก
การทาใบงาน
เรื่อง ประโยชน์ของ
การออม

-สื่อ PPT เรื่อง
ประโยชน์ของ
การออม

-แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
เรียนรู้
-แบบประเมิน
การนาเสนอ

กิจกรรมนักเรียน
๖. นักเรียนทาใบงาน เรื่อง -ใบงาน
-ตรวจใบงาน
ประโยชน์ของการออม
เรื่อง ประโยชน์ เรื่อง ประโยชน์
ของการออม
ของการออม

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๒๓๙

๘. สื่อกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
- Power Point เรื่อง ประโยชน์ของการออม
- ใบงานที่ ๖ เรื่อง ประโยชน์ของการออม
๙. กำรวัดและกำรประเมินผล
ประเด็นกำรวัด
และประเมินผล

วิธีกำร

เครื่องมือ

เกณฑ์กำรประเมิน

ทักษะ

ตรวจประเมิน
การนาเสนอ

๑. แบบประเมิน
การนาเสนอ

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

ความรู้

ตรวจใบงาน
เรื่อง ประโยชน์ของการ
ออม

ใบงานที่ ๖
เรื่อง ประโยชน์ของ
การออม

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

ประเมินความมีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ใน
การทางาน มีจิต
สาธารณะและอยู่อย่าง
พอเพียง

แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

เกณฑ์ประเมิน
ระดับผ่าน

สมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียน

ประเมินความสามารถใน แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้
การสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
ความสามารถใน
การแก้ปัญหา
ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต

เกณฑ์ประเมิน
ระดับผ่าน

๒๔๐

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหำรหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมำย
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๒๔๑

ใบงานที่ ๖ เรือ่ ง ประโยชน์ของการออม
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ประโยชน์ของการออม
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย √ ลงใน
พร้อมตกแต่งให้สวยงาม

มีเงินใช้จ่ำย
ยำมจำเป็น

หน้าข้อความที่เป็นประโยชน์ของการออม

ฝึกควำมมี
วินัยในกำรออม

ทำให้มี
เพื่อนเพิ่มมำกขึ้น

ประโยชน์ของกำรออม

มีควำมมั่นคง
ด้ำนกำรเงิน

ลดภำระให้แก่
ครอบครัว
ช่วยเสริมสร้ำง
บุคลิกภำพที่ดี

ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้นป.1/……....เลขที่…………………

๒๔๒

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน
เฉลย ใบงาน เรื่อง ประโยชน์ของการออม
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ประโยชน์ของการออม
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงใน
ออม พร้อมตกแต่งให้สวยงาม

มีเงินใช้
จ่ำยยำมจำเป็น

หน้าข้อความที่เป็นประโยชน์ของการ

ฝึกควำมมี
วินัยในกำรออม

ทำให้มี
เพื่อนเพิ่มมำกขึ้น

ประโยชน์ของกำรออม

มีควำมมั่นคง
ด้ำนกำรเงิน

ลดภำระให้แก่
ครอบครัว
ช่วยเสริมสร้ำง
บุคลิกภำพที่ดี

ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้นป.1/……....เลขที่…………………

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๒๔๓

ประเมินกำรนำเสนอผลงำน
คำชีแ้ จง ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน
ลำดับที่

รำยกำรประเมิน

คุณภำพกำรปฏิบตั ิ
๓

๑
๒
๓
๔
๕

นาเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง
การนาเสนอมีความน่าสนใจ
ความเหมาะสมกับเวลา
ความกล้าแสดงออก
บุคลิกภาพ น้าเสียงเหมาะสม
รวม

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องเล็กน้อย
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องมาก

=
=
=

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
ช่วงคะแนน
๑1-๑๕
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

๒

๑

๒๔๔

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน

แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้
คำชีแ้ จง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กาหนด

ชื่อ – สกุล

๓

๓

๓

๓

ตรงต่อเวลำ

เลขที่

กำรร่วม
กิจกรรม
กำรรับฟัง
ควำมคิดเห็น
ของผู
ควำม้อื่น
รับผิดชอบ
ขยันหมั่นเพียร

รำยกำร

๓

คะแนน
รวม

๑๕

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๒๔๕

สังเกตพฤติกรรมกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ประเด็นกำรประเมิน

ระดับคะแนน
๒

๑

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
สม่าเสมอ

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม
บางครั้ง

ไม่มีความกระตือรือร้น
ในการร่วมกิจกรรม

๒. การรับฟังความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นของ
ของผู้อื่น
ผูอ้ ื่นสม่าเสมอ

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ไม่รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น

๑. การร่วมกิจกรรม

๓

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมาย
ในงานที่ได้รับ
สม่าเสมอ
บางครั้ง
มอบหมาย

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จอย่าง
สม่าเสมอ

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จ เรียบร้อย ส่งผลงานเสร็จ
ส่งผลงานไม่เรียบร้อย
เรียบร้อย
และช้ากว่าเวลาที่
ทันตามเวลาที่กาหนด
แต่ช้ากว่าเวลาที่กาหนด กาหนด

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จเป็น
บางครั้ง

ไม่มีความเพียร
พยายามทางานให้
สาเร็จ

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัตหิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

๒๔๖

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน

พฤติกรรม กำรทำงำนกลุม่
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ลำดับ
ที่

ชื่อ-นำมสกุล
ของผู้รับกำร
ประเมิน

กำรแสดง
ควำม
คิดเห็น

กำรยอมรับ กำรทำงำน
ฟังผู้อื่น ตำมทีไ่ ด้รับ
มอบหมำย

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓

ควำมมี
น้ำใจ

กำรมีส่วน
ร่วมในกำร
ปรับปรุง
ผลงำน
กลุม่

รวม ๑๕
คะแนน

๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๒๔๗

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
รำยกำรประเมิน

พฤติกรรมกำรแสดงออก

ระดับกำรปฏิบตั ิ
๓

๒

๑

๑. มีวินัย

๑. ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัวและโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๓. มุ่งมั่นในกำรทำงำน ๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับ
มอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
๔. มีจิตสำธำรณะ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน
๘. อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของ
ห้องเรียน โรงเรียนชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของ
โรงเรียน
ลงชื่อ........................................................ผู้ประเมิน
.................../.................../......................
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๐ - ๑๒ หมายถึง ดี
คะแนน ๗ - ๙ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๖ หมายถึง ปรับปรุง

๒๔๘

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๘ เรื่อง กำรทำงำนและประเภทของกำรทำงำน
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน
เวลำ ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม รำยวิชำ สังคมศึกษำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สำระที่ ๓ เศรษฐศำสตร์
มำตรฐำน ส ๓.๒ เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและ
ความจาเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
ตัวชี้วดั
ป.๑/๑ อธิบายเหตุผลความจาเป็นที่คนต้องทางานอย่างสุจริต
๒. สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
การทางานมีทั้งประเภทที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้และประเภทที่ก่อให้เกิดรายได้ โดยการได้รับเงินเป็น
ค่าตอบแทนจากการทางาน การทางานที่สุจริตและไม่ก่อให้เกิดโทษหรือผลกระทบต่อผู้อื่นจะทาให้สงั คมสงบ
สุข เกิดความเจริญก้าวหน้า
๓. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายการทางานและประเภทของการทางาน
๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
- วิเคราะห์และจาแนกประเภทของการทางาน
3.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- เห็นประโยชน์ของการทางาน
๔. สำระกำรเรียนรู้
๑. ความหมายของการทางาน
๒. ประเภทของการทางาน
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. มีจิตสาธารณะ
๕. อยู่อย่างพอเพียง
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้

๑.

ลำดับที่

๑.อธิบายการทางาน
และประเภทของการ
ทางาน

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นนาเข้าสู่
บทเรียน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

๑๐
นาที

เวลำ
ที่ใช้
กิจกรรมครู
๑. ครูมภี าพอาชีพต่าง ๆให้
นักเรียนดู พร้อมพูดคุยและ
ซักถามนักเรียน ดังนี้
- ถ้านักเรียนโตขึ้น นักเรียนมี
ความฝันอยากจะประกอบอาชีพ
อะไร
- สมาชิกในบ้านของนักเรียน
ประกอบอาชีพอะไรบ้าง
- อาชีพที่ครอบครัวนักเรียนทา
มีรายได้หรือไม่
- หลังเลิกเรียนหรือวันหยุด
เสาร์-อาทิตย์ นักเรียนช่วยพ่อ
แม่ทางานอะไรบ้าง
- นักเรียนได้รบั ค่าตอบแทนจาก
การช่วยงานบ้านหรือไม่
- ได้ /ไม่ได้

- กวาดบ้าน ถูบ้าน

- ครู ทหาร ตารวจ แม่ค้า
แม่บ้าน
- มี

- นักบิน พยาบาล ทหาร
ครู พนักกงานโรงแรม

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนตอบคาถาม

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๘ เรื่อง กำรทำงำนและประเภทของกำรทำงำน
รำยวิชำ สังคมศึกษำ จำนวน ๑ ชั่วโมง
กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

-สื่อ PPT เรื่อง -แบบสังเกต
การทางานและ พฤติกรรมการ
ประเภทของ
เรียนรู้
การทางาน

สื่อกำรเรียนรู้

๒๔๙

๒.

ลำดับที่

๒๕๐

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นสอน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

๒๐
นาที

เวลำ
ที่ใช้

๑. ให้นกั เรียนร่วมกันอ่านแถบ
ประโยคทีค่ รูกาหนดให้เกีย่ วกับ
การทางานทั้งที่เกิดรายได้และไม่
เกิดรายได้ จากนั้นให้นกั เรียนแต่
ละกลุ่มแยกประเภทว่างานใด
เกิดรายได้ งานใดไม่เกิดรายได้
๒. ครูอธิบายเพิ่มเติมจากที่
นักเรียนทากิจกรรม โดยพูดถึง
ประเภทของการทางาน และ
ซักถามนักเรียน โดยใช้คาถา
ดังนี้
- การทางานแบ่งออกเป็นกี่
ประเภท อะไรบ้าง

กิจกรรมครู
๒. ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า
การทางาน หมายถึง กิจกรรม
ต่าง ๆ ที่เราปฏิบัติในแต่ละวัน
ซึ่งก่อให้เกิดผลอย่างใดอย่าง
หนึง่

- 2 ประเภท ได้แก่
การทางานที่ก่อให้เกิด
รายได้

-สื่อ PPT เรื่อง -แบบสังเกต
การทางานและ พฤติกรรมการ
ประเภทของ
ทางานกลุม่
การทางาน

๒. นักเรียนร่วมกันบอก
วิธีการออมเงินใน
ชีวิตประจาวัน

-แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
เรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

-บัตรคาการ
ทางาน

สื่อกำรเรียนรู้

๑. นักเรียนแต่ละกลุม่ ทา
กิจกรรมแยกประเภท

กิจกรรมนักเรียน

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน

๓.

ลำดับที่

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นปฏิบัติ

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

๑๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

๔. ชีแ้ จงการทาใบงานให้
นักเรียนฟัง

สื่อกำรเรียนรู้

๔. นักเรียนทาใบงาน เรื่อง -ใบงาน
อาชีพในฝัน
เรื่อง อาชีพใน
ฝัน

กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
- การทางานทีก่ ่อให้เกิดรายได้ที่ - หมอ ตารวจ ครู
นักเรียนรู้จกั มีอะไรบ้าง
- การทางานทีไ่ ม่ก่อให้เกิด
- กวาดบ้าน ถูบ้าน รีดผ้า
รายได้ที่นักเรียนรู้จักมีอะไรบ้าง ของตนเอง
๓. ครูสรุปคาตอบจากที่
นักเรียนตอบและอธิบาย
เพิ่มเติมความรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

-ตรวจใบงาน
เรื่อง อาชีพในฝัน

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

๒๕๑

๔.

ลำดับที่

๒๕๒

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นสรุป

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้
๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้
กิจกรรมครู
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
การทางานและประเภทของ
การทางาน

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนแต่ละกลุม่ ส่ง
ตัวแทนอภิปรายผลจาก
การทาใบงาน เรื่อง อาชีพ
ในฝัน

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
-สื่อ PPT เรื่อง
การทางานและ
ประเภทของ
การทางาน

สื่อกำรเรียนรู้

-แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้
-แบบประเมิน
การนาเสนอ

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๒๕๓

๘. สื่อกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
- Power Point เรื่อง การทางานและประเภทของการทางาน
- ใบงานที่ ๗ เรื่อง อาชีพในฝัน
๙. กำรวัดและกำรประเมินผล
ประเด็นกำรวัด
และประเมินผล

วิธีกำร

เครื่องมือ
๑. แบบประเมิน
การนาเสนอ

เกณฑ์กำรประเมิน

ทักษะ

ตรวจประเมิน
การนาเสนอ

ความรู้

ตรวจใบงาน เรื่อง อาชีพ ใบงานที่ ๗
ในฝัน
เรื่อง อาชีพในฝัน

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

ประเมินความมีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ใน
การทางาน มีจิต
สาธารณะและอยู่อย่าง
พอเพียง

เกณฑ์ประเมิน
ระดับผ่าน

สมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียน

ประเมินความสามารถใน แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้
การสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
ความสามารถใน
การแก้ปัญหา
ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต

แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

เกณฑ์ประเมิน
ระดับผ่าน

๒๕๔

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหำรหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมำย
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๒๕๕

ใบงำนที่ ๗ เรื่อง อำชีพในฝัน
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๘ เรื่อง กำรทำงำนและประเภทของกำรทำงำน
รำยวิชำสังคมศึกษำ รหัสวิชำ ส๑๑๑๐๑
ภำคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

คำชี้แจง ให้นักเรียนวาดภาพอาชีพในฝันที่นักเรียนอยากจะเป็น พร้อมบอกชื่ออาชีพที่อยากจะ
เป็นและตกแต่งให้สวยงาม

อำชีพนี้ เรียกว่ำ………………………………………………
ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้นป.1/……....เลขที่…………………

๒๕๖

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน
เฉลย ใบงานที่ ๗ เรื่อง อาชีพในฝัน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง การทางานและประเภทของการทางาน
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

คำชี้แจง ให้นักเรียนวาดภาพอาชีพในฝันที่นักเรียนอยากจะเป็น พร้อมบอกชื่ออาชีพที่อยากจะ
เป็นและตกแต่งให้สวยงาม

พยาบาล
อำชีพนี้ เรียกว่ำ………………………………………………
ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้นป.1/……....เลขที่…………………

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๒๕๗

ประเมินกำรนำเ นอผลงำน
คำชีแ้ จง ใ ่เครื่อง มาย ✓ ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน
ลำดับที่

รำยกำรประเมิน

คุณภำพกำรปฏิบตั ิ
๓

๑
๒
๓
๔
๕

นาเ นอเนื้อ าในผลงานได้ถูกต้อง
การนาเ นอมีความน่า นใจ
ความเ มาะ มกับเวลา
ความกล้าแ ดงออก
บุคลิกภาพ น้าเ ียงเ มาะ ม
รวม

เกณฑ์กำรใ ้คะแนน
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องเล็กน้อย
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่อง ่วนใ ญ่
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องมาก

=
=
=

เกณฑ์กำรตัด ินคุณภำพ
ช่วงคะแนน
๑๑-๑๕
๖-๙
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

๒

๑

๒๕๘

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน

แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้
คำชีแ้ จง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กาหนด

ชื่อ – สกุล

๓

๓

๓

๓

ตรงต่อเวลำ

เลขที่

กำรร่วม
กิจกรรม
กำรรับฟังควำม
คิดเห็นของผู้อนื่
ควำม
รับผิดชอบ
ขยันหมั่นเพียร

รำยกำร

๓

คะแนน
รวม

๑๕

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๒๕๙

สังเกตพฤติกรรมกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
ประเด็นกำรประเมิน

ระดับคะแนน
๒

๑

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
สม่าเสมอ

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม
บางครั้ง

ไม่มีความกระตือรือร้น
ในการร่วมกิจกรรม

๒. การรับฟังความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นของ
ของผู้อื่น
ผูอ้ ื่นสม่าเสมอ

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ไม่รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น

๑. การร่วมกิจกรรม

๓

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมาย
ในงานที่ได้รับ
สม่าเสมอ
บางครั้ง
มอบหมาย

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จอย่าง
สม่าเสมอ

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จ เรียบร้อย ส่งผลงานเสร็จ
ส่งผลงานไม่เรียบร้อย
เรียบร้อย
และช้ากว่าเวลาที่
ทันตามเวลาที่กาหนด
แต่ช้ากว่าเวลาที่กาหนด กาหนด

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จเป็น
บางครั้ง

ไม่มีความเพียร
พยายามทางานให้
สาเร็จ

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

๒๖๐

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน

พฤติกรรม กำรทำงำนกลุม่
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ลำดับ
ที่

ชื่อ-นำมสกุล
ของผู้รับกำร
ประเมิน

กำรแสดง
ควำม
คิดเห็น

กำรยอมรับ กำรทำงำน
ฟังผู้อื่น ตำมทีไ่ ด้รับ
มอบหมำย

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓

ควำมมี
น้ำใจ

กำรมีส่วน
ร่วมในกำร
ปรับปรุง
ผลงำน
กลุม่

รวม ๑๕ คะแนน

๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๒๖๑

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
รำยกำรประเมิน

พฤติกรรมกำรแสดงออก

ระดับกำรปฏิบตั ิ
๓ ๒ ๑

๑. มีวินัย

๑. ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัวและโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๓. มุ่งมั่นในกำรทำงำน ๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับ
มอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
๔. มีจิตสำธำรณะ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน
๘. อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของ
ห้องเรียน โรงเรียนชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของ
โรงเรียน
ลงชื่อ........................................................ผู้ประเมิน
.................../.................../......................
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๐ - ๑๒ หมายถึง ดี
คะแนน ๗ - ๙ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๖ หมายถึง ปรับปรุง

๒๖๒

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๙ เรื่อง ควำมสำคัญของกำรทำงำน
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน
เวลำ ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม รำยวิชำ สังคมศึกษำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สำระที่ ๓ เศรษฐศำสตร์
มำตรฐำน ส ๓.๒ เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและ
ความจาเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
ตัวชี้วดั
ป.๑/๑ อธิบายเหตุผลความจาเป็นที่คนต้องทางานอย่างสุจริต
๒. สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
การทางานมีทั้งประเภทที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้และประเภทที่ก่อให้เกิดรายได้ โดยการได้รับเงินเป็น
ค่าตอบแทนจากการทางาน การทางานที่สุจริตและไม่ก่อให้เกิดโทษหรือผลกระทบต่อผู้อื่นจะทาให้สงั คมสงบ
สุข เกิดความเจริญก้าวหน้า
๓. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายเหตุผลและความจาเป็นที่คนต้องทางาน
๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
- วิเคราะห์และจาแนกความจาเป็นที่คนต้องทางาน
3.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- เห็นประโยชน์ของการทางาน
๔. สำระกำรเรียนรู้
๑. เหตุผลและความจาเป็นที่คนต้องทางาน
๒. ผลของการทางานประเภทต่าง ๆ ที่มีต่อครอบครัวและสังคม
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. มีจิตสาธารณะ
๕. อยู่อย่างพอเพียง
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้

๒.

๑.

ลำดับที่

๑.อธิบายเหตุผลและ
ความจาเป็นที่คนต้อง
ทางาน

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นสอน

ขั้นนาเข้าสู่
บทเรียน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

๒๕
นาที

๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้

๑. ให้นกั เรียนร่วมกันบอก
เหตุผลและความจาเป็นที่คน
ต้องทางาน

กิจกรรมครู
๑. ให้นกั เรียนสังเกตภาพ
เกี่ยวกับการทางาน จากนั้น
ร่วมกันสนทนาแล้วตอบคาถาม
- จากภาพเป็นการทางาน
อะไรบ้าง
- จากในภาพทีค่ รูให้นักเรียนดู
เป็นการทางานประเภทใด
- การทางานฝึกให้นักเรียนมี
ลักษณะอย่างไร
๒. ครูสรุปคาตอบของนักเรียน
และอภิปรายร่วมกัน

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

-สื่อ PPT เรื่อง -แบบสังเกต
ความสาคัญของ พฤติกรรมการ
การทางาน
เรียนรู้

สื่อกำรเรียนรู้

๒๖๓

๑. นักเรียนบอกเหตุผล
-สื่อ PPT เรื่อง -แบบสังเกต
และความจาเป็นที่คนต้อง ความสาคัญของ พฤติกรรมการ
ทางาน
การทางาน
เรียนรู้

- การทางานทีก่ ่อให้เกิด
รายได้
- มีความอดทน ขยัน
ความรับผิดชอบ

- ครู ทหาร ตารวจ
พยาบาล

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนตอบคาถาม

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๙ เรื่อง ควำมสำคัญของกำรทำงำน
รำยวิชำ สังคมศึกษำ จำนวน ๑ ชั่วโมง

๓.

ลำดับที่

๒๖๔

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นปฏิบัติ

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

๑๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้

๔. ชีแ้ จงการทาใบงานให้
นักเรียนฟัง

กิจกรรมครู
๒. นักเรียนแบ่งกลุ่มและ
ยกตัวอย่างการทางานที่ก่อให้
เกิดรายได้หรือการทางานที่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ พร้อมวิเคราะห์
ผลที่เกิดขึน้ โดยครูมีบัตร
ข้อความให้นักเรียนทากิจกรรม
๓. ครูสรุปคาตอบจากที่
นักเรียนตอบและอธิบาย
เพิ่มเติมความรู้ พร้อมซักถาม
นักเรียน โดยใช้คาถาม ดังนี้
- นักเรียนจะนารายได้จาก
การทางานไปใช้ประโยชน์
อย่างไรให้คุ้มค่าที่สุด

สื่อกำรเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

๔. นักเรียนทาใบงาน เรื่อง -ใบงาน
การทางาน
เรื่อง การ
ทางาน

- ซื้อสิ่งของที่จาเป็น

๓. นักเรียนตอบคาถาม

-ตรวจใบงาน
เรื่อง การทางาน

กิจกรรมนักเรียน
๒. นักเรียนแบ่งกลุ่มทา
-บัตรคาผลของ -แบบสังเกต
กิจกรรมแยกผลของการ การทางาน
พฤติกรรมการ
ทางานที่เกิดรายได้และไม่
ทางานกลุม่
เกิดรายได้

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน

๔.

ลำดับที่

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นสรุป

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้
๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้
กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนแต่ละกลุม่ ส่ง
ตัวแทนอภิปรายผลจาก
การทาใบงาน เรื่อง
การทางาน

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
กิจกรรมครู
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
ความสาคัญของการทางาน

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)
กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

-สื่อ PPT เรื่อง -แบบสังเกต
ความสาคัญของ พฤติกรรมการ
การทางาน
เรียนรู้
-แบบประเมินการ
นาเสนอ

สื่อกำรเรียนรู้

๒๖๕

๒๖๖

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน

๘. สื่อกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
- Power Point เรื่อง ความสาคัญของการทางาน
- บัตรคาผลของการทางาน
- ใบงานที่ ๘ เรื่อง การทางาน
๙. กำรวัดและกำรประเมินผล
ประเด็นกำรวัด
และประเมินผล

วิธีกำร

เครื่องมือ

เกณฑ์กำรประเมิน

ทักษะ

ตรวจประเมิน
การนาเสนอ

๑. แบบประเมิน
การนาเสนอ

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

ความรู้

ตรวจใบงาน
เรื่อง การทางาน

ใบงานที่ ๘
เรื่อง การทางาน

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

ประเมินความมีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ใน
การทางาน มีจิต
สาธารณะและอยู่อย่าง
พอเพียง

แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

เกณฑ์ประเมิน
ระดับผ่าน

สมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียน

ประเมินความสามารถใน แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้
การสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
ความสามารถใน
การแก้ปัญหา
ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต

เกณฑ์ประเมิน
ระดับผ่าน

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๒๖๗

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหำรหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมำย
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๒๖๘

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน
ใบงานที่ ๘ เรือ่ ง การทางาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง ความสาคัญของการทางาน
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

คำชี้แจง นักเรียนวาดภาพการทางานมา ๑ อย่าง แล้วตอบคาถามที่กาหนดให้

๑. ประเภทของงำนในภำพ คือ
งำนที่ก่อให้เกิดรำยได้
งำนที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้
๒. ผลของกำรทำงำน
- ต่อครอบครัว____________________________
ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้นป.1/……....เลขที่…………………

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๒๖๙

เฉลย ใบงานที่ ๘ เรื่อง การทางาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง ความสาคัญของการทางาน
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

คำชี้แจง นักเรียนวาดภาพการทางานมา ๑ อย่าง แล้วตอบคาถามที่กาหนดให้

๑. ประเภทของงำนในภำพ คือ
งำนที่ก่อให้เกิดรำยได้
งำนที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้
๒. ผลของกำรทำงำน
บ้ำนสะอำด น่ำอยู่อำศัย

- ต่อครอบครัว____________________________
ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้นป.1/……....เลขที่…………………

๒๗๐

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน

ประเมินกำรนำเสนอผลงำน
คำชีแ้ จง ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน
ลำดับที่
๑
๒
๓
๔
๕

คุณภำพกำรปฏิบตั ิ

รำยกำรประเมิน

๓

นาเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง
การนาเสนอมีความน่าสนใจ
ความเหมาะสมกับเวลา
ความกล้าแสดงออก
บุคลิกภาพ น้าเสียงเหมาะสม
รวม

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องเล็กน้อย
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องมาก

=
=
=

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
ช่วงคะแนน
๑๑-๑๕
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้

๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

๒

๑

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๒๗๑

แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้
คำชีแ้ จง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กาหนด

ชื่อ – สกุล

๓

๓

๓

๓

ตรงต่อเวลำ

เลขที่

กำรร่วม
กิจกรรม
กำรรับฟัง
ควำมคิดเห็น
ของผู
ควำม้อื่น
รับผิดชอบ
ขยันหมั่นเพียร

รำยกำร

๓

คะแนน
รวม

๑๕

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

๒๗๒

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน

สังเกตพฤติกรรมกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ระดับคะแนน

ประเด็นกำรประเมิน

๒

๑

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
สม่าเสมอ

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม
บางครั้ง

ไม่มีความกระตือรือร้น
ในการร่วมกิจกรรม

๒. การรับฟังความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นของ
ของผู้อื่น
ผูอ้ ื่นสม่าเสมอ

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ไม่รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น

๑. การร่วมกิจกรรม

๓

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมาย
ในงานที่ได้รับ
สม่าเสมอ
บางครั้ง
มอบหมาย

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จอย่าง
สม่าเสมอ

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จ เรียบร้อย ส่งผลงานเสร็จ
ส่งผลงานไม่เรียบร้อย
เรียบร้อย
และช้ากว่าเวลาที่
ทันตามเวลาที่กาหนด
กาหนด
แต่ช้ากว่าเวลาที่กาหนด

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จเป็น
บางครั้ง

ไม่มีความเพียร
พยายามทางานให้
สาเร็จ

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๒๗๓

พฤติกรรม กำรทำงำนกลุม่
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ลำดับ
ที่

ชื่อ-นำมสกุล
ของผู้รับกำร
ประเมิน

กำรแสดง
ควำม
คิดเห็น

กำรยอมรับ กำรทำงำน
ฟังผู้อื่น ตำมทีไ่ ด้รับ
มอบหมำย

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓

ควำมมี
น้ำใจ

กำรมีส่วน
ร่วมในกำร
ปรับปรุง
ผลงำน
กลุม่

รวม ๑๕ คะแนน

๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

๒๗๔

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
รำยกำรประเมิน

พฤติกรรมกำรแสดงออก

ระดับกำรปฏิบตั ิ
๓

๒

๑

๑. มีวินัย

๑. ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัวและโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๓. มุ่งมั่นในกำรทำงำน ๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับ
มอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
๔. มีจิตสำธำรณะ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน
๘. อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของ
ห้องเรียน โรงเรียนชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของ
โรงเรียน
ลงชื่อ........................................................ผู้ประเมิน
.................../.................../......................
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๐ - ๑๒ หมายถึง ดี
คะแนน ๗ - ๙ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๖ หมายถึง ปรับปรุง

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)
๒๗๕
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๑๐ เรื่อง กำรทำงำนอย่ำงสุจริต
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน
เวลำ ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม รำยวิชำ สังคมศึกษำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สำระที่ ๓ เศรษฐศำสตร์
มำตรฐำน ส ๓.๒ เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและ
ความจาเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
ตัวชี้วดั
ป.๑/๑ อธิบายเหตุผลความจาเป็นที่คนต้องทางานอย่างสุจริต
๒. สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
การทางานมีทั้งประเภทที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้และประเภทที่ก่อให้เกิดรายได้ โดยการได้รับเงินเป็น
ค่าตอบแทนจากการทางาน การทางานที่สุจริตและไม่ก่อให้เกิดโทษหรือผลกระทบต่อผู้อื่นจะทาให้สงั คมสงบ
สุข เกิดความเจริญก้าวหน้า
๓. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายความสาคัญของการทางานอย่างสุจริต
๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
- วิเคราะห์และจาแนกการทางานอย่างสุจริตทาให้สังคมสงบสุข
3.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- เห็นประโยชน์ของการทางาน
๔. สำระกำรเรียนรู้
- การทางานอย่างสุจริต
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. มีจิตสาธารณะ
๕. อยู่อย่างพอเพียง
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้

๑.

ลำดับที่

๒๗๖

๑.อธิบาย
ความสาคัญของการ
ทางานอย่างสุจริต

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นนาเข้าสู่
บทเรียน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้
กิจกรรมครู
๑. นักเรียนร่วมกันสนทนาแล้ว
ตอบคาถาม ดังนี้
- นักเรียนจะนารายได้จาก
การทางานไปใช้ประโยชน์
อย่างไรให้คุ้มค่า
- นักเรียนคิดว่าถ้าคนเราไม่รู้จกั
ทางานจะเกิดผลอย่างไร
- ถ้าทุกคนประกอบอาชีพสุจริต
จะส่งผลดีต่อตนเอง ครอบครัว
สังคม อย่างไร
๒. ครูสรุปคาตอบของนักเรียน
และอภิปรายร่วมกัน
- การทางานทีส่ ุจริตจะทา
ให้สังคมสงบสุขเกิดความ
เจริญก้าวหน้า

- ไม่มีเงินใช้ในอานาคต

- ใช้ซื้อสิ่งของที่จาเป็น

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนตอบคาถาม

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๑๐ เรื่อง กำรทำงำนอย่ำงสุจริต
รำยวิชำ สังคมศึกษำ จำนวน ๑ ชั่วโมง
กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

-สื่อ PPT เรื่อง -แบบสังเกต
การทางานอย่าง พฤติกรรมการ
สุจริต
เรียนรู้

สื่อกำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน

๒.

ลำดับที่

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นสอน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้
๒๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้

- การประกอบอาชีพไม่สุจริตมี
อะไรบ้าง
- การประกอบอาชีพไม่สุจริต
ส่งผลอย่างไร

- การประกอบอาชีพสุจริตมี
อะไรบ้าง
- การประกอบอาชีพสุจริต
ส่งผลอย่างไร

สื่อกำรเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

๒๗๗

- ไม่สจุ ริต เพราะค้ายา
-บัตรคาผลของ -แบบสังเกต
เสพติดซึ่งเป็นสิ่งที่ผิด
การทางาน
พฤติกรรมการ
กฎหมายทาให้โดนตารวจ
ทางานกลุม่
จับ
- การประกอบอาชีพ
ค้าขาย ครู ตารวจ ทหาร
- ทาให้มคี วามสุขในการ
ประกอบอาชีพ ไม่ต้องกลัว
ว่าจะผิดกฎหมาย
- รับจ้างส่งของผิดกฎหมาย
ค้ายาเสพติด
- ทาให้ผู้อื่นได้รับความ
เดือดร้อน และอยู่ด้วย
ความหวาดระแวงว่าจะถูก
ดาเนินคดีตามกฎหมาย

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนร่วมอ่าน
-สื่อ PPT เรื่อง -แบบสังเกต
เหตุการณ์และตอบคาถาม การทางานอย่าง พฤติกรรมการ
สุจริต
เรียนรู้

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
กิจกรรมครู
๑. นักเรียนร่วมกันอ่าน
เหตุการณ์เกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพบนจอสมาร์ทบอร์ด แล้ว
ตอบคาถาม ดังนี้
- บุคคลในเหตุการณ์ประกอบ
อาชีพสุจริตหรือไม่สุจริต เพราะ
เหตุใด

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๓.

ลำดับที่

๒๗๘

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขัน้ ปฏิบัติ

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

๑๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้

๔. ชีแ้ จงการทาใบงานให้
นักเรียนฟัง

กิจกรรมครู
๒. ครูสรุปคาตอบจากที่นักเรียน
ตอบคาถาม
๓. ครูอธิบายเพิ่มเติมในเรื่อง
ของการทางานอย่างสุจริต
๔. ครูให้นกั เรียนร่วมกัน
วิเคราะห์เหตุการณ์เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ จากนั้นจาแนก
ข้อความให้สัมพันธ์กัน ระหว่าง
การประกอบอาชีพสุจริตและ
การประกอบอาชีพไม่สุจริต

สื่อกำรเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

๔. นักเรียนทาใบงาน เรื่อง -ใบงานเรื่อง ผล -ตรวจใบงาน
ผลที่เกิดขึ้นจากการทางาน ที่เกิดขึ้นจาก
เรื่อง การทางาน
สุจริต
การทางาน
สุจริต

๔. นักเรียนแต่ละกลุ่มทา -ข้อความการ
กิจกรรม จาแนกข้อความ ประกอบอาชีพ
ให้สัมพันธ์กัน ระหว่างการ
ประกอบอาชีพสุจริตและ
การประกอบอาชีพไม่
สุจริต

กิจกรรมนักเรียน

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน

๔.

ลำดับที่

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นสรุป

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้
๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้
กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนแต่ละกลุม่ ส่ง
ตัวแทนอภิปรายผลจาก
การทาใบงาน
เรื่อง ผลที่เกิดขึ้นจากการ
ทางานสุจริต

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
กิจกรรมครู
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
การทางานอย่างสุจริต

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)
กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

-สื่อ PPT เรื่อง -แบบสังเกต
การทางานอย่าง พฤติกรรม
สุจริต
การเรียนรู้
-แบบประเมิน
การนาเสนอ

สื่อกำรเรียนรู้

๒๗๙

๒๘๐

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน

๘. สื่อกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
- Power Point เรื่อง การทางานอย่างสุจริต
- ข้อความการประกอบอาชีพ
- ใบงานที่ ๙ เรื่อง ผลที่เกิดขึน้ จากการทางานสุจริต
๙. กำรวัดและกำรประเมินผล
ประเด็นกำรวัด
และประเมินผล

วิธีกำร

เครื่องมือ

เกณฑ์กำรประเมิน

ทักษะ

ตรวจประเมินการนาเสนอ

๑. แบบประเมิน
การนาเสนอ

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

ความรู้

ตรวจใบงาน เรื่อง ผลที่
เกิดขึ้นจากการทางาน
สุจริต

ใบงานที่ ๙
เรื่อง ผลที่เกิดขึ้นจาก
การทางานสุจริต

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์

ประเมินความมีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ใน
การทางาน มีจิตสาธารณะ
และอยู่อย่างพอเพียง

แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

เกณฑ์ประเมิน
ระดับผ่าน

แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้

เกณฑ์ประเมิน
ระดับผ่าน

สมรรถนะสาคัญ ประเมินความสามารถใน
ของผู้เรียน
การสื่อสาร ความสามารถ
ในการคิดความสามารถใน
การแก้ปัญหา
ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๒๘๑

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหำรหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมำย
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๒๘๒

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน
ใบงานที่ ๙ เรือ่ ง ผลทีเ่ กิดขึน้ จากการทางานสุจริต
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง การทางานอย่างสุจริต
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย √ ลงใน
หน้าข้อความที่เป็นผลจากการทางานสุจริต
และเขียนเครื่องหมาย X ลงใน
หน้าข้อความที่ไม่ใช่ผลจากการทางานสุจริต และตกแต่งให้
สวยงาม

สังคมให้กำร
ยอมรับ
ฐำนะร่ำรวย

ครอบครัว
สบำยใจ

อย่ำงรวดเร็ว

ผลที่เกิดขึ้นจำก
กำรทำงำนสุจริต

สุขภำพ
ร่ำงกำยแข็งแรง

สังคมเกิด
ควำมสงบสุข

ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้นป.1/……....เลขที่…………………

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๒๘๓

เฉลย ใบงำนที่ 9 เรื่อง ผลที่เกิดขึน้ จำกกำรทำงำนสุจริต
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๑๐ เรื่อง กำรทำงำนอย่ำงสุจริต
รำยวิชำสังคมศึกษำ รหัสวิชำ ส๑๑๑๐๑
ภำคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย √ ลงใน
หน้าข้อความที่เป็นผลจากการทางานสุจริต
และเขียนเครื่องหมาย X ลงใน
หน้าข้อความที่ไม่ใช่ผลจากการทางานสุจริต และตกแต่งให้
สวยงาม

สังคมให้กำร
ครอบครัว
สบำยใจ

ยอมรับ

ฐำนะร่ำรวย
อย่ำงรวดเร็ว

ผลที่เกิดขึ้นจำก
กำรทำงำนสุจริต

สุขภำพ
ร่ำงกำยแข็งแรง

สังคมเกิด
ควำมสงบสุข

ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้นป.1/……....เลขที่…………………

๒๘๔

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน

ประเมินกำรนำเสนอผลงำน
คำชีแ้ จง ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน
ลำดับที่

รำยกำรประเมิน

คุณภำพกำรปฏิบตั ิ
๓

๑
๒
๓
๔
๕

นาเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง
การนาเสนอมีความน่าสนใจ
ความเหมาะสมกับเวลา
ความกล้าแสดงออก
บุคลิกภาพ น้าเสียงเหมาะสม
รวม

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องเล็กน้อย
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องมาก

=
=
=

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
ช่วงคะแนน
๑๐-๑๕
๖-๙
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

๒

๑

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๒๘๕

แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้
คำชีแ้ จง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กาหนด

ชื่อ – สกุล

๓

๓

๓

๓

ตรงต่อเวลำ

เลขที่

กำรร่วม
กิจกรรม
กำรรับฟัง
ควำมคิดเห็น
ของผู
ควำม้อื่น
รับผิดชอบ
ขยันหมั่นเพียร

รำยกำร

๓

คะแนน
รวม

๑๕

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

๒๘๖

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน

สังเกตพฤติกรรมกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ระดับคะแนน

ประเด็นกำรประเมิน

๒

๑

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
สม่าเสมอ

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม
บางครั้ง

ไม่มีความกระตือรือร้น
ในการร่วมกิจกรรม

๒. การรับฟังความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นของ
ของผู้อื่น
ผูอ้ ื่นสม่าเสมอ

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ไม่รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น

๑. การร่วมกิจกรรม

๓

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมาย
ในงานที่ได้รับ
สม่าเสมอ
บางครั้ง
มอบหมาย

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จอย่าง
สม่าเสมอ

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จ เรียบร้อย ส่งผลงานเสร็จ
ส่งผลงานไม่เรียบร้อย
เรียบร้อย
และช้ากว่าเวลาที่
ทันตามเวลาที่กาหนด
แต่ช้ากว่าเวลาที่กาหนด กาหนด

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จเป็น
บางครั้ง

ไม่มีความเพียร
พยายามทางานให้
สาเร็จ

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๒๘๗

พฤติกรรม กำรทำงำนกลุม่
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ลำดับ
ที่

ชื่อ-นำมสกุล
ของผู้รับกำร
ประเมิน

กำรแสดง กำรยอมรับ กำรทำงำน
ควำม
ฟังผู้อื่น ตำมทีไ่ ด้รับ
คิดเห็น
มอบหมำย

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓

ควำมมี
น้ำใจ

กำรมีส่วน
ร่วมในกำร
ปรับปรุง
ผลงำน
กลุม่

รวม ๑๕ คะแนน

๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

๒๘๘

น่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัด น

แบบประเมินคุณลัก ณะอันพึงประ งค์
คำชีแ้ จง ใ ้ผู้ อน ังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระ ว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
รำยกำรประเมิน

พฤติกรรมกำรแ ดงออก

ระดับกำรปฏิบตั ิ
๓

๒

๑. มีวินัย

๑. ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัวและโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใ ่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๓. มุ่งมั่นในกำรทำงำน ๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับ
มอบ มาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุป รรคเพื่อใ ้งาน าเร็จ
๔. มีจิต ำธำรณะ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน
๘. อา าทางาน ช่วยคิด ช่วยทา และแบ่งปัน ิ่งของใ ้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รัก าทรัพย์ มบัติและ ิ่งแวดล้อมของ
้องเรียน โรงเรียนชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ ังคมและ าธารณประโยชน์ของ
โรงเรียน
ลงชือ่ ........................................................ผู้ประเมิน
.................../.................../......................
เกณฑ์กำรใ ้คะแนน
๓ คะแนน มายถึง ปฏิบัติ รือแ ดงพฤติกรรมอย่าง ม่าเ มอ
๒ คะแนน มายถึง ปฏิบัติ รือแ ดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน มายถึง ปฏิบัติ รือแ ดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัด ินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๐ - ๑๒ มายถึง ดี
คะแนน ๗ - 9 มายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๖ มายถึง ปรับปรุง

๑

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๒๘๙

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ __________________สกุล _________________วัน____ เดือน____________ พ.ศ. _____
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน
คำชีแ้ จง
๑. ระบายสีลงใน

ของแต่ละกิจกรรมที่นักเรียนคิดว่าทาได้ตามระดับการประเมินเหล่านี้

เพื่อประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน
พอใช้
ปรับปรุง
ค่อนข้างดี

ดีมาก

ดี

กิจกรรม
๑.ยกตัวอย่างการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจาวันที่มีความเหมาะสมได้
๒.บอกวิธีการออมและประโยชน์ของการออมได้
๓.อธิบายเหตุผลความจาเป็นที่คนต้องทางานอย่างสุจริต

ระดับควำมสำมำรถ

๒. นับจานวนดาวจากตารางข้างบนเพื่อบันทึกผลการเรียนรู้ของนักเรียน ดังนี้
จานวน
..............................
จานวน
..............................
จานวน
..............................

จานวน
..............................
จานวน
..............................

สรุป วงกลมรอบผลการเรียนรู้ของนักเรียน โดยนับจากข้อที่ได้ดาวมากที่สุด
ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ค่อนข้างดี

ดีมาก

๒๙๐

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ต้นกล้าคนดี

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 3
ต้นกล้ำคนดี

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๒๙๑

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๓
ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ เรื่อง ต้นกล้ำคนดี
รหัสวิชำ ส๑๑๑๐๑
รำยวิชำสังคมศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ ภำคเรียนที่ ๑
เวลำ ๘ ชั่วโมง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
๑. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วดั
สำระที่ ๒ หน้ำทีพ่ ลเมือง วัฒนธรรม และกำรดำเนินชีวติ ในสังคม
มำตรฐำนกำรเรียนรู้
มำตรฐำน ส ๒.๑ เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดงี าม และธารงรักษา
ประเพณี และวัฒนธรรมไทย ดารงชีวิตอยู่ร่วมกัน ในสังคมไทย และ สังคมโลกอย่างสันติสุข
ตัวชี้วดั
ป.๑/๑ บอกประโยชน์และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน
ป.๑/๒ ยกตัวอย่างความ สามารถและความดีของตนเอง ผู้อื่น และบอกผลจากการกระทานั้น
๒. สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
การเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียนเป็นสิ่งสาคัญที่เราควรปฏิบัติ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับ
คนอื่นในครอบครัวและโรงเรียนได้อย่างมีความสุข ความสามารถและการทาความดีของแต่ละบุคคลมีหลาย
ลักษณะ และมีความแตกต่างกันออกไป ผลของการทาความดีทาให้ได้รับการชื่นชมยินดีจากผู้อื่น และทาให้เรา
เกิดความภาคภูมิใจและมีความสุข
๓. สำระกำรเรียนรู้
ควำมรู้
๑. ความหมายและความสาคัญของการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน
๒. พฤติกรรมที่แสดงถึงการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน
๓. ประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน
๔. พฤติกรรมที่แสดงถึงความสามารถและความดีของบุคคล
ทักษะ/กระบวนกำร
๑. สามารถนาความรู้เรื่องความสาคัญของการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียนรวมทั้ง
พฤติกรรมที่แสดงถึงความสามารถและความดีของบุคคลไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
๒. การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน
เจตคติ
๑. เห็นประโยชน์และคุณค่าของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน
๒. เข้าใจถึงพฤติกรรมที่แสดงถึงความสามารถและความดีของบุคคล

๒๙๒
๔. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในแก้ปัญหา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๕.คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. ซื่อสัตย์สจุ ริต
๒. มีวนิ ัย
๓. ใฝ่เรียนรู้
๔. มุ่งมั่นในการทางาน
๕. อยู่อย่างพอเพียง
๖.กำรประเมินผลรวบยอด
ชื้นงานหรือภาระงาน
๑. ใบงานที่ ๑ เรื่อง สมาชิกที่ดีของครอบครัว
๒. ใบงานที่ ๒ เรื่อง เด็กดีของครอบครัว
๓. ใบงานที่ ๓ เรื่อง สมาชิกที่ดีของโรงเรียน
๔. ใบงานที่ ๔ เรื่อง การปฏิบัติตนในโรงเรียน
๕. ใบงานที่ ๕ เรื่อง ความสามารถของตนเองและผู้อื่น
๖. ใบงานที่ ๖ เรื่อง การทาความดี
๗. ใบงานที่ ๗ เรื่อง เพื่อนที่ดี
๘. ใบงานที่ ๘ เรื่อง ผลของการกระทาความดี
๙. แบบประเมินตนเอง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ต้นกล้าคนดี

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)
เกณฑ์กำรประเมินผลชิ้นงำนหรือภำระงำน
ประเด็นกำร
ประเมิน
๑.การบรรยาย
จุดประสงค์

๒.ความ
ครอบคลุมของ
เนื้อหา

๓.ความสวยงาม
การตกแต่ง
ชิ้นงาน

๔.ความถูกต้อง

๕.ความตรงต่อ
เวลา

ระดับคุณภำพ
๔ (ดีมำก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
บรรยายเกี่ยวกับ บรรยายเกี่ยวกับ
บรรยายเกี่ยวกับ
จุดประสงค์ใน
จุดประสงค์ใน
จุดประสงค์ใน
การสร้างสรรค์
การสร้างสรรค์
การสร้างสรรค์
ผลงานได้ถูกต้อง ผลงานได้ถูกต้องเป็น ผลงานได้ถูกต้องเป็น
ชัดเจน
ส่วนใหญ่
บางส่วน
การนาเสนอ
การนาเสนอเป็นไป การนาเสนอเป็นไป
เป็นไปตามลาดับ ตามลาดับขั้นตอน ตามลาดับขั้นตอน
ขั้นตอนความ
ความถูกต้องของ
ความถูกต้องของ
ถูกต้องของเนื้อหา เนื้อหา ๘๐%
เนื้อหา ๗๐%
๑๐๐%
ใช้เครื่องหมาย
รูปภาพ สมการ
สัญลักษณ์แทนกฎ
ทฤษฎี หลักการ
นิยามต่าง ๆ ได้
ถูกต้องและ
ครบถ้วน
ใช้สีที่ช่วยจดจา
เพลินตา สีเดียว
ตลอด แต่ละสีไม่
ซ้ากัน
ส่งงานครบถ้วน
ตรงตามเวลาที่
กาหนด

ใช้เครื่องหมาย
รูปภาพ สมการ
สัญลักษณ์แทนกฎ
ทฤษฎี หลักการ
นิยามต่าง ๆ ได้
ถูกต้องแต่ครบถ้วน

ใช้สีที่ช่วยจดจา
ใช้สีที่ช่วยจดจา
เพลินตา สีเดียว
เพลินตา สีเดียว
ตลอด แต่ละสีซ้ากัน ตลอด แต่ละสี
เดียวกัน
ส่งงานครบถ้วนตรง ส่งงานครบถ้วนตรง
ตามเวลาที่กาหนด ตามเวลาที่กาหนด
๑-๒ วัน
๓-๔ วัน

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน ๑๖ – ๒๐
คะแนน ๑๑ – ๑๕
คะแนน ๖ – ๑๐
คะแนน ๑ – ๕
เกณฑ์การผ่าน

ใช้เครื่องหมาย
รูปภาพ สมการ
สัญลักษณ์แทนกฎ
ทฤษฎี หลักการ
นิยามต่าง ๆ ได้
ถูกต้อง

หมายถึง ดีมาก
หมายถึง ดี
หมายถึง พอใช้
หมายถึง ปรับปรุง

ตั้งแต่ระดับ พอใช้ ขึ้นไปผ่าน

๒๙๓

๑ (ปรับปรุง)
บรรยายเกี่ยวกับ
จุดประสงค์ใน
การสร้างสรรค์
ผลงานได้ถูกต้อง
เพียงส่วนน้อย
การนาเสนอ
เป็นไปตามลาดับ
ขั้นตอนความ
ถูกต้องของเนื้อหา
๕๐%
ใช้เครื่องหมาย
รูปภาพ สมการ
สัญลักษณ์แทน
กฎ ทฤษฎี
หลักการ นิยาม
ต่าง ๆ ได้ถูกต้อง
ไม่ใช้สีที่ช่วยจดจา
เพลินตา สีเดียว
ตลอด
ส่งงานครบถ้วน
ตรงแต่ช้ากว่า
กาหนด ๕ วัน
ขึ้นไป

๒๙๔

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ต้นกล้าคนดี
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง กำรปฏิบตั ติ นเป็นสมำชิกทีด่ ขี องครอบครัว
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง ต้นกล้ำคนดี
เวลำ ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม รำยวิชำ สังคมศึกษำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สำระที่ ๒ เหน้ำที่พลเมือง วัฒนธรรม และกำรดำเนินชีวิตในสังคม
มำตรฐำน ส ๒.๑ เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธารง
รักษาประเพณี และวัฒนธรรมไทย ดารงชีวิตอยู่ร่วมกัน ในสังคมไทย และ สังคมโลกอย่างสันติสุข
ตัวชี้วัด
ป.๑/๑ บอกประโยชน์และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน
๒. สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
การอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขนั้น สมาชิกในสังคมต้องปฏิบัติตนเป็นคนดี โดยเริ่มตั้งแต่
การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียนในวัยเด็ก ซึ่งเป็นพื้นฐานในการใช้ชีวิตต่อไปในอนาคต
๓. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว
๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
- วิเคราะห์การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว
3.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- เห็นประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว
๔. สำระกำรเรียนรู้
- การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. มีจิตสาธารณะ
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้

๑.

ลำดับที่

๑.อธิบายการปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัว

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นนาเข้าสู่
บทเรียน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้

- งานบ้านที่นักเรียนชอบทา
ที่สุด คืออะไร
- เมื่อนักเรียนได้ช่วยพ่อและแม่
ทางานบ้าน นักเรียนรู้สึก
อย่างไร
๒. ครูสรุปคาตอบของนักเรียน
และอภิปรายร่วมกัน

กิจกรรมครู
๑. ครูให้นกั เรียนดูภาพการช่วย
ทางานบ้านและซักถามนักเรียน
ดังนี้
- นักเรียนมีหน้าที่ทาอะไรบ้าง
เมื่ออยู่ที่บ้าน
- กวาดบ้าน รดน้าต้นไม้
ช่วยทาอาหาร ช่วยเลี้ยง
น้อง
- กรอกน้าเข้าตู้เย็น
- มีความสุข

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนตอบคาถาม

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง กำรปฏิบตั ติ นเป็นสมำชิกทีด่ ขี องครอบครัว
รำยวิชำ สังคมศึกษำ จำนวน ๑ ชั่วโมง

-สื่อ PPT เรื่อง
การปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกที่ดี
ของครอบครัว

สื่อกำรเรียนรู้

-แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

๒๙๕

๒.

ลำดับที่

๒๙๖

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้
ขั้นสอน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้
๒๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้
กิจกรรมครู
๑. ครูให้นกั เรียนฟังนิทาน เรือ่ ง
เนเน่จอมโกหกแล้วตอบคาถาม
ดังนี้
- เนเน่ปฏิบัติตนได้เหมาะสม
หรือไม่
- นักเรียนคิดว่าเนเน่ควรปฏิบัติ
ตนอย่างไร
- การกระทาของเนเน่ส่งผลต่อ
ครอบครัวอย่างไร
- นักเรียนเคยปฏิบตั ติ นเหมือน
เนเน่หรือไม่
- การกระทาของนักเรียนในครั้ง
นั้นส่งผลต่อตัวนักเรียนอย่างไร
บ้าง
๒. ครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียน
ฟังว่า การโกหกไม่เชื่อฟังคาสั่ง
สอนของพ่อแม่เป็นการปฏิบัติ
ตนไม่เหมาะสม นักเรียนควร
ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
- พูดครั้งต่อไปแล้วไม่มใี คร
เชื่อ

- เคย/ไม่เคย

- ทาให้พ่อแม่เป็นห่วง

- ไม่โกหกพ่อแม่

- ไม่เหมาะสม

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนตอบคาถาม

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
-สื่อ PPT เรื่อง
การปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกที่ดี
ของครอบครัว

สื่อกำรเรียนรู้

-แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ต้นกล้าคนดี

ลำดับที่

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

เวลำ
ที่ใช้

๔. นักเรียนแบ่งกลุม่ ยกตัวอย่าง ๔. นักเรียนทากิจกรรม
การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี
ของครอบครัว พร้อมบอกผลที่
เกิดจากการปฏิบัติ
๕. ครูอธิบายเพิ่มเติมในเรื่อง
ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่
ดีของครอบครัว

- มีความกตัญญูกตเวที
และเชื่อฟังคาสั่งสอนของ
บิดามารดา

๓. นักเรียนร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นและตอบ
คาถาม

กิจกรรมนักเรียน

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
กิจกรรมครู
ครอบครัวโดยการเคารพเชื่อฟัง
คาสั่งสอนของพ่อแม่
๓. นักเรียนร่วมกันแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว
โดยใช้คาถาม ดังนี้
- นักเรียนปฏิบตั ติ นเป็นสมาชิก
ที่ดีของครอบครัวได้อย่างไร

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)
สื่อกำรเรียนรู้

-แบบสังเกต
พฤติกรรม
การทางานกลุ่ม

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

๒๙๗

ขั้น รุป

๔.

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้
ขั้นปฏิบัติ

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

๓.

ลำดับที่

๒๙๘

๕
นาที

๑๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้

๑. ครูและนักเรียนร่วมกัน รุป
นักเรียนนาความรู้ไปเป็น
แนวทางในการปฏิบัติตนเป็น
มาชิกที่ดีของครอบครัว
เพื่อใ ้ครอบครัวเกิดความ ุข

กิจกรรมครู
๔. ชีแ้ จงการทาใบงานใ ้
นักเรียนฟัง

สื่อกำรเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

๑. นักเรียนแต่ละกลุม่ ง่
ตัวแทนอภิปรายผลจาก
การทาใบงาน
เรื่อง มาชิกที่ดีของ
ครอบครัว

- ื่อ PPT เรื่อง
การปฏิบัติตน
เป็น มาชิกที่ดี
ของครอบครัว

-แบบ ังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน
๔. นักเรียนทาใบงาน เรื่อง -ใบงาน
-ตรวจใบงาน
มาชิกที่ดีของครอบครัว เรื่อง มาชิกที่ดี เรื่อง มาชิกทีด่ ี
ของครอบครัว ของครอบครัว

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

น่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ต้นกล้าคนดี

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)
๘. สื่อกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
- Power Point เรื่อง การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว
- ใบงานที่ ๑ เรื่อง สมาชิกทีด่ ีของครอบครัว
๙. กำรวัดและกำรประเมินผล
ประเด็นกำรวัด
และประเมินผล

วิธีกำร

เครื่องมือ

เกณฑ์กำรประเมิน

๑. แบบประเมิน
การนาเสนอ

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ระดับดี
ขึ้นไป

ทักษะ

ตรวจประเมิน
การนาเสนอ

ความรู้

ตรวจใบงาน เรื่อง
ใบงาน เรื่อง สมาชิกที่
สมาชิกที่ดีของครอบครัว ดีของครอบครัว

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ระดับ
พอใช้ขึ้นไป

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์

ประเมินความมีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ใน
การทางานและมีจิต
สาธารณะ

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่
ระดับพอใช้ขึ้นไป

แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

สมรรถนะสาคัญ ประเมินความสามารถใน แบบสังเกตพฤติกรรม
ของผู้เรียน
การเรียนรู้
การสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
ความสามารถใน
การแก้ปัญหา
ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่
ระดับพอใช้ขึ้นไป

๒๙๙

๓๐๐

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ต้นกล้าคนดี

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหำรหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมำย
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๓๐๑

ใบงำนที่ ๑ เรือ่ ง สมำชิกที่ดีของครอบครัว
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ต้นกล้ำคนดี
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง กำรปฏิบตั ติ นเป็นสมำชิกทีด่ ขี องครอบครัว
รำยวิชำสังคมศึกษำ รหัสวิชำ ส๑๑๑๐๑
ภำคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

คำชี้แจง ให้นักเรียนวาดภาพการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ๑ ภาพ พร้อมเขียน
คาอธิบายใต้ภาพ

สิ่งที่นักเรียนปฏิบัติ คือ________________________________________

ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้นป.1/……....เลขที่…………………

๓๐๒

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ต้นกล้าคนดี
เฉลย ใบงำนที่ ๑ เรื่อง สมำชิกทีด่ ขี องครอบครัว
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ต้นกล้ำคนดี
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง กำรปฏิบตั ติ นเป็นสมำชิกทีด่ ขี องครอบครัว
รำยวิชำสังคมศึกษำ รหัสวิชำ ส๑๑๑๐๑
ภำคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

คำชี้แจง ให้นักเรียนวาดภาพการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ๑ ภาพ พร้อมเขียน
คาอธิบายใต้ภาพ

ช่วยแม่ทำควำมสะอำดบ้ำน
สิ่งที่นักเรียนปฏิบัติ คือ________________________________________

ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้นป.1/……....เลขที่…………………

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๓๐๓

เกณฑ์กำรประเมินผล
ชิ้นงำนหรือภำระงำน
ใบงำน

เกณฑ์กำรประเมิน
1. รูปแบบชิ้นงำน

2. ภำษำ
3. เนื้อหำ

4. เวลำ

ระดับคุณภำพ
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
ปรับปรุง (๑)
รูปแบบชิ้นงานถูกต้อง รูปแบบชิ้นงานถูกต้อง รูปแบบชิ้นงานไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่กาหนด มี เป็นส่วนมาก มีความคิด ตามที่กาหนด ผลงานไม่
ความคิดสร้างสรรค์
แปลกใหม่ น่าสนใจ
เรียบร้อย
แปลกใหม่ น่าสนใจ
ขนาดเหมาะสม สวยงาม
ขนาดเหมาะสม สวยงาม
ใช้ภาษาถูกต้อง สะกด ใช้ภาษาถูกต้อง สะกดคา ใช้ภาษาและสะกดคาไม่
คาถูกต้อง ลายมือ
มีผิดพลาดบ้างเล็กน้อย ถูกต้อง ลายมืออ่านยาก
ขีดฆ่า
สวยงามอ่านง่าย
ลายมืออ่านง่าย
เนื้อหาถูกต้อง สมบูรณ์ เนื้อหาถูกต้อง ตรงหัวข้อ เนื้อหาไม่ถูกต้อง ไม่
มีความสอดคล้อง
เรื่องรายละเอียด
ครอบคลุม
เชื่อมโยงกันตรงหัวข้อ ค่อนข้างครอบคลุม
เรื่องรายละเอียด
ครอบคลุม
ส่งชิ้นงานภายในเวลา
ส่งชิ้นงานไม่ทันกาหนด ส่งชิ้นงานไม่ทันกาหนด
กาหนด
๑ วัน
ตั้งแต่ ๒ วันขึน้ ไป

เกณฑ์กำรให้คะแนน
คะแนน ๙ - ๑๒ คะแนน หมายถึง
คะแนน
๕ - ๘ คะแนน หมายถึง
คะแนน
1 - ๔ คะแนน หมายถึง
เกณฑ์กำรผ่ำน ตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓๐๔

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ต้นกล้าคนดี

ประเมินกำรนำเสนอผลงำน
คำชีแ้ จง ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน
ลำดับที่

รำยกำรประเมิน

คุณภำพกำรปฏิบตั ิ
๓

๑
๒
๓
๔
๕

นาเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง
การนาเสนอมีความน่าสนใจ
ความเหมาะสมกับเวลา
ความกล้าแสดงออก
บุคลิกภาพ น้าเสียงเหมาะสม
รวม

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องเล็กน้อย
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องมาก

=
=
=

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
ช่วงคะแนน
๑๑-๑๕
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

๒

๑

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๓๐๕

แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้
คำชีแ้ จง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนคะแนน ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรม
ตามหัวข้อที่กาหนด

๓

๓

๓

ตรงต่อเวลำ

ชื่อ – สกุล

รับผิดชอบ
ขยันหมั่นเพียร

เลขที่

กำรร่วม
กิจกรรม
กำรรับฟัง
ควำมคิดเห็น
ของผู
ควำม้อื่น

รำยกำร

๓

๓

คะแนน
รวม

๑๕

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

๓๐๖

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ต้นกล้าคนดี

สังเกตพฤติกรรมกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ประเด็นกำรประเมิน

ระดับคะแนน
๒

๑

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
สม่าเสมอ

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม
บางครั้ง

ไม่มีความกระตือรือร้น
ในการร่วมกิจกรรม

๒. การรับฟังความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นของ
ของผู้อื่น
ผูอ้ ื่นสม่าเสมอ

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ไม่รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น

๑. การร่วมกิจกรรม

๓

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมาย
ในงานที่ได้รับ
สม่าเสมอ
บางครั้ง
มอบหมาย

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จอย่าง
สม่าเสมอ

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จ เรียบร้อย ส่งผลงานเสร็จ
ส่งผลงานไม่เรียบร้อย
เรียบร้อย
และช้ากว่าเวลาที่
ทันตามเวลาที่กาหนด
แต่ช้ากว่าเวลาที่กาหนด กาหนด

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จเป็น
บางครั้ง

ไม่มีความเพียร
พยายามทางานให้
สาเร็จ

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๓๐๗

พฤติกรรม กำรทำงำนกลุม่
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ลำดับ ชื่อ-นำมสกุล
ที่ ของผู้รับกำร
ประเมิน

กำรแสดง
ควำม
คิดเห็น

กำรยอมรับ
ฟังผู้อื่น

กำรทำงำน
ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓

ควำมมี
น้ำใจ

กำรมีส่วน
ร่วมในกำร
ปรับปรุง
ผลงำนกลุ่ม

รวม ๑๕
คะแนน

๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

๓๐๘

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ต้นกล้าคนดี

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
รำยกำรประเมิน

พฤติกรรมกำรแสดงออก

ระดับกำรปฏิบตั ิ
๓

๒

๑

๑. มีวินัย

๑. ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัวและโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามใน
การเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๓. มุ่งมั่นในกำรทำงำน ๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับ
มอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
๔. มีจิตสำธำรณะ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน
๘. อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของ
ห้องเรียน โรงเรียนชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของ
โรงเรียน
ลงชื่อ........................................................ผู้ประเมิน
.................../.................../......................
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๒๓ - ๓๐ หมายถึง ดี
คะแนน ๑๕ - ๒๒ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๑๔ หมายถึง ปรับปรุง

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)
๓๐๙
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๒ เรื่อง ประโยชน์ของกำรปฏิบตั ติ นเป็นสมำชิกทีด่ ขี องครอบครัว
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง ต้นกล้ำคนดี
เวลำ ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม รำยวิชำ สังคมศึกษำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สำระที่ ๒ เหน้ำที่พลเมือง วัฒนธรรม และกำรดำเนินชีวิตในสังคม
มำตรฐำน ส ๒.๑ เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธารง
รักษาประเพณี และวัฒนธรรมไทย ดารงชีวิตอยู่ร่วมกัน ในสังคมไทย และ สังคมโลกอย่างสันติสุข
ตัวชี้วัด
ป.๑/๑ บอกประโยชน์และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน
๒. สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
การอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขนั้น สมาชิกในสังคมต้องปฏิบัติตนเป็นคนดี โดยเริ่มตั้งแต่
การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียนในวัยเด็ก ซึ่งเป็นพื้นฐานในการใช้ชีวิตต่อไปในอนาคต
๓. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- บอกประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว
๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
- วิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว
3.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- เห็นความสาคัญของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว
๔. สำระกำรเรียนรู้
- ประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. มีจิตสาธารณะ
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้

๒.

๑.

ลำดับที่

๓๑๐

๑.บอกประโยชน์ของ
การปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกที่ดีของ
ครอบครัว

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นสอน

ขั้นนาเข้าสู่
บทเรียน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

๒. ครูนาภาพเด็ก ๆ กาลัง
ช่วยกันทาความสะอาดบ้าน
ภาพเด็ก ๆ กาลังช่วยกันทาสวน
ครัว มาให้นักเรียนดู แล้วให้
นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ว่า
การกระทาดังภาพ จะส่งผลดี
อย่างไรบ้าง
๒๕ ๑. ครูให้นกั เรียนแบ่งกลุ่ม โดย
นาที คละเด็กเก่ง ปานกลาง อ่อน
แล้วให้แต่ละกลุ่มเล่าเกี่ยวกับ
การเป็นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัว

๑. นักเรียนส่งตัวแทน
ออกมาเล่าเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่
ดีของครอบครัว

๒. นักเรียนตอบ
ช่วยให้บ้านน่าอยู่

กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๕ ๑. ครูทบทวนความรู้ โดยใช้
๑. นักเรียนตอบคาถาม
นาที่ คาถามดังนี้
- นักเรียนจะเป็นสมาชิกที่ดีของ - ช่วยทาความสะอาดบ้าน
ครอบครัวได้อย่างไร

เวลำ
ที่ใช้

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๒ เรื่อง ประโยชน์ของกำรปฏิบตั ติ นเป็นสมำชิกทีด่ ขี องครอบครัว
รำยวิชำ สังคมศึกษำ จำนวน ๑ ชั่วโมง

-สื่อ PPT เรื่อง
ประโยชน์ของ
การปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกที่ดี
ของครอบครัว

-สื่อ PPT เรื่อง
ประโยชน์ของ
การปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกที่ดี
ของครอบครัว

สื่อกำรเรียนรู้

-แบบสังเกต
พฤติกรรม
การทางานกลุ่ม

-แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
เรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ต้นกล้าคนดี

ลำดับที่

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

เวลำ
ที่ใช้

๓. นักเรียนช่วยกันบอก
ประโยชน์ของการปฏิบัติ
ตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัว

กิจกรรมนักเรียน
๒. นักเรียนดูคลิปวิดโี อ
และตอบคาถาม

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
กิจกรรมครู
(กลุ่มละ ๔ คน จานวน ๗ กลุ่ม)
๒. ครูเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อให้
นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเป็นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัวพร้อมกับให้นักเรียนดู
คลิปวิดีโอเกี่ยวกับสมาชิกที่ดี
ของครอบครัว
๓. ให้นักเรียนช่วยกันบอก
ประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกที่ดีของครอบครัว
๔. ครูอธิบายเพิ่มเติมในเรื่อง
ของประโยชน์ของการปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)
สื่อกำรเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

๓๑๑

๔.

๓.

ลำดับที่

๓๑๒

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นสรุป

ขั้นปฏิบัติ

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้
สื่อกำรเรียนรู้

๕ ๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป ๑. นักเรียนแต่ละกลุม่ ส่ง
นาที ประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็น ตัวแทนอภิปรายผลจาก
สมาชิกที่ดีของครอบครัว
การทาใบงาน
เรื่อง เด็กดีของครอบครัว

-สื่อ PPT เรื่อง
ประโยชน์ของ
การปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกที่ดี
ของครอบครัว

กิจกรรมนักเรียน
๕. นักเรียนทาใบงาน เรื่อง -ใบงาน
เด็กดีของครอบครัว
เรื่อง เด็กดีของ
ครอบครัว

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

กิจกรรมครู
๑๕ ๕. ชีแ้ จงการทาใบงานให้
นาที นักเรียนฟัง

เวลำ
ที่ใช้

-แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้

-ตรวจใบงาน
เรื่อง เด็กดีของ
ครอบครัว

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ต้นกล้าคนดี

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๓๑๓

๘. สื่อกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
- Power Point เรื่อง ประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว
- ใบงานที่ ๒ เรื่อง เด็กดีของครอบครัว
๙. กำรวัดและกำรประเมินผล
ประเด็นกำรวัด
และประเมินผล

วิธีกำร

เครื่องมือ

เกณฑ์กำรประเมิน

ทักษะ

ตรวจประเมินการนาเสนอ

๑. แบบประเมิน
การนาเสนอ

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่
ระดับดีขึ้นไป

ความรู้

ตรวจใบงาน เรื่อง เด็กดี
ของครอบครัว

ใบงานที่ ๒ เรือ่ ง เด็กดี
ของครอบครัว

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่
ระดับพอใช้ขึ้นไป

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์

ประเมินความมีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ใน
การทางานและมีจิต
สาธารณะ

แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่
ระดับพอใช้ขึ้นไป

สมรรถนะสาคัญ ประเมินความสามารถใน แบบสังเกตพฤติกรรม
ของผู้เรียน
การสื่อสาร ความสามารถ การเรียนรู้
ในการคิดความสามารถใน
การแก้ปัญหาความสามารถ
ในการใช้ทักษะชีวิต

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่
ระดับพอใช้ขึ้นไป

๓๑๔

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ต้นกล้าคนดี

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหำรหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมำย
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๓๑๕

ใบงำนที่ ๒ เรื่อง เด็กดีของครอบครัว
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ต้นกล้ำคนดี
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๒ เรื่อง ประโยชน์ของกำรปฏิบตั ติ นเป็นสมำชิกทีด่ ขี องครอบครัว
รำยวิชำสังคมศึกษำ รหัสวิชำ ส๑๑๑๐๑
ภำคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

คำชี้แจง นักเรียนร่วมกันบอกประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว เป็น
แผนภาพความคิด พร้อมตกแต่งให้สวยงาม

ประโยชน์ ของ
การปฏิบัติตนเป็ น
สมาชิกที่ดีของ
ครอบครัว

ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้นป.1/……....เลขที่…………………

๓๑๖

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ต้นกล้าคนดี
เฉลย ใบงานที่ ๒ เรื่อง เด็กดีของครอบครัว
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ต้นกล้าคนดี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

คำชี้แจง นักเรียนร่วมกันบอกประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว เป็น
แผนภาพความคิด พร้อมตกแต่งให้สวยงาม

อยู่ร่วมกัน

เกิดความสามัคคี

อย่างมีความสุข

ในครอบครัว

ประโยชน์ ของการ
ปฏิบัติตนเป็ นสมาชิก
ที่ดีของครอบครัว

เกิดความผูกพัน

เกิดความ

ในครอบครัว

เป็นระเบียบ
เรียบร้อย

ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้นป.1/……....เลขที่…………………

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๓๑๗

เกณฑ์กำรประเมินผล
ชิ้นงำนหรือภำระงำน
ใบงำน

เกณฑ์กำรประเมิน
๑.รูปแบบชิ้นงำน

๒.ภำษำ
๓.เนื้อหำ

๔.เวลำ

ระดับคุณภำพ
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
ปรับปรุง (๑)
รูปแบบชิ้นงานถูกต้อง รูปแบบชิ้นงานถูกต้อง รูปแบบชิ้นงานไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่กาหนด มี เป็นส่วนมาก มีความคิด ตามที่กาหนด ผลงานไม่
ความคิดสร้างสรรค์
แปลกใหม่ น่าสนใจ
เรียบร้อย
แปลกใหม่ น่าสนใจ
ขนาดเหมาะสม สวยงาม
ขนาดเหมาะสม สวยงาม
ใช้ภาษาถูกต้อง สะกด ใช้ภาษาถูกต้อง สะกดคา ใช้ภาษาและสะกดคาไม่
คาถูกต้อง ลายมือ
มีผิดพลาดบ้างเล็กน้อย ถูกต้อง ลายมืออ่านยาก
ขีดฆ่า
สวยงามอ่านง่าย
ลายมืออ่านง่าย
เนื้อหาถูกต้อง สมบูรณ์ เนื้อหาถูกต้อง ตรงหัวข้อ เนื้อหาไม่ถูกต้อง ไม่
มีความสอดคล้อง
เรื่องรายละเอียด
ครอบคลุม
เชื่อมโยงกันตรงหัวข้อ ค่อนข้างครอบคลุม
เรื่องรายละเอียด
ครอบคลุม
ส่งชิ้นงานภายในเวลา
ส่งชิ้นงานไม่ทันกาหนด ส่งชิ้นงานไม่ทันกาหนด
กาหนด
๑ วัน
ตั้งแต่ ๒ วันขึน้ ไป

เกณฑ์กำรให้คะแนน
คะแนน
๙ - ๑๒
คะแนน
๕-๙
คะแนน
1-6

คะแนน หมายถึง
คะแนน หมายถึง
คะแนน หมายถึง

เกณฑ์กำรผ่ำน ตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓๑๘

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ต้นกล้าคนดี

ประเมินกำรนำเสนอผลงำน
คำชีแ้ จง ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน
ลำดับที่

รำยกำรประเมิน

คุณภำพกำรปฏิบตั ิ
๓

๑
๒
๓
๔
๕

นาเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง
การนาเสนอมีความน่าสนใจ
ความเหมาะสมกับเวลา
ความกล้าแสดงออก
บุคลิกภาพ น้าเสียงเหมาะสม
รวม

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องเล็กน้อย
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องมาก

=
=
=

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
ช่วงคะแนน
๑๑-๑๕
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

๒

๑

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๓๑๙

แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้
คำชีแ้ จง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนคะแนน ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรม
ตามหัวข้อที่กาหนด

ชื่อ – สกุล

๓

๓

๓

๓

ตรงต่อเวลำ

เลขที่

กำรร่วม
กิจกรรม
กำรรับฟัง
ควำมคิดเห็น
ของผู
ควำม้อื่น
รับผิดชอบ
ขยันหมั่นเพียร

รำยกำร

๓

คะแนน
รวม

๑๕

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

๓๒๐

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ต้นกล้าคนดี

พฤติกรรมกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ประเด็นกำรประเมิน

ระดับคะแนน
๒

๑

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
สม่าเสมอ

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม
บางครั้ง

ไม่มีความกระตือรือร้น
ในการร่วมกิจกรรม

๒. การรับฟังความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นของ
ของผู้อื่น
ผูอ้ ื่นสม่าเสมอ

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ไม่รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น

๑. การร่วมกิจกรรม

๓

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมาย
ในงานที่ได้รับ
สม่าเสมอ
บางครั้ง
มอบหมาย

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จอย่าง
สม่าเสมอ

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จ เรียบร้อย ส่งผลงานเสร็จ
ส่งผลงานไม่เรียบร้อย
เรียบร้อย
และช้ากว่าเวลาที่
ทันตามเวลาที่กาหนด
กาหนด
แต่ช้ากว่าเวลาที่กาหนด

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จเป็น
บางครั้ง

ไม่มีความเพียร
พยายามทางานให้
สาเร็จ

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๓๒๑

พฤติกรรม กำรทำงำนกลุม่
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ลำดับ ชื่อ-นำมสกุล
ที่ ของผู้รับกำร
ประเมิน

กำรแสดง
ควำม
คิดเห็น

กำรยอมรับ
ฟังผู้อื่น

กำรทำงำน
ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓

๒ ๑

ควำมมี
น้ำใจ

กำรมีส่วน
ร่วมในกำร
ปรับปรุง
ผลงำนกลุ่ม

รวม
๑๕ คะแนน

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

๓๒๒

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ต้นกล้าคนดี

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
รำยกำรประเมิน

พฤติกรรมกำรแสดงออก

ระดับกำรปฏิบตั ิ
๓

๒

๑

๑. มีวินัย

๑. ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัวและโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๓. มุ่งมั่นในกำรทำงำน ๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับ
มอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
๔. มีจิตสำธำรณะ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน
๘. อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของ
ห้องเรียน โรงเรียนชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของ
โรงเรียน
ลงชื่อ........................................................ผู้ประเมิน
.................../.................../......................
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๒๓ - ๓๐ หมายถึง ดี
คะแนน ๑๕ - ๒๒ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๑๔ หมายถึง ปรับปรุง

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)
๓๒๓
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๓ เรื่อง กำรปฏิบตั ติ นเป็นสมำชิกทีด่ ขี องโรงเรียน
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง ต้นกล้ำคนดี
เวลำ ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม รำยวิชำ สังคมศึกษำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สำระที่ ๒ เหน้ำที่พลเมือง วัฒนธรรม และกำรดำเนินชีวิตในสังคม
มำตรฐำน ส ๒.๑ เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธารง
รักษาประเพณี และวัฒนธรรมไทย ดารงชีวิตอยู่ร่วมกัน ในสังคมไทย และ สังคมโลกอย่างสันติสุข
ตัวชี้วัด
ป.๑/๑ บอกประโยชน์และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน
๒. สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
การอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขนั้น สมาชิกในสังคมต้องปฏิบัติตนเป็นคนดี โดยเริ่มตั้งแต่
การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียนในวัยเด็ก ซึ่งเป็นพื้นฐานในการใช้ชีวิตต่อไปในอนาคต
๓. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน
๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
- ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน
3.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- เห็นประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน
๔. สำระกำรเรียนรู้
- การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. มีจิตสาธารณะ
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้

๑.

ลำดับที่

๓๒๔

๑.อธิบายการปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกที่ดีของ
โรงเรียน

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นนาเข้าสู่
บทเรียน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

- กล่าวคาขอโทษ/เฉย ๆ
ไม่สนใจ
- ควรปฏิบัติ เพื่อให้เกิด
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

- แต่งกายให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย เคารพเชื่อฟัง
คาสั่งสอนของครู
-เคารพธงชาติ ซื้ออาหาร
กลางวัน
- เคย / ไม่เคย

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนตอบคาถาม

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

กิจกรรมครู
๕ ๑. ครูมภี าพการปฏิบัติตนของ
นาที นักเรียนในโรงเรียนให้ดู จากนัน้
ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความ
คิดเห็น โดยครูใช้คาถาม ดังนี้
- นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกที่ดีของโรงเรียนได้
อย่างไรบ้าง
- นักเรียนทากิจกรรมใดบ้างเมื่อ
อยู่ที่โรงเรียน
- เวลาเข้าแถวนักเรียนเคยชนกับ
เพื่อนหรือไม่
- เวลาชนกับเพือ่ นนักเรียนทา
อย่างไร
- นักเรียนคิดว่าการเข้าแถวเป็น
สิ่งที่ทุกคนควรปฏิบัติหรือไม่
เพราะเหตุใด

เวลำ
ที่ใช้

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๓ เรื่อง กำรปฏิบตั ติ นเป็นสมำชิกทีด่ ขี องโรงเรียน
รำยวิชำ สังคมศึกษำ จำนวน ๑ ชั่วโมง

-สื่อ PPT เรื่อง
การปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกที่ดี
ของโรงเรียน

สื่อกำรเรียนรู้

-แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
เรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ต้นกล้าคนดี

๒.

ลำดับที่

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นสอน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้
กิจกรรมครู
๒. ครูสรุปคาตอบของนักเรียน
และอภิปรายร่วมกัน

กิจกรรมนักเรียน

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

๒๕ ๑. นักเรียนฟังตัวอย่างเกี่ยวกับ ๑. นักเรียนตอบคาถาม
นาที สถานการณ์การปฏิบัติตนของ
นักเรียน จากนัน้ ร่วมกันสนทนา
แล้วตอบคาถาม ดังนี้
- น้าหนึ่งปฏิบตั ิตนอย่างไร
- มาโรงเรียนสาย และ
ชอบขีดเขียนตามฝาผนัง
อาคารเรียน
- ฟ้าใสปฏิบัติตนอย่างไร
- มาโรงเรียนแต่เช้า ทา
ความเคารพครูทุกคน
ตั้งใจเรียน และช่วยทา
ความสะอาดโรงเรียน
- นักเรียนควรปฏิบตั ติ นตาม
- ฟ้าใส เพราะการเป็น
แบบอย่างใคร เพราะเหตุใด
นักเรียนควรปฏิบตั ติ าม
กฎระเบียบและรู้จักหน้าที่
ของตนเอง

เวลำ
ที่ใช้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

-สื่อ PPT เรื่อง
การปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกที่ดี
ของโรงเรียน

สื่อกำรเรียนรู้

-แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

๓๒๕

ลำดับที่

๓๒๖

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

เวลำ
ที่ใช้

- เพราะเหตุใดนักเรียนจึงต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบ กฎ และ
กติกาของโรงเรียน

กิจกรรมครู
- ให้นักเรียนยกตัวอย่าง
ระเบียบ กฎและกติกาของ
โรงเรียนว่ามีอะไรบ้าง
- กฎ ระเบียบ และกติกาของ
โรงเรียนข้อใดบ้างที่นักเรียน
ปฏิบัติเป็นประจา
- กฎ ระเบียบ และกติกาของ
โรงเรียนข้อใดบ้างที่นักเรียน
ไม่ได้ปฏิบัติเป็นประจา
- การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี
ของโรงเรียน สิ่งที่ได้รับคืออะไร
- เมื่อได้รับคาชมเชยจากคุณครู
นักเรียนรู้สกึ อย่างไร
- ชื่นใจ มีความสุข และ
อยากจะปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกที่ดีของโรงเรียน
ต่อไป
- เพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข

- คาชมเชย

- มาโรงเรียนให้ทันเวลา
เคารพธงชาติ

กิจกรรมนักเรียน
- แต่งกายด้วยเครื่องแบบ
ของโรงเรียน
- ไม่ทิ้งขยะลงบนพื้น ไม่ส่ง
เสียงดังในห้องสมุด แต่ง
กายถูกระเบียบ

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
สื่อกำรเรียนรู้

-แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
ทางานกลุ่ม

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ต้นกล้าคนดี

ลำดับที่

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

เวลำ
ที่ใช้

๓. นักเรียนร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นและตอบ
คาถาม

๓. นักเรียนร่วมกันแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนโดย
ใช้คาถาม ดังนี้
- นักเรียนปฏิบตั ติ นเป็นสมาชิก
ที่ดีของโรงเรียนได้อย่างไร
๔. นักเรียนแบ่งกลุม่ ยกตัวอย่าง
การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี
ของโรงเรียน พร้อมบอกผลที่
เกิดจากการปฏิบัติ

๔. นักเรียนทากิจกรรม

- มีระเบียบวินัย

กิจกรรมนักเรียน
- อาจจะเกิดการทะเลาะ
เบาะแว้ง

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
กิจกรรมครู
- นักเรียนคิดว่าหากเราไม่
ปฏิบัติตามระเบียบ กฎและ
กติกาของโรงเรียนจะเกิดผล
อย่างไรบ้าง
๒. ครูอธิบายเพิ่มเติมจากที่
นักเรียนตอบ

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)
สื่อกำรเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

๓๒๗

๕ ๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
นาที นักเรียนนาความรู้ไปเป็น
แนวทางในการปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกที่ดีของโรงเรียน

ขั้นสรุป

กิจกรรมครู
๕. ครูอธิบายเพิ่มเติมในเรื่อง
ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่
ดีของโรงเรียน
ใบงาน
เรื่อง สมาชิกที่ดี
ของโรงเรียน

สื่อกำรเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ต้นกล้าคนดี

๑. นักเรียนแต่ละกลุม่ ส่ง
ตัวแทนอภิปรายผลจาก
การทาใบงาน
เรื่อง สมาชิกที่ดีของ
โรงเรียน

-สื่อ PPT เรื่อง
การปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกที่ดี
ของโรงเรียน

-แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้

๔. นักเรียนทาใบงาน เรื่อง -ใบงาน
-ตรวจใบงาน
สมาชิกที่ดีของโรงเรียน
เรื่อง สมาชิกที่ดี เรื่อง สมาชิกทีด่ ี
ของโรงเรียน
ของโรงเรียน

กิจกรรมนักเรียน

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

๔.

เวลำ
ที่ใช้

๑๕ ๔. ชีแ้ จงการทาใบงานให้
นาที นักเรียนฟัง

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

ขั้นปฏิบัติ

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

๓.

ลำดับที่

๓๒๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๓๒๙

๘. สื่อกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
- Power Point เรื่อง การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน
- ใบงานที่ ๓ เรื่อง สมาชิกทีด่ ีของโรงเรียน
๙. กำรวัดและกำรประเมินผล
ประเด็นกำรวัด
และประเมินผล

วิธีกำร

เครื่องมือ

ทักษะ

ตรวจประเมินการนาเสนอ

ความรู้

ตรวจใบงาน เรื่อง สมาชิกที่ ใบงานที่ ๓
ดีของโรงเรียน
เรื่อง สมาชิกที่ดีของ
โรงเรียน
ประเมินความมีวินัย
แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ในการ
ทางานและมีจิตสาธารณะ ประสงค์

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่
ระดับพอใช้ขึ้นไป

ประเมินความสามารถใน แบบสังเกตพฤติกรรม
การสื่อสาร ความสามารถ การเรียนรู้
ในการคิดความสามารถใน
การแก้ปัญหาความสามารถ
ในการใช้ทักษะชีวิต

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่
ระดับพอใช้ขึ้นไป

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
สมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียน

๑. แบบประเมิน
การนาเสนอ

เกณฑ์กำรประเมิน
ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่
ระดับดีขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่
ระดับพอใช้ขึ้นไป

๓๓๐

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ต้นกล้าคนดี

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหำรหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมำย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๓๓๑

ใบงำนที่ ๓ เรือ่ ง สมำชิกที่ดีของโรงเรียน
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ต้นกล้ำคนดี
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๓ เรื่อง กำรปฏิบตั ติ นเป็นสมำชิกทีด่ ขี องโรงเรียน
รำยวิชำสังคมศึกษำ รหัสวิชำ ส๑๑๑๐๑
ภำคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

คำชี้แจง ให้นักเรียนวาดภาพการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน ๑ ภาพ พร้อมเขียน
คาอธิบายใต้ภาพ

สิ่งที่นักเรียนปฏิบัติ คือ________________________________________

ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้นป.1/……....เลขที่…………………

๓๓๒

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ต้นกล้าคนดี
เฉลย ใบงานที่ ๓ เรื่อง สมาชิกที่ดีของโรงเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ต้นกล้าคนดี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง การปฏิบตั ิตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

คำชี้แจง ให้นักเรียนวาดภาพการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน ๑ ภาพ พร้อมเขียน
คาอธิบายใต้ภาพ

ตั้งใจเรียนหนังสือ
สิ่งที่นักเรียนปฏิบัติ คือ________________________________________

ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้นป.1/……....เลขที่…………………

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)
เกณฑ์กำรประเมินผล

๓๓๓

ชิ้นงำนหรือภำระงำน
ใบงำน

เกณฑ์กำรประเมิน
๑.รูปแบบชิ้นงำน

๒.ภำษำ
๓.เนื้อหำ

๔.เวลำ

ระดับคุณภำพ
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
ปรับปรุง (๑)
รูปแบบชิ้นงานถูกต้อง รูปแบบชิ้นงานถูกต้อง รูปแบบชิ้นงานไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่กาหนด มี เป็นส่วนมาก มีความคิด ตามที่กาหนด ผลงานไม่
ความคิดสร้างสรรค์
แปลกใหม่ น่าสนใจ
เรียบร้อย
แปลกใหม่ น่าสนใจ
ขนาดเหมาะสม สวยงาม
ขนาดเหมาะสม สวยงาม
ใช้ภาษาถูกต้อง สะกด ใช้ภาษาถูกต้อง สะกดคา ใช้ภาษาและสะกดคาไม่
คาถูกต้อง ลายมือ
มีผิดพลาดบ้างเล็กน้อย ถูกต้อง ลายมืออ่านยาก
ขีดฆ่า
สวยงามอ่านง่าย
ลายมืออ่านง่าย
เนื้อหาถูกต้อง สมบูรณ์ เนื้อหาถูกต้อง ตรงหัวข้อ เนื้อหาไม่ถูกต้อง ไม่
มีความสอดคล้อง
เรื่องรายละเอียด
ครอบคลุม
เชื่อมโยงกันตรงหัวข้อ ค่อนข้างครอบคลุม
เรื่องรายละเอียด
ครอบคลุม
ส่งชิ้นงานภายในเวลา
ส่งชิ้นงานไม่ทันกาหนด ส่งชิ้นงานไม่ทันกาหนด
กาหนด
๑ วัน
ตั้งแต่ ๒ วันขึน้ ไป

เกณฑ์กำรให้คะแนน
คะแนน
๘ - ๑๒
คะแนน
๕-๙
คะแนน
1-๔

คะแนน หมายถึง
คะแนน หมายถึง
คะแนน หมายถึง

เกณฑ์กำรผ่ำน ตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓๓๔

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ต้นกล้าคนดี

ประเมินกำรนำเสนอผลงำน
คำชีแ้ จง ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน
ลำดับที่

รำยกำรประเมิน

คุณภำพกำรปฏิบตั ิ
๓

๑
๒
๓
๔
๕

นาเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง
การนาเสนอมีความน่าสนใจ
ความเหมาะสมกับเวลา
ความกล้าแสดงออก
บุคลิกภาพ น้าเสียงเหมาะสม
รวม

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องเล็กน้อย
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องมาก

=
=
=

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
ช่วงคะแนน
๑๑-๑๕
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

๒

๑

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๓๓๕

แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้
คำชีแ้ จง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนคะแนน ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรม
ตามหัวข้อที่กาหนด

๓

๓

๓

ตรงต่อเวลำ

ชื่อ – สกุล

รับผิดชอบ
ขยันหมั่นเพียร

เลขที่

กำรร่วม
กิจกรรม
กำรรับฟัง
ควำมคิดเห็น
ของผู
ควำม้อื่น

รำยกำร

๓

๓

คะแนน
รวม

๑๕

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

๓๓๖

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ต้นกล้าคนดี

สังเกตพฤติกรรมกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ประเด็นกำรประเมิน

ระดับคะแนน
๒

๑

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
สม่าเสมอ

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม
บางครั้ง

ไม่มีความกระตือรือร้น
ในการร่วมกิจกรรม

๒. การรับฟังความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นของ
ของผู้อื่น
ผูอ้ ื่นสม่าเสมอ

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ไม่รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น

๑. การร่วมกิจกรรม

๓

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมาย
ในงานที่ได้รับ
สม่าเสมอ
บางครั้ง
มอบหมาย

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จอย่าง
สม่าเสมอ

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จ เรียบร้อย ส่งผลงานเสร็จ
ส่งผลงานไม่เรียบร้อย
เรียบร้อย
และช้ากว่าเวลาที่
ทันตามเวลาที่กาหนด
กาหนด
แต่ช้ากว่าเวลาที่กาหนด

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จเป็น
บางครั้ง

ไม่มีความเพียร
พยายามทางานให้
สาเร็จ

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๓๓๗

พฤติกรรม กำรทำงำนกลุม่
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ลำดับ
ที่

ชื่อ-นำมสกุล
ของผู้รับกำร
ประเมิน

กำรแสดง
ควำม
คิดเห็น

๓

กำรยอมรับ
ฟังผู้อื่น

๒ ๑ ๓

๒

กำรทำงำน
ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย

๑ ๓

๒ ๑

ควำมมีน้ำใจ

๓ ๒

๑

กำรมีส่วน
ร่วมในกำร
ปรับปรุง
ผลงำนกลุ่ม
๓

๒

รวม
๑๕
คะแนน

๑

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

๓๓๘

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ต้นกล้าคนดี

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
รำยกำรประเมิน

พฤติกรรมกำรแสดงออก

ระดับกำรปฏิบตั ิ
๓

๒

๑

๑. มีวินัย

๑. ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัวและโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๓. มุ่งมั่นในกำรทำงำน ๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับ
มอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
๔. มีจิตสำธำรณะ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน
๘. อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของ
ห้องเรียน โรงเรียนชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของ
โรงเรียน
ลงชื่อ........................................................ผู้ประเมิน
.................../.................../......................
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๒๓ - ๓๐ หมายถึง ดี
คะแนน ๑๕ - ๒๒ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๑๔ หมายถึง ปรับปรุง

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)
๓๓๙
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๔ เรื่อง ประโยชน์ของกำรปฏิบตั ติ นเป็นสมำชิกทีด่ ขี องโรงเรียน
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง ต้นกล้ำคนดี
เวลำ ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม รำยวิชำ สังคมศึกษำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สำระที่ ๒ เหน้ำที่พลเมือง วัฒนธรรม และกำรดำเนินชีวิตในสังคม
มำตรฐำน ส ๒.๑ เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธารง
รักษาประเพณี และวัฒนธรรมไทย ดารงชีวิตอยู่ร่วมกัน ในสังคมไทย และ สังคมโลกอย่างสันติสุข
ตัวชี้วัด
ป.๑/๑ บอกประโยชน์และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน
๒. สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
การอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขนั้น สมาชิกในสังคมต้องปฏิบัติตนเป็นคนดี โดยเริ่มตั้งแต่
การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียนในวัยเด็ก ซึ่งเป็นพื้นฐานในการใช้ชีวิตต่อไปในอนาคต
๓. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- บอกประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน
๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
- วิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน
3.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- เห็นความสาคัญของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน
๔. สำระกำรเรียนรู้
- ประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. มีจิตสาธารณะ
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้

๒.

๑.

ลำดับที่

๓๔๐

๑.บอกประโยชน์ของ
การปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกที่ดีของ
โรงเรียน

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นสอน

ขั้นนาเข้าสู่
บทเรียน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

๒๕
นาที

๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้

๑. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม โดย
คละเด็กเก่ง ปานกลาง อ่อน
(กลุ่มละ ๔ คน จานวน ๗ กลุ่ม)
แล้วให้แต่ละกลุ่มเล่าเกี่ยวกับ
การเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน

กิจกรรมครู
๑. ครูทบทวนความรู้ โดยใช้
คาถามดังนี้
- นักเรียนจะปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกที่ดีของโรงเรียนได้
อย่างไร
๒. ครูนาภาพการปฏิบัติตนของ
นักเรียน มาให้นักเรียนดู แล้ว
ให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ว่า
การกระทาดังภาพ จะส่งผล
อย่างไรบ้าง
๑. นักเรียนส่งตัวแทน
ออกมาเล่าเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่
ดีของโรงเรียน

เรียบร้อย เคารพเชื่อฟัง
คาสั่งสอนของครู
๒. นักเรียนร่วมกัน
วิเคราะห์จากภาพ

- แต่งกายให้ถูกระเบียบ

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนตอบคาถาม

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๔ เรื่อง ประโยชน์ของกำรปฏิบตั ติ นเป็นสมำชิกทีด่ ขี องโรงเรียน
รำยวิชำ สังคมศึกษำ จำนวน ๑ ชั่วโมง

-สื่อ PPT เรื่อง
ประโยชน์ของ
การปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกที่ดี
ของโรงเรียน

-สื่อ PPT เรื่อง
ประโยชน์ของ
การปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกที่ดี
ของโรงเรียน

สื่อกำรเรียนรู้

-แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
ทางานกลุ่ม

-แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
เรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ต้นกล้าคนดี

๓.

ลำดับที่

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นปฏิบัติ

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

๑๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้

๕. ชี้แจงการทาใบงานให้
นักเรียนฟัง

๔. ครูอธิบายเพิ่มเติมในเรื่อง
ของประโยชน์ของการปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน

สื่อกำรเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

๓๔๑

๕. นักเรียนทาใบงาน เรื่อง -ใบงาน
-ตรวจใบงาน
การปฏิบัติตนในโรงเรียน เรื่อง การปฏิบัติ เรื่อง การปฏิบตั ิ
ตนในโรงเรียน ตนในโรงเรียน

๓. นักเรียนช่วยกันบอก
ประโยชน์ของการปฏิบัติ
ตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
โรงเรียน

กิจกรรมนักเรียน
๒. นักเรียนดูคลิปวิดโี อ
และตอบคาถาม

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
กิจกรรมครู
๒. ครูเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อให้
นักเรียนมีความเข้าใจเกีย่ วกับ
การเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน
พร้อมกับให้นกั เรียนดูคลิปวิดีโอ
เกี่ยวกับสมาชิกที่ดีของโรงเรียน
๓. ให้นกั เรียนช่วยกันบอก
ประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกที่ดีของโรงเรียน

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๔.

ลำดับที่

๓๔๒

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นสรุป

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้
๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป ๑. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่ง
ประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็น ตัวแทนอภิปรายผลจาก
สมาชิกที่ดีของโรงเรียน
การทาใบงาน เรื่อง
การปฏิบัติตนในโรงเรียน

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
-สื่อ PPT เรื่อง
ประโยชน์ของ
การปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกที่ดี
ของโรงเรียน

สื่อกำรเรียนรู้

-แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ต้นกล้าคนดี

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)
๘. สื่อกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
- Power Point เรื่อง ประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน
- ใบงานที่ ๔ เรื่อง การปฏิบัติตนในโรงเรียน
๙. กำรวัดและกำรประเมินผล
ประเด็นกำรวัด
และประเมินผล

วิธีกำร

เครื่องมือ

เกณฑ์กำรประเมิน

ทักษะ

ตรวจประเมิน
การนาเสนอ

๑. แบบประเมิน
การนาเสนอ

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ระดับ
ดีขึ้นไป

ควำมรู้

ตรวจใบงาน เรื่อง การ
ปฏิบัติตนในโรงเรียน

ใบงานที่ ๔
เรื่อง การปฏิบัติตนใน
โรงเรียน
แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ระดับ
พอใช้ขึ้นไป

สมรรถนะสำคัญ ประเมินความสามารถใน แบบสังเกตพฤติกรรม
ของผู้เรียน การสื่อสารความสามารถ การเรียนรู้
ในการคิดความสามารถ
ในการแก้ปัญหา
ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ระดับ
พอใช้ขึ้นไป

คุณลักษณะอัน ประเมินความมีวินัย
พึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ใน
การทางานและมีจิต
สาธารณะ

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ระดับ
พอใช้ขึ้นไป

๓๔๓

๓๔๔

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ต้นกล้าคนดี

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหำรหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมำย
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๓๔๕

ใบงานที่ ๔ เรือ่ ง การปฏิบัติตนในโรงเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ต้นกล้าคนดี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

คำชี้แจง นักเรียนร่วมกันแยกแถบข้อความเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในโรงเรียนให้สัมพันธ์กับตาราง
๑. ตั้งใจฟังในขณะที่ครูสอน

๒. ใช้สีขีดเขียนฝาผนังของห้องเรียน

๓. วิ่งเล่นและพูดคุยเสียงดังในห้องเรียน

๔. แต่งกายไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบของ
โรงเรียน
๖. มาโรงเรียนก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ

๕. มีน้าใจและช่วยเหลือเพื่อน

กำรปฏิบตั ติ นในโรงเรียนที่เหมำะสม

กำรปฏิบตั ติ นในโรงเรียนที่ไม่เหมำะสม

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้นป.1/……....เลขที่…………………

๓๔๖

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ต้นกล้าคนดี
เฉลย ใบงำนที่ ๔ เรื่อง กำรปฏิบัติตนในโรงเรียน
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ต้นกล้ำคนดี
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๔ เรื่อง ประโยชน์ของกำรปฏิบตั ติ นเป็นสมำชิกทีด่ ขี องโรงเรียน
รำยวิชำสังคมศึกษำ รหัสวิชำ ส๑๑๑๐๑
ภำคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

คำชี้แจง นักเรียนร่วมกันแยกแถบข้อความเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในโรงเรียนให้สัมพันธ์กับตาราง

๑. ตั้งใจฟังในขณะที่ครูสอน
๓. วิ่งเล่นและพูดคุยเสียงดังในห้องเรียน

๕. มีน้าใจและช่วยเหลือเพื่อน
กำรปฏิบตั ติ นในโรงเรียนที่เหมำะสม

๒. ใช้สีขีดเขียนฝาผนังของห้องเรียน
๔. แต่งกายไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียน

๖. มาโรงเรียนก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ
กำรปฏิบตั ติ นในโรงเรียนที่ไม่เหมำะสม

๑. ตั้งใจฟังในขณะที่ครูสอน

๒. ใช้สีขีดเขียนฝาผนังของห้องเรียน

๕. มีน้าใจและช่วยเหลือเพื่อน

๓. วิ่งเล่นและพูดคุยเสียงดังในห้องเรียน

๖. มาโรงเรียนก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ

๔. แต่งกายไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียน

ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้นป.1/……....เลขที่…………………

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๓๔๗

เกณฑ์กำรประเมินผล
ชิ้นงำนหรือภำระงำน
ใบงำน

เกณฑ์กำรประเมิน
๑.รูปแบบชิ้นงำน

๒.ภำษำ
๓.เนื้อหำ

๔.เวลำ

ระดับคุณภำพ
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
ปรับปรุง (๑)
รูปแบบชิ้นงานถูกต้อง รูปแบบชิ้นงานถูกต้อง รูปแบบชิ้นงานไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่กาหนด มี เป็นส่วนมาก มีความคิด ตามที่กาหนด ผลงานไม่
ความคิดสร้างสรรค์
แปลกใหม่ น่าสนใจ
เรียบร้อย
แปลกใหม่ น่าสนใจ
ขนาดเหมาะสม สวยงาม
ขนาดเหมาะสม สวยงาม
ใช้ภาษาถูกต้อง สะกด ใช้ภาษาถูกต้อง สะกดคา ใช้ภาษาและสะกดคาไม่
คาถูกต้อง ลายมือ
มีผิดพลาดบ้างเล็กน้อย ถูกต้อง ลายมืออ่านยาก
ขีดฆ่า
สวยงามอ่านง่าย
ลายมืออ่านง่าย
เนื้อหาถูกต้อง สมบูรณ์ เนื้อหาถูกต้อง ตรงหัวข้อ เนื้อหาไม่ถูกต้อง ไม่
มีความสอดคล้อง
เรื่องรายละเอียด
ครอบคลุม
เชื่อมโยงกันตรงหัวข้อ ค่อนข้างครอบคลุม
เรื่องรายละเอียด
ครอบคลุม
ส่งชิ้นงานภายในเวลา
ส่งชิ้นงานไม่ทันกาหนด ส่งชิ้นงานไม่ทันกาหนด
กาหนด
๑ วัน
ตั้งแต่ ๒ วันขึน้ ไป

เกณฑ์กำรให้คะแนน
คะแนน
๙ - ๑๒
คะแนน
๕-๙
คะแนน
1-๔

คะแนน หมายถึง
คะแนน หมายถึง
คะแนน หมายถึง

เกณฑ์กำรผ่ำน ตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓๔๘

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ต้นกล้าคนดี

ประเมินกำรนำเสนอผลงำน
คำชีแ้ จง ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน
ลำดับที่

รำยกำรประเมิน

คุณภำพกำรปฏิบตั ิ
๓

๑
๒
๓
๔
๕

นาเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง
การนาเสนอมีความน่าสนใจ
ความเหมาะสมกับเวลา
ความกล้าแสดงออก
บุคลิกภาพ น้าเสียงเหมาะสม
รวม

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องเล็กน้อย
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องมาก

=
=
=

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
ช่วงคะแนน
๑๑-๑๕
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

๒

๑

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๓๔๙

แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้
คำชีแ้ จง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนคะแนน ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรม
ตามหัวข้อที่กาหนด

๓

๓

๓

ตรงต่อเวลำ

ชื่อ – สกุล

รับผิดชอบ
ขยันหมั่นเพียร

เลขที่

กำรร่วม
กิจกรรม
กำรรับฟัง
ควำมคิดเห็น
ของผู
ควำม้อื่น

รำยกำร

๓

๓

คะแนน
รวม

๑๕

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

๓๕๐

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ต้นกล้าคนดี

สังเกตพฤติกรรมกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ประเด็นกำรประเมิน

ระดับคะแนน
๒

๑

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
สม่าเสมอ

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม
บางครั้ง

ไม่มีความกระตือรือร้น
ในการร่วมกิจกรรม

๒. การรับฟังความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นของ
ของผู้อื่น
ผูอ้ ื่นสม่าเสมอ

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ไม่รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น

๑. การร่วมกิจกรรม

๓

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมาย
ในงานที่ได้รับ
สม่าเสมอ
บางครั้ง
มอบหมาย

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จอย่าง
สม่าเสมอ

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จ เรียบร้อย ส่งผลงานเสร็จ
ส่งผลงานไม่เรียบร้อย
เรียบร้อย
และช้ากว่าเวลาที่
ทันตามเวลาที่กาหนด
กาหนด
แต่ช้ากว่าเวลาที่กาหนด

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จเป็น
บางครั้ง

ไม่มีความเพียร
พยายามทางานให้
สาเร็จ

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๓๕๑

พฤติกรรม กำรทำงำนกลุม่
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ลำดับ
ที่

ชื่อ-นำมสกุล
ของผู้รับกำร
ประเมิน

กำรแสดง
ควำม
คิดเห็น

กำรยอมรับ กำรทำงำน
ฟังผู้อื่น ตำมทีไ่ ด้รับ
มอบหมำย

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓

ควำมมี
น้ำใจ

กำรมีส่วน
ร่วมในกำร
ปรับปรุง
ผลงำน
กลุ่ม

รวม ๑๕ คะแนน

๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

๓๕๒

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ต้นกล้าคนดี

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
รำยกำรประเมิน

พฤติกรรมกำรแสดงออก

ระดับกำรปฏิบตั ิ
๓

๒

๑

๑. มีวินัย

๑. ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัวและโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๓. มุ่งมั่นในกำรทำงำน ๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับ
มอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
๔. มีจิตสำธำรณะ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน
๘. อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของ
ห้องเรียน โรงเรียนชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของ
โรงเรียน
ลงชื่อ........................................................ผู้ประเมิน
.................../.................../......................
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๒๓ - ๓๐ หมายถึง ดี
คะแนน ๑๕ - ๒๒ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๑๔ หมายถึง ปรับปรุง

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)
๓๕๓
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๕ เรื่อง ลักษณะควำมสำมำรถของตนเองและผู้อื่น
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง ต้นกล้ำคนดี
เวลำ ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม รำยวิชำ สังคมศึกษำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สำระที่ ๒ เหน้ำทีพ่ ลเมือง วัฒนธรรม และกำรดำเนินชีวติ ในสังคม
มำตรฐำน ส ๒.๑ เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดงี าม และธารง
รักษาประเพณี และวัฒนธรรมไทย ดารงชีวิตอยู่ร่วมกัน ในสังคมไทย และ สังคมโลกอย่างสันติสุข
ตัวชี้วดั
ป.๑/๒ ยกตัวอย่างความสามารถและความดีของตนเอง ผู้อื่น และบอกผลจากการกระทานั้น
๒. สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
คนทุกคนมีความสามารถในแต่ละด้านแตกต่างกันไป การใช้ความสามรถในด้านที่ตนมีอยู่เพื่อกระทา
ความดีจะส่งผลให้ตนเองเป็นผู้มีจิตใจที่ดี เป็นที่ชื่นชมของผู้อื่น และอยู่รว่ มกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
๓. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายลักษณะความสามารถของตนเองและผู้อื่น
๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
- วิเคราะห์ความสามารถของตนเองและผู้อื่น
3.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- เห็นคุณค่าและความสามารถของตนเองและผู้อื่น
๔. สำระกำรเรียนรู้
- ลักษณะความสามารถของตนเองและผู้อื่น
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
๔.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. มีจิตสาธารณะ
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้

๑.

ลำดับที่

๓๕๔

๑.อธิบายลักษณะ
ความสามารถของ
ตนเองและผู้อื่น

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นนาเข้าสู่
บทเรียน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

- (ชื่อนักเรียนในห้อง)

- (ชื่อนักเรียนในห้อง)
- (ชื่อนักเรียนในห้อง)

- (ชื่อนักเรียนในห้อง)

- เล่นกีฬา เล่นดนตรี

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนตอบคาถาม

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

กิจกรรมครู
๕ ๑. ครูพูดคุยกับนักเรียนเกี่ยวกับ
นาที ความสามารถของตนเองและ
เพื่อนในชั้นเรียน โดยใช้คาถาม
ดังนี้
- นักเรียนมีความสามารถ
อย่างไรบ้าง
- ใครเล่นกีฬาเก่งที่สุดในชั้น
เรียน
- ใครเรียนเก่งที่สุดในชั้นเรียน
- ใครวาดภาพสวยทีส่ ุดในชั้น
เรียน
- ใครลายมือสวยที่สุดในชั้นเรียน
๒. ครูสรุปคาตอบของนักเรียน

เวลำ
ที่ใช้

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๕ เรื่อง ลักษณะควำมสำมำรถของตนเองและผู้อื่น
รำยวิชำ สังคมศึกษำ จำนวน ๑ ชั่วโมง

-สื่อ PPT เรื่อง
ลักษณะ
ความสามารถ
ของตนเองและ
ผู้อื่น

สื่อกำรเรียนรู้

-แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ต้นกล้าคนดี

๒.

ลำดับที่

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้
ขั้นสอน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

- ผลการเรียนดี/ยอดเยี่ยม

๓. นักเรียนร่วมกัน
วิเคราะห์สถานการณ์และ
ตอบคาถาม

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนร่วมกันปฏิบตั ิ
กิจกรรม

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

กิจกรรมครู
๒๕ ๑. ให้นกั เรียนในห้องจับคู่กบั
นาที เพื่อนแล้วสลับกันบอก
ความสามารถของตนเองให้เพือ่ น
ฟัง จากนัน้ ครูสรุปคาตอบของ
แต่ละคน
๒. ครูอธิบายเพิ่มเติมนักเรียน
แต่ละคนมีความสามารถ
แตกต่างกัน ฉะนั้น ทุกคนควร
ชื่นชมและยอมรับความสามารถ
ของตนเองและผู้อื่น
๓. ครูยกตัวอย่างสถานการณ์ให้
นักเรียนฟังและร่วมกัน
วิเคราะห์เกี่ยวกับสถานการณ์
ดังกล่าว จากนั้นร่วมกันแสดง
ความคิดเห็น โดยครูใช้คาถาม
ดังนี้
- เด็กชายวรวิชมีความสามารถ
อะไร

เวลำ
ที่ใช้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

-สื่อ PPT เรื่อง
ลักษณะ
ความสามารถ
ของตนเองและ
ผู้อื่น

สื่อกำรเรียนรู้

-แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
ทางานกลุ่ม

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

๓๕๕

ลำดับที่

๓๕๖

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

เวลำ
ที่ใช้
กิจกรรมครู
- ถ้านักเรียนเป็นเพื่อนของ
เด็กชายวรวิช ควรพูดกับ
เด็กชายวรวิชที่ได้รับรางวัล
อย่างไร
- เด็กชายณภัทรมีความสามารถ
อะไร
- ถ้านักเรียนเป็นเพื่อนของ
เด็กชายวรวิช ควรพูดกับ
เด็กชายวรวิชที่ได้รับรางวัล
อย่างไร
- ถ้านักเรียนทาเหมือน
เด็กชายวรวิชและเด็กชายณ
ภัทรจะรู้สึกอย่างไร
๔. ครูอธิบายเพิ่มเติมในเรื่อง
ของความสามารถของตนเอง
และผู้อื่นพร้อมทั้งบอก
ประโยชน์ของการยอมรับ
ความสามารถของตนเองและ
ผู้อื่น
- เกิดความภูมิใจ

- เป็นนักกีฬาดีเด่นระดับ
จังหวัด
- เธอเก่งมาก ดีใจด้วยนะ

กิจกรรมนักเรียน
- ดีใจด้วยที่ได้รับรางวัล/
เธอเก่งมาก

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
สื่อกำรเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ต้นกล้าคนดี

ขั้นสรุป

๔.

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้
ขั้นปฏิบัติ

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

๓.

ลำดับที่

๕ ๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
นาที ความสามารถของตนเองและ
ผู้อื่น

สื่อกำรเรียนรู้

๑. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่ง
ตัวแทนอภิปรายผลจาก
การทาใบงาน
เรื่อง ความสามารถของ
ตนเองและผู้อื่น

-สื่อ PPT เรื่อง
ลักษณะ
ความสามารถ
ของตนเองและ
ผู้อื่น

กิจกรรมนักเรียน
๕. นักเรียนทาใบงาน เรื่อง -ใบงาน เรื่อง
ความสามารถของตนเอง ความสามารถ
และผู้อื่น
ของตนเองและ
ผู้อื่น

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

กิจกรรมครู
๑๕ ๕. ชีแ้ จงการทาใบงานให้
นาที นักเรียนฟัง

เวลำ
ที่ใช้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

-แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
เรียนรู้

-ตรวจใบงาน
เรื่องความ
สามารถของ
ตนเองและผู้อื่น

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

๓๕๗

๓๕๘

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ต้นกล้าคนดี

๘. สื่อกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
- Power Point เรื่อง ลักษณะความสามารถของตนเองและผู้อื่น
- ใบงานที่ ๕ เรื่อง ความสามารถของตนเองและผู้อื่น
๙. กำรวัดและกำรประเมินผล
ประเด็นกำรวัด
และประเมินผล

วิธีกำร

เครื่องมือ

ทักษะ

ตรวจประเมิน
การนาเสนอ

ควำมรู้

ตรวจใบงาน เรื่อง
ใบงานที่ ๕ เรือ่ ง
ความสามารถของตนเอง ความสามารถของ
และผู้อื่น
ตนเองและผู้อื่น

คุณลักษณะอัน ประเมินความมีวินัย
พึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ใน
การทางานและมีจิต
สาธารณะ

๑. แบบประเมิน
การนาเสนอ

แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

สมรรถนะสำคัญ ประเมินความสามารถใน แบบสังเกตพฤติกรรม
ของผู้เรียน การสื่อสาร ความ
การเรียนรู้
สามารถในการคิด
ความสามารถใน
การแก้ปัญหา ความ
สามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต

เกณฑ์กำรประเมิน
ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่
ระดับดีขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่
ระดับพอใช้ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่
ระดับพอใช้ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ระดับ
พอใช้ขึ้นไป

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๓๕๙

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหำรหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมำย
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๓๖๐

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ต้นกล้าคนดี
ใบงำนที่ ๕ เรือ่ ง ควำมสำมำรถของตนเองและผู้อื่น
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ต้นกล้ำคนดี
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๕ เรื่อง ลักษณะควำมสำมำรถของตนเองและผู้อื่น
รำยวิชำสังคมศึกษำ รหัสวิชำ ส๑๑๑๐๑
ภำคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

คำชี้แจง ให้นักเรียนสารวจความสามารถของตนเองหรือเพื่อน จากนั้นวาดภาพและเขียน
เครื่องหมาย √ ลงใน

๑. ภาพที่ฉันวาดเกี่ยวข้องกับตนเองหรือเพื่อน
ตัวฉันเอง

เพื่อน ชื่อ________________________

๒. ภาพที่ฉันวาดเป็นความสามารถ คือ __________________________
_______________________________________________________
๓. ผลจากการกระทาในภาพ คือะไร_____________________________
_______________________________________________________
ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้นป.1/……....เลขที่…………………

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๓๖๑

เฉลย ใบงานที่ ๕ เรื่อง ความสามารถของตนเองและผูอ้ ื่น
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ต้นกล้าคนดี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง ลักษณะความสามารถของตนเองและผู้อื่น
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

คำชี้แจง ให้นักเรียนสารวจความสามารถของตนเองหรือเพื่อน จากนั้นวาดภาพและเขียน
เครื่องหมาย √ ลงใน

๑. ภาพที่ฉันวาดเกี่ยวข้องกับตนเองหรือเพื่อน
ตัวฉันเอง

เพื่อน ชื่อ_____________________

วิ่ง
๒. ภาพที่ฉันวาดเป็นความสามารถ คือ _______________________

๓. ผลจากการกาทาในภาพ
มีร่างกายแข็งแรง ได้รับคาชื่นชม
คืออะไร______________________________________________
ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้นป.1/……....เลขที่…………………

๓๖๒
เกณฑ์กำรประเมินผล

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ต้นกล้าคนดี

ชิ้นงำนหรือภำระงำน
ใบงำน

เกณฑ์กำรประเมิน
๑.รูปแบบชิ้นงำน

๒.ภำษำ
๓.เนื้อหำ

๔.เวลำ

ระดับคุณภำพ
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
ปรับปรุง (๑)
รูปแบบชิ้นงานถูกต้อง รูปแบบชิ้นงานถูกต้อง รูปแบบชิ้นงานไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่กาหนด มี เป็นส่วนมาก มีความคิด ตามที่กาหนด ผลงานไม่
ความคิดสร้างสรรค์
แปลกใหม่ น่าสนใจ
เรียบร้อย
แปลกใหม่ น่าสนใจ
ขนาดเหมาะสม สวยงาม
ขนาดเหมาะสม สวยงาม
ใช้ภาษาถูกต้อง สะกด ใช้ภาษาถูกต้อง สะกดคา ใช้ภาษาและสะกดคาไม่
คาถูกต้อง ลายมือ
มีผิดพลาดบ้างเล็กน้อย ถูกต้อง ลายมืออ่านยาก
ขีดฆ่า
สวยงามอ่านง่าย
ลายมืออ่านง่าย
เนื้อหาถูกต้อง สมบูรณ์ เนื้อหาถูกต้อง ตรงหัวข้อ เนื้อหาไม่ถูกต้อง ไม่
มีความสอดคล้อง
เรื่องรายละเอียด
ครอบคลุม
เชื่อมโยงกันตรงหัวข้อ ค่อนข้างครอบคลุม
เรื่องรายละเอียด
ครอบคลุม
ส่งชิ้นงานภายในเวลา
ส่งชิ้นงานไม่ทันกาหนด ส่งชิ้นงานไม่ทันกาหนด
กาหนด
๑ วัน
ตั้งแต่ ๒ วันขึน้ ไป

เกณฑ์กำรให้คะแนน
คะแนน ๑๐ - ๑๒ คะแนน หมายถึง
คะแนน
๖-๙
คะแนน หมายถึง
คะแนน
1-๕
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์กำรผ่ำน ตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๓๖๓

ประเมินกำรนำเสนอผลงำน
คำชีแ้ จง ใส่เครื่องหมาย

✓

ลำดับที่

ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน
รำยกำรประเมิน

คุณภำพกำรปฏิบตั ิ
๓

๑
๒
๓
๔
๕

นาเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง
การนาเสนอมีความน่าสนใจ
ความเหมาะสมกับเวลา
ความกล้าแสดงออก
บุคลิกภาพ น้าเสียงเหมาะสม
รวม

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องเล็กน้อย
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องมาก

=
=
=

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
ช่วงคะแนน
๑๑-๑๕
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้

๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

๒

๑

๓๖๔

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ต้นกล้าคนดี

แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้
คำชีแ้ จง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนคะแนน ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรม
ตามหัวข้อที่กาหนด

ชื่อ – สกุล

๓

๓

๓

๓

ตรงต่อเวลำ

เลขที่

กำรร่วม
กิจกรรม
กำรรับฟัง
ควำมคิดเห็น
ของผู
ควำม้อื่น
รับผิดชอบ
ขยันหมั่นเพียร

รำยกำร

๓

คะแนน
รวม

๑๕

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๓๖๕

สังเกตพฤติกรรมกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด
ตรงกับระดับคะแนน
ประเด็นกำรประเมิน

✓

ลงในช่องที่

ระดับคะแนน
๒

๑

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
สม่าเสมอ

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม
บางครั้ง

ไม่มีความกระตือรือร้น
ในการร่วมกิจกรรม

๒. การรับฟังความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นของ
ของผู้อื่น
ผูอ้ ื่นสม่าเสมอ

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ไม่รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น

๑. การร่วมกิจกรรม

๓

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมาย
ในงานที่ได้รับ
สม่าเสมอ
บางครั้ง
มอบหมาย

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จอย่าง
สม่าเสมอ

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จ เรียบร้อย ส่งผลงานเสร็จ
ส่งผลงานไม่เรียบร้อย
เรียบร้อย
และช้ากว่าเวลาที่
ทันตามเวลาที่กาหนด
กาหนด
แต่ช้ากว่าเวลาที่กาหนด

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จเป็น
บางครั้ง

ไม่มีความเพียร
พยายามทางานให้
สาเร็จ

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

๓๖๖

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ต้นกล้าคนดี

พฤติกรรม กำรทำงำนกลุม่
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด
ตรงกับระดับคะแนน
ลำดับ
ที่

ชื่อ-นำมสกุล
ของผู้รับกำร
ประเมิน

กำรแสดง
ควำม
คิดเห็น

กำรยอมรับ กำรทำงำน
ฟังผู้อื่น ตำมทีไ่ ด้รับ
มอบหมำย

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓

กำรมีส่วน
ควำมมี ร่วมในกำร
น้ำใจ
ปรับปรุง
ผลงำน
กลุม่
๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

✓

ลงในช่องที่

รวม ๑๕ คะแนน

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๓๖๗

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด
ตรงกับระดับคะแนน
รำยกำรประเมิน

พฤติกรรมกำรแสดงออก

✓

ลงในช่องที่

ระดับกำรปฏิบตั ิ
๓

๒

๑. มีวินัย

๑. ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัวและโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๓. มุ่งมั่นในกำรทำงำน ๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับ
มอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
๔. มีจิตสำธำรณะ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน
๘. อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของ
ห้องเรียน โรงเรียนชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของ
โรงเรียน
ลงชือ่ ........................................................ผู้ประเมิน
.................../.................../......................
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๒๓ - ๓๐ หมายถึง ดี
คะแนน ๑๕ - ๒๒ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๑๔ หมายถึง ปรับปรุง

๑

๓๖๘

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ต้นกล้าคนดี
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๖ เรื่อง ลักษณะกำรทำควำมดีของตนเองและผู้อื่น ๑
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง ต้นกล้ำคนดี
เวลำ ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม รำยวิชำ สังคมศึกษำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สำระที่ ๒ เหน้ำทีพ่ ลเมือง วัฒนธรรม และกำรดำเนินชีวติ ในสังคม
มำตรฐำน ส ๒.๑ เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดงี าม และธารง
รักษาประเพณี และวัฒนธรรมไทย ดารงชีวิตอยู่ร่วมกัน ในสังคมไทย และ สังคมโลกอย่างสันติสุข
ตัวชี้วดั
ป.๑/๒ ยกตัวอย่างความสามารถและความดีของตนเอง ผู้อื่น และบอกผลจากการกระทานั้น
๒. สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
คนทุกคนมีความสามารถในแต่ละด้านแตกต่างกันไป การใช้ความสามรถในด้านที่ตนมีอยู่เพื่อกระทา
ความดีจะส่งผลให้ตนเองเป็นผู้มีจิตใจที่ดี เป็นที่ชื่นชมของผู้อื่น และอยู่รว่ มกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
๓. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายลักษณะการทาความดีของตนเองและผู้อื่น
๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
- วิเคราะห์การทาความดีของตนเองและผู้อื่น
3.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- เห็นคุณค่าความดีของตนเองและผู้อื่น
๔. สำระกำรเรียนรู้
- ลักษณะการทาความดีของตนเองและผู้อื่น
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. มีจิตสาธารณะ
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้

๑.

ลำดับที่

๑.อธิบายลักษณะการ
ทาความดีของตนเอง
และผู้อื่น

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นนาเข้าสู่
บทเรียน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๕ ๑. ครูใช้คลิปวิดีโอเพลง ทาดีได้ ๑. นักเรียนดูคลิปวิดีโอ
นาที ดี และเมื่อจบเพลงให้ตัวแทน
และตอบคาถาม
สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นจากในเนื้อเพลง
โดยใช้คาถาม ดังนี้
- นักเรียนเคยปฏิบัติตนเหมือน - เคย/ไม่เคย
ในคลิปวิดีโอ
๒. ครูและนักเรียนร่วมกัน
พูดคุยเกี่ยวกับเพลงจากในคลิป
วิดีโอ

เวลำ
ที่ใช้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๖ เรื่อง ลักษณะกำรทำควำมดีของตนเองและผู้อื่น ๑
รำยวิชำ สังคมศึกษำ จำนวน ๑ ชั่วโมง
กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

-คลิปวิดีโอเพลง
ทาดีได้ดี

-สื่อ PPT เรื่อง -แบบสังเกต
ลักษณะการทา พฤติกรรม
ความดีของตน การเรียนรู้
เองและผู้อื่น 1

สื่อกำรเรียนรู้

๓๖๙

๒.

ลำดับที่

๓๗๐

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้
ขั้นสอน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

๔. ครูอธิบายเพิ่มเติมในเรื่อง
ลักษณะการทาความดีของ
ตนเองและผู้อื่น

๓. นักเรียนแต่ละกลุม่
ร่วมกันบอกตัวอย่างความ
ดีที่ควรปฏิบัติ

- เพื่อนตั้งใจเรียนไม่คุย
ขณะครูสอน
- เก็บกระเป๋าเงินได้และ
ส่งคืนเจ้าของ
- ภาคภูมิใจ มีความสุขใจ

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นและตอบ
คาถาม

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

กิจกรรมครู
๒๕ ๑. นักเรียนร่วมกันแสดงความ
นาที คิดเห็นเกี่ยวกับความดีของ
ตนเองและเพื่อนในห้อง โดยใช้
คาถาม ดังนี้
- นักเรียนชื่นชมความดีของ
เพื่อนในเรื่องใดบ้าง
- นักเรียนเคยทาความดีอย่างไร
บ้าง
- เมื่อทาความดีแล้ว นักเรียน
รู้สึกอย่างไร
๒. ครูอธิบายเพิ่มเติมในเรื่อง
การทาความดีให้นักเรียนฟัง
๓. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกัน
บอกความดีที่ควรปฏิบัติ

เวลำ
ที่ใช้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

-สื่อ PPT เรื่อง -แบบสังเกต
ลักษณะการทา พฤติกรรมการ
ความดีของตน ทางานกลุม่
เองและผู้อื่น ๑

สื่อกำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ต้นกล้าคนดี

ขั้นสรุป

๔.

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้
ขั้นปฏิบัติ

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

๓.

ลำดับที่

๕ ๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
นาที ลักษณะการทาความดีของ
ตนเองและผู้อื่น

สื่อกำรเรียนรู้

๑. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่ง
ตัวแทนอภิปรายผลจาก
การทาใบงาน
เรื่อง การทาความดี

-ตรวจใบงาน
เรื่อง การทา
ความดี

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

๓๗๑

-สื่อ PPT เรื่อง -แบบสังเกต
ลักษณะการทา พฤติกรรมการ
ความดีของ
เรียนรู้
ตนเองและ
ผู้อื่น ๑

กิจกรรมนักเรียน
๕. นักเรียนทาใบงาน เรื่อง -ใบงาน
การทาความดี
เรื่อง การทา
ความดี

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

กิจกรรมครู
๑๕ ๕. ชี้แจงการทาใบงานให้
นาที นักเรียนฟัง

เวลำ
ที่ใช้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๓๗๒

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ต้นกล้าคนดี

๘. สื่อกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
- Power Point เรื่อง ลักษณะการทาความดีของตนเองและผู้อื่น ๑
- คลิปวิดีโอเพลง ทาดีได้ดี
- ใบงานที่ ๖ เรื่อง การทาความดี
๙. กำรวัดและกำรประเมินผล
ประเด็นกำรวัด
และประเมินผล

วิธีกำร

เครื่องมือ

เกณฑ์กำรประเมิน

ทักษะ

ตรวจประเมิน
การนาเสนอ

๑. แบบประเมิน
การนาเสนอ

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่
ระดับดีขึ้นไป

ความรู้

ตรวจใบงาน
เรื่อง การทาความดี

ใบงานที่ ๖ เรือ่ ง การ
ทาความดี

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่
ระดับพอใช้ขึ้นไป

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

ประเมินความมีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ในการ
ทางานและมีจิต
สาธารณะ

แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่
ระดับพอใช้ขึ้นไป

สมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียน

ประเมินความสามารถใน แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้
การสื่อสาร ความ
สามารถในการคิด
ความสามารถใน
การแก้ปัญหา
ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่
ระดับพอใช้ขึ้นไป

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๓๗๓

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหำรหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมำย
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๓๗๔

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ต้นกล้าคนดี
ใบงานที่ ๖ เรือ่ ง การทาความดี
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ต้นกล้าคนดี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง ลักษณะการทาความดีของตนเองและผู้อื่น ๑
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

คำชี้แจง ให้นักเรียนดูภาพแล้วทาเครื่องหมาย √ ในช่อง
ภาพที่ควรปฏิบัติ และ X
ในภาพที่ไม่ควรปฏิบัติ แล้วระบายสีภาพที่ควรปฏิบัติให้สวยงาม

ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้นป.1/……....เลขที่…………………

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๓๗๕

เฉลย ใบงำนที่ 6 เรื่อง กำรทำควำมดี
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ต้นกล้ำคนดี
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๖ เรื่อง ลักษณะกำรทำควำมดีของตนเองและผู้อื่น ๑
รำยวิชำสังคมศึกษำ รหัสวิชำ ส๑๑๑๐๑
ภำคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

คำชี้แจง ให้นักเรียนดูภาพแล้วทาเครื่องหมาย √ ในช่อง
ภาพที่ควรปฏิบัติ และ X
ในภาพที่ไม่ควรปฏิบัติ แล้วระบายสีภาพที่ควรปฏิบัติให้สวยงาม

ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้นป.1/……....เลขที่…………………

๓๗๖

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ต้นกล้าคนดี

เกณฑ์กำรประเมินผล
ชิ้นงำนหรือภำระงำน
ใบงำนที่ 6 เรื่อง กำรทำควำมดี

เกณฑ์กำรประเมิน
๑.รูปแบบชิ้นงำน

๒.ภำษำ
๓.เนื้อหำ

๔.เวลำ

ระดับคุณภำพ
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
ปรับปรุง (๑)
รูปแบบชิ้นงานถูกต้อง รูปแบบชิ้นงานถูกต้อง รูปแบบชิ้นงานไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่กาหนด มี เป็นส่วนมาก มีความคิด ตามที่กาหนด ผลงานไม่
ความคิดสร้างสรรค์
แปลกใหม่ น่าสนใจ
เรียบร้อย
แปลกใหม่ น่าสนใจ
ขนาดเหมาะสม สวยงาม
ขนาดเหมาะสม สวยงาม
ใช้ภาษาถูกต้อง สะกด ใช้ภาษาถูกต้อง สะกดคา ใช้ภาษาและสะกดคาไม่
คาถูกต้อง ลายมือ
มีผิดพลาดบ้างเล็กน้อย ถูกต้อง ลายมืออ่านยาก
ขีดฆ่า
สวยงามอ่านง่าย
ลายมืออ่านง่าย
เนื้อหาถูกต้อง สมบูรณ์ เนื้อหาถูกต้อง ตรงหัวข้อ เนื้อหาไม่ถูกต้อง ไม่
มีความสอดคล้อง
เรื่องรายละเอียด
ครอบคลุม
เชื่อมโยงกันตรงหัวข้อ ค่อนข้างครอบคลุม
เรื่องรายละเอียด
ครอบคลุม
ส่งชิ้นงานภายในเวลา
ส่งชิ้นงานไม่ทันกาหนด ส่งชิ้นงานไม่ทันกาหนด
กาหนด
๑ วัน
ตั้งแต่ ๒ วันขึน้ ไป

เกณฑ์กำรให้คะแนน
คะแนน ๑๐ - ๑๒ คะแนน หมายถึง
คะแนน
๗-๙
คะแนน หมายถึง
คะแนน
1-6
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์กำรผ่ำน ตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๓๗๗

ประเมินกำรนำเสนอผลงำน
คำชีแ้ จง ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน
ลำดับที่

รำยกำรประเมิน

คุณภำพกำรปฏิบตั ิ
๓

๑
๒
๓
๔
๕

นาเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง
การนาเสนอมีความน่าสนใจ
ความเหมาะสมกับเวลา
ความกล้าแสดงออก
บุคลิกภาพ น้าเสียงเหมาะสม
รวม

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องเล็กน้อย
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องมาก

=
=
=

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
ช่วงคะแนน
๑๑-๑๕
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

๒

๑

๓๗๘

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ต้นกล้าคนดี

แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้
คำชีแ้ จง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนคะแนน ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรม
ตามหัวข้อที่กาหนด

ชื่อ – สกุล

๓

๓

๓

๓

ตรงต่อเวลำ

เลขที่

กำรร่วม
กิจกรรม
กำรรับฟัง
ควำมคิดเห็น
ของผู
ควำม้อื่น
รับผิดชอบ
ขยันหมั่นเพียร

รำยกำร

๓

คะแนน
รวม

๑๕

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๓๗๙

สังเกตพฤติกรรมกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด
ตรงกับระดับคะแนน
ประเด็นกำรประเมิน

✓

ลงในช่องที่

ระดับคะแนน
๒

๑

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
สม่าเสมอ

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม
บางครั้ง

ไม่มีความกระตือรือร้น
ในการร่วมกิจกรรม

๒. การรับฟังความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นของ
ของผู้อื่น
ผูอ้ ื่นสม่าเสมอ

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ไม่รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น

๑. การร่วมกิจกรรม

๓

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมาย
ในงานที่ได้รับ
สม่าเสมอ
บางครั้ง
มอบหมาย

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จอย่าง
สม่าเสมอ

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จ เรียบร้อย ส่งผลงานเสร็จ
ส่งผลงานไม่เรียบร้อย
เรียบร้อย
และช้ากว่าเวลาที่
ทันตามเวลาที่กาหนด
กาหนด
แต่ช้ากว่าเวลาที่กาหนด

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จเป็น
บางครั้ง

ไม่มีความเพียร
พยายามทางานให้
สาเร็จ

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

๓๘๐

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ต้นกล้าคนดี

พฤติกรรม กำรทำงำนกลุม่
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
ลำดับ ชื่อ-นำมสกุล
ที่ ของผู้รับกำร
ประเมิน

กำรแสดง
ควำม
คิดเห็น

กำรยอมรับ
ฟังผู้อื่น

กำรทำงำน
ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓

๒ ๑

ควำมมี
น้ำใจ

กำรมีส่วน
ร่วมในกำร
ปรับปรุง
ผลงำนกลุ่ม

รวม
๑๕ คะแนน

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๓๘๑

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
รำยกำรประเมิน

พฤติกรรมกำรแสดงออก

ระดับกำรปฏิบตั ิ
๓

๒

๑

๑. มีวินัย

๑. ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัวและโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๓. มุ่งมั่นในกำรทำงำน ๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับ
มอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
๔. มีจิตสำธำรณะ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน
๘. อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของ
ห้องเรียน โรงเรียนชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของ
โรงเรียน
ลงชื่อ........................................................ผู้ประเมิน
.................../.................../......................
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๒๓ - ๓๐ หมายถึง ดี
คะแนน ๑๕ - ๒๒ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๑๔ หมายถึง ปรับปรุง

๓๘๒

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ต้นกล้าคนดี
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๗ เรื่อง ลักษณะกำรทำควำมดีของตนเองและผู้อื่น ๒
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง ต้นกล้ำคนดี
เวลำ ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม รำยวิชำ สังคมศึกษำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สำระที่ ๒ เหน้ำทีพ่ ลเมือง วัฒนธรรม และกำรดำเนินชีวติ ในสังคม
มำตรฐำน ส ๒.๑ เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดงี าม และธารง
รักษาประเพณี และวัฒนธรรมไทย ดารงชีวิตอยู่ร่วมกัน ในสังคมไทย และ สังคมโลกอย่างสันติสุข
ตัวชี้วดั
ป.๑/๒ ยกตัวอย่างความสามารถและความดีของตนเอง ผู้อื่น และบอกผลจากการกระทานั้น
๒. สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
คนทุกคนมีความสามารถในแต่ละด้านแตกต่างกันไป การใช้ความสามรถในด้านที่ตนมีอยู่เพื่อกระทา
ความดีจะส่งผลให้ตนเองเป็นผู้มีจิตใจที่ดี เป็นที่ชื่นชมของผู้อื่น และอยู่รว่ มกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
๓. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายลักษณะการทาความดีของตนเองและผู้อื่น
๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
- วิเคราะห์การทาความดีของตนเองและผู้อื่น
3.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- เห็นคุณค่าความดีของตนเองและผู้อื่น
๔. สำระกำรเรียนรู้
- ลักษณะการทาความดีของตนเองและผู้อื่น
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. มีจิตสาธารณะ
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้

๒.

๑.

ลำดับที่

๑.อธิบายลักษณะการทา
ความดีของตนเองและ
ผู้อื่น

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นสอน

ขั้นนาเข้าสู่
บทเรียน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

สื่อกำรเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

๓๘๓

๑. นักเรียนร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นและตอบ
คาถาม
- กรอกน้า กวาดบ้าน ถู
บ้าน

- ความมีน้าใจ

-สื่อ PPT เรื่อง
ลักษณะการทา
ความดีของ
ตนเองและ
ผู้อื่น ๒

-แบบสังเกต
พฤติกรรม
การทางาน
กลุ่ม

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนสนทนาร่วมกัน -สื่อ PPT เรื่อง -แบบสังเกต
และตอบคาถาม
ลักษณะการทา พฤติกรรม
ความดีของ
การเรียนรู้
ตนเอง
- (น้าหนึ่ง)
และผู้อื่น ๒

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

กิจกรรมครู
๕ ๑. ครูให้นกั เรียนยกตัวอย่างการ
นาที ทาความดี ว่ามีอะไรบ้างเพื่อเป็น
การทบทวน ครูสนทนาร่วมกับ
นักเรียน โดยใช้คาถาม ดังนี้
- เพื่อนที่ดีทสี่ ุดของนักเรียนคือ
ใคร
- ความดีของผู้อื่นที่นักเรียนรูส้ ึก
ชื่นชมคือเรือ่ งใด
๒. ครูและนักเรียนร่วมกัน
พูดคุยเกี่ยวกับการทาความดี
ของตนเองและผู้อื่น
๒๕ ๑. นักเรียนฟังนิทาน เรือ่ ง
นาที “เด็กข้างบ้าน” จากนั้นร่วมกัน
สนทนา แล้วตอบคาถาม
- เด็กหญิงน้าหนึ่งทางานบ้าน
อะไรบ้าง

เวลำ
ที่ใช้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๗ เรื่อง ลักษณะกำรทำควำมดีของตนเองและผู้อื่น ๒
รำยวิชำ สังคมศึกษำ จำนวน ๑ ชั่วโมง

ลำดับที่

๓๘๔

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

เวลำ
ที่ใช้

- เคย

กิจกรรมนักเรียน
- ทาการบ้าน ช่วยแม่
ทากับข้าว
- รักและชื่นชม

- ทางานบ้าน ช่วยแม่ถือ
ของ แบ่งปันสิ่งของให้
เพื่อน
- ความดีที่นักเรียนทานั้นส่งผล - ทาแล้วเกิดความสบายใจ
อย่างไรกับนักเรียนบ้าง
*เพื่อให้นักเรียนได้วิเคราะห์
ตรงถึงผลที่ได้รับจากการทา
ความดีของตนเอง ทาให้
นักเรียนได้ตระหนักถึง
ความสาคัญในการทาความดี

กิจกรรมครู
- ตอนเย็นหลังเลิกเรียนเด็กหญิง
น้าหนึ่งทาอะไรบ้าง
- คนรอบข้างเด็กหญิงน้าหนึง่
รู้สึกต่อเด็กหญิงอ้อมอย่างไร
- นักเรียนเคยทาความดี
เหมือนกับเด็กหญิงน้าหนึ่ง
หรือไม่
- นักเรียนเคยทาความดี
อะไรบ้าง

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
สื่อกำรเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ต้นกล้าคนดี

๓.

ลำดับที่

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นปฏิบัติ

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้
กิจกรรมครู
๒. ครูให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอ
เกี่ยวกับการทาความดี ๑ เรือ่ ง
จากนั้นซักถามนักเรียนจาก
คลิปวิดีโอ
๓. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การทาความดีของตนเองและ
ผู้อื่นให้นักเรียนฟัง
๔. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกัน
ปรึกษาและช่วยกันบอกถึง
ความดีของเพื่อนที่นักเรียน
ประทับใจ
๕. ครูอธิบายเพิ่มเติมจากที่
นักเรียนทากิจกรรม
-คลิปวิดีโอ
เกี่ยวกับการทา
ความดี

สื่อกำรเรียนรู้

๖. นักเรียนทาใบงาน เรื่อง -ใบงาน
เพื่อนที่ดี
เรื่อง เพือ่ นทีด่ ี

๔. นักเรียนทากิจกรรม
บอกความดีของเพื่อนที่
นักเรียนประทับใจ

กิจกรรมนักเรียน
๒. นักเรียนดูคลิปวิดโี อ
และตอบคาถาม

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

๑๕ ๖. ชีแ้ จงการทาใบงานให้
นาที นักเรียนฟัง

เวลำ
ที่ใช้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

-ตรวจใบงาน
เรื่อง เพื่อนที่
ดี

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

๓๘๕

๔.

ลำดับที่

๓๘๖

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้
ขั้นสรุป

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้
กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่ง
ตัวแทนอภิปรายผลจาก
การทาใบงาน
เรื่อง เพื่อนที่ดี

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

กิจกรรมครู
๕ ๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
นาที ลักษณะการทาความดีของ
ตนเองและผู้อื่น

เวลำ
ที่ใช้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

-สื่อ PPT เรื่อง -แบบสังเกต
ลักษณะการทา พฤติกรรม
ความดีของ
การเรียนรู้
ตนเอง
และผู้อื่น ๒

สื่อกำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ต้นกล้าคนดี

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)
๘. สื่อกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
- Power Point เรื่อง ลักษณะการทาความดีของตนเองและผู้อื่น ๒
- คลิปวิดีโอเกีย่ วกับการทาความดี
- ใบงานที่ ๗ เรื่อง เพื่อนที่ดี
๙. กำรวัดและกำรประเมินผล
ประเด็นกำรวัด
และประเมินผล

วิธีกำร

เครื่องมือ

เกณฑ์กำรประเมิน

๑. แบบประเมิน
การนาเสนอ

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ระดับ
ดีขึ้นไป

ทักษะ

ตรวจประเมินการนาเสนอ

ความรู้

ตรวจใบงาน เรื่อง เพื่อนที่ดี ใบงานที่ ๗
เรื่อง เพื่อนที่ดี

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ระดับ
พอใช้ขึ้นไป

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์

ประเมินความมีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ในการ
ทางานและมีจิตสาธารณะ

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ระดับ
พอใช้ขึ้นไป

แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

สมรรถนะสาคัญ ประเมินความสามารถใน แบบสังเกตพฤติกรรม
ของผู้เรียน
การสื่อสาร ความสามารถ การเรียนรู้
ในการคิดความสามารถใน
การแก้ปัญหาความสามารถ
ในการใช้ทักษะชีวิต

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ระดับ
พอใช้ขึ้นไป

๓๘๗

๓๘๘

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ต้นกล้าคนดี

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหำรหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมำย
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๓๘๙

ใบงานที่ ๗ เรือ่ ง เพื่อนที่ดี
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ต้นกล้าคนดี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ลักษณะการทาความดีของตนเองและผู้อื่น ๒
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

คำชี้แจง ให้นักเรียนบอกความดีของเพื่อนที่นักเรียนประทับใจคนละ ๑ เรื่อง
พร้อมวาดภาพประกอบ และตอบคาถามที่กาหนดให้

๑. เพื่อนฉันชื่อ_________________________________________________
๒. ความดีของเพื่อนที่ฉันประทับใจ
คือ_________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้นป.1/……....เลขที่…………………

๓๙๐

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ต้นกล้าคนดี
เฉลย ใบงานที่ ๗ เรื่อง เพือ่ นที่ดี
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ต้นกล้าคนดี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ลักษณะการทาความดีของตนเองและผู้อื่น ๒
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

คำชี้แจง ให้นักเรียนบอกความดีของเพื่อนที่นักเรียนประทับใจคนละ ๑ เรื่อง พร้อมวาด
ภาพประกอบ และตอบคาถามที่กาหนดให้

๑. เพื่อนฉันชื่อ________เด็กหญิงฟ้าใส ใจงาม________________________________
๒. ความดีของเพื่อนที่ฉันประทับใจ คือ___เพื่อนมีความขยันและตั้งใจเรียน___

ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้นป.1/……....เลขที่…………………

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๓๙๑

เกณฑ์กำรประเมินผล
ชิ้นงำนหรือภำระงำน
ใบงำน

เกณฑ์กำรประเมิน
๑.รูปแบบชิ้นงำน

๒.ภำษำ
๓.เนื้อหำ

๔.เวลำ

ระดับคุณภำพ
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
ปรับปรุง (๑)
รูปแบบชิ้นงานถูกต้อง รูปแบบชิ้นงานถูกต้อง รูปแบบชิ้นงานไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่กาหนด มี เป็นส่วนมาก มีความคิด ตามที่กาหนด ผลงานไม่
ความคิดสร้างสรรค์
แปลกใหม่ น่าสนใจ
เรียบร้อย
แปลกใหม่ น่าสนใจ
ขนาดเหมาะสม สวยงาม
ขนาดเหมาะสม สวยงาม
ใช้ภาษาถูกต้อง สะกด ใช้ภาษาถูกต้อง สะกดคา ใช้ภาษาและสะกดคาไม่
คาถูกต้อง ลายมือ
มีผิดพลาดบ้างเล็กน้อย ถูกต้อง ลายมืออ่านยาก
ขีดฆ่า
สวยงามอ่านง่าย
ลายมืออ่านง่าย
เนื้อหาถูกต้อง สมบูรณ์ เนื้อหาถูกต้อง ตรงหัวข้อ เนื้อหาไม่ถูกต้อง ไม่
มีความสอดคล้อง
เรื่องรายละเอียด
ครอบคลุม
เชื่อมโยงกันตรงหัวข้อ ค่อนข้างครอบคลุม
เรื่องรายละเอียด
ครอบคลุม
ส่งชิ้นงานภายในเวลา
ส่งชิ้นงานไม่ทันกาหนด ส่งชิ้นงานไม่ทันกาหนด
กาหนด
๑ วัน
ตั้งแต่ ๒ วันขึน้ ไป

เกณฑ์กำรให้คะแนน
คะแนน ๑๐ - ๑๒
คะแนน
๗-๙
คะแนน
1-6

คะแนน หมายถึง
คะแนน หมายถึง
คะแนน หมายถึง

เกณฑ์กำรผ่ำน ตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓๙๒

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ต้นกล้าคนดี

ประเมินกำรนำเสนอผลงำน
คำชีแ้ จง ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน
ลำดับที่

รำยกำรประเมิน

คุณภำพกำรปฏิบตั ิ
๓

๑
๒
๓
๔
๕

นาเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง
การนาเสนอมีความน่าสนใจ
ความเหมาะสมกับเวลา
ความกล้าแสดงออก
บุคลิกภาพ น้าเสียงเหมาะสม
รวม

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องเล็กน้อย
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องมาก

=
=
=

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
ช่วงคะแนน
๑๑-๑๕
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

๒

๑

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๓๙๓

แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้
คำชีแ้ จง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนคะแนน ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรม
ตามหัวข้อที่กาหนด

๓

๓

๓

ตรงต่อเวลำ

๓

ควำม
รับผิดชอบ
ขยันหมั่นเพียร

ชื่อ – สกุล

กำรรับฟังควำม
คิดเห็นของผู้อนื่

เลขที่

กำรร่วม
กิจกรรม

รำยกำร

๓

คะแนน
รวม

๑๕

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

๓๙๔

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ต้นกล้าคนดี

สังเกตพฤติกรรมกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
ประเด็นกำรประเมิน

ระดับคะแนน
๒

๑

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
สม่าเสมอ

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม
บางครั้ง

ไม่มีความกระตือรือร้น
ในการร่วมกิจกรรม

๒. การรับฟังความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นของ
ของผู้อื่น
ผูอ้ ื่นสม่าเสมอ

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ไม่รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น

๑. การร่วมกิจกรรม

๓

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมาย
ในงานที่ได้รับ
สม่าเสมอ
บางครั้ง
มอบหมาย

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จอย่าง
สม่าเสมอ

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จ เรียบร้อย ส่งผลงานเสร็จ
ส่งผลงานไม่เรียบร้อย
เรียบร้อย
และช้ากว่าเวลาที่
ทันตามเวลาที่กาหนด
กาหนด
แต่ช้ากว่าเวลาที่กาหนด

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จเป็น
บางครั้ง

ไม่มีความเพียร
พยายามทางานให้
สาเร็จ

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๓๙๕

พฤติกรรม กำรทำงำนกลุม่
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
ลำดับ ชื่อ-นำมสกุล
ที่ ของผู้รับกำร
ประเมิน

กำรแสดง
ควำม
คิดเห็น

กำรยอมรับ กำรทำงำน
ฟังผู้อื่น ตำมทีไ่ ด้รับ
มอบหมำย

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓

ควำมมี
น้ำใจ

กำรมีส่วน
ร่วมในกำร
ปรับปรุง
ผลงำน
กลุม่
๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

รวม ๑๕ คะแนน

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

๓๙๖

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ต้นกล้าคนดี

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
รำยกำรประเมิน

พฤติกรรมกำรแสดงออก

ระดับกำรปฏิบตั ิ
๓

๒

๑

๑. มีวินัย

๑. ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัวและโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๓. มุ่งมั่นในกำรทำงำน ๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับ
มอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
๔. มีจิตสำธำรณะ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน
๘. อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของ
ห้องเรียน โรงเรียนชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของ
โรงเรียน
ลงชื่อ........................................................ผู้ประเมิน
.................../.................../......................
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๒๓ - ๓๐ หมายถึง ดี
คะแนน ๑๕ - ๒๒ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๑๔ หมายถึง ปรับปรุง

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)
๓๙๗
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๘ เรื่อง ผลของกำรกระทำควำมดีของตนเองและผู้อื่น
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง ต้นกล้ำคนดี
เวลำ ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม รำยวิชำ สังคมศึกษำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สำระที่ ๒ เหน้ำทีพ่ ลเมือง วัฒนธรรม และกำรดำเนินชีวติ ในสังคม
มำตรฐำน ส ๒.๑ เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดงี าม และธารง
รักษาประเพณี และวัฒนธรรมไทย ดารงชีวิตอยู่ร่วมกัน ในสังคมไทย และ สังคมโลกอย่างสันติสุข
ตัวชี้วดั
ป.๑/๒ ยกตัวอย่างความสามารถและความดีของตนเอง ผู้อื่น และบอกผลจากการกระทานั้น
๒. สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
คนทุกคนมีความสามารถในแต่ละด้านแตกต่างกันไป การใช้ความสามรถในด้านที่ตนมีอยู่เพื่อกระทา
ความดีจะส่งผลให้ตนเองเป็นผู้มีจิตใจที่ดี เป็นที่ชื่นชมของผู้อื่น และอยู่รว่ มกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
๓. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายผลของการกระทาความดีของตนเองและผู้อื่น
๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
- วิเคราะห์ผลของการกระทาความดีของตนเองและผู้อื่น
3.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- เห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในการทาความดีของตนเองและผู้อื่น
๔. สำระกำรเรียนรู้
- ผลของการกระทาความดีของตนเองและผู้อื่น
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. มีจิตสาธารณะ
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้

๒.

๑.

ลำดับที่

๓๙๘

๑.อธิบายผลของการ
กระทาความดีของตนเอง
และผู้อื่น

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นสอน

ขั้นนาเข้าสู่
บทเรียน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

๒๕
นาที

๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้

๑. นักเรียนฟังนิทาน เรือ่ ง
ลูกกระต่ายจอมเกเร จากนั้น
ร่วมกันสนทนา แล้วตอบ
คาถาม ดังนี้
- เพราะเหตุใดแม่กระต่ายจึง
ร้องไห้

๒. ครูและนักเรียนร่วมกัน
พูดคุยเกี่ยวกับผลของการทา
ความดี

กิจกรรมครู
๑. ครูสนทนาร่วมกับนักเรียน
โดยใช้คาถาม ดังนี้
- นักเรียนคิดว่าการกระทา
ความดีเป็นเรื่องที่สาคัญ
หรือไม่ เพราะเหตุใด

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

-สื่อ PPT เรื่อง -แบบสังเกต
ผลของการ
พฤติกรรม
กระทาความดี การเรียนรู้
ของตนเองและ
ผู้อื่น

สื่อกำรเรียนรู้

๑. นักเรียนร่วมกันแสดง -สื่อ PPT เรื่อง -แบบสังเกต
ความคิดเห็นและตอบ
ผลของการ
พฤติกรรมการ
คาถาม
กระทาความดี ทางานกลุม่
ของตนเองและ
- ลูกกระต่ายไม่ยอมกิน ผู้อื่น
ยาและนายานั้นไปทิ้ง

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนสนทนา
ร่วมกันและตอบคาถาม
- สาคัญ เพื่อให้อยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๘ เรื่อง ผลของกำรกระทำควำมดีของตนเองและผู้อื่น
รำยวิชำ สังคมศึกษำ จำนวน ๑ ชั่วโมง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ต้นกล้าคนดี

๓.

ลำดับที่

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

เวลำ
ที่ใช้

- นักเรียนเคยดือ้ กับพ่อแม่
หรือผู้ปกครอง หรือไม่
- นักเรียนจะกระทาความดี
ต่อพ่อแม่หรือผู้ปกครอง
อย่างไร
๒. ครูและนักเรียนร่วมกัน
พูดคุยเกี่ยวกับผลของการ

- ไม่เกเร ไม่ดื้อ เชื่อฟัง
คาสั่งสอน และช่วยเหลือ
งานบ้านเท่าที่ทาได้

- กราบเท้าขอโทษแม่ ไม่
ดื้อ และหาอาหารมา
เลี้ยงแม่อย่างสม่าเสมอ
- ดื้อ

- ดื้อ เกเร เป็นลูก
อกตัญญู
- จะไล่ออกจากป่า

- สิงโต

กิจกรรมนักเรียน
- ไม่สบาย

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
กิจกรรมครู
- เพราะเหตุใดลูกกระต่ายจึง
ต้องกินยา
- ใครเป็นคนไกล่เกลี่ยปัญหา
ระหว่างแม่กระต่ายกับลูก
กระต่าย
- สิงโตบอกว่าลูกกระต่ายมี
การกระทาอย่างไร
- ถ้าลูกกระต่ายยังดื้อและ
เกเร สิงโตจะลงโทษอย่างไร
- ลูกกระต่ายแสดงออกถึงการ
สานึกผิดอย่างไร

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)
สื่อกำรเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

๓๙๙

ลำดับที่

๔๐๐

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

เวลำ
ที่ใช้
กิจกรรมครู
กระทาความดีของตนเองและ
ผู้อื่น
๓. นักเรียนแบ่งกลุม่ แต่ละ
กลุ่มยกตัวอย่างความดีของ
ตนเองและผู้อื่นมากลุ่มละ 1
ตัวอย่าง จากนั้นสรุปผลที่
เกิดขึ้นจากการกระทานั้น
๔. ครูอธิบายเพิ่มเติมจากที่
นักเรียนทากิจกรรม
๕. ครูและนักเรียนร่วมกัน
พูดคุยความดีของบุคคลให้
นักเรียนฟัง เช่น ความมี
ระเบียบวินัย ความกตัญญู
กตเวที ความรับผิดชอบ
ความขยัน ความเอื้อเฟื้อ เผื่อ
แผ่ผอู้ ื่น ช่วยเหลือผู้อื่นความ
ซื่อสัตย์ และความเมตตา
กรุณา
๕. นักเรียนร่วมกันพูดคุย
ความดีของบุคคล

กิจกรรมนักเรียน
๓. แต่ละกลุ่มยกตัวอย่าง
ความดีของตนเองและ
ผู้อื่นมากลุ่มละ 1 ตัวอย่าง

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
สื่อกำรเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ต้นกล้าคนดี

ขั้นสรุป

๔.

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้
ขั้นปฏิบัติ

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

๓.

ลำดับที่

๕
นาที

๑๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้

๑. ครูและนักเรียนร่วมกัน
๑. นักเรียนแต่ละกลุม่ ส่ง
สรุปผลของการกระทาความดี ตัวแทนอภิปรายผลจาก
การทาใบงาน
เรื่อง ผลของการกระทา
ความดี

กิจกรรมนักเรียน
๖. นักเรียนทาใบงาน
เรื่องผลของการกระทา
ความดี

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
กิจกรรมครู
๖. ชีแ้ จงการทาใบงานให้
นักเรียนฟัง

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

-ตรวจใบงาน
เรื่อง ผลของ
การกระทา
ความดี

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

-สื่อ PPT เรื่อง -แบบสังเกต
ผลของการ
พฤติกรรมการ
กระทาความดี เรียนรู้
ของตนเองและ
ผู้อื่น

-ใบงาน
เรื่อง ผลของ
การกระทา
ความดี

สื่อกำรเรียนรู้

๔๐๑

๔๐๒

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ต้นกล้าคนดี

๘. สื่อกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
- Power Point เรื่อง ผลของการกระทาความดีของตนเองและผู้อื่น
- ใบงานที่ ๘ เรื่อง ผลของการกระทาความดี
๙. กำรวัดและกำรประเมินผล
ประเด็นกำรวัด
และประเมินผล

วิธีกำร

เครื่องมือ

เกณฑ์กำรประเมิน

ทักษะ

ตรวจประเมิน
การนาเสนอ

๑. แบบประเมิน
การนาเสนอ

ควำมรู้

ตรวจใบงาน เรื่อง ผล
ของการกระทาความดี

ใบงานที่ ๘ เรือ่ ง ผล ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่
ของการกระทาความดี ระดับพอใช้ขึ้นไป

คุณลักษณะอัน ประเมินความมีวินัย
พึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ใน
การทางานและมีจิต
สาธารณะ

แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

สมรรถนะสำคัญ ประเมินความสามารถใน แบบสังเกตพฤติกรรม
ของผู้เรียน การสื่อสารความสามารถ การเรียนรู้
ในการคิดความสามารถ
ในการแก้ปัญหา
ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่
ระดับดีขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่
ระดับพอใช้ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่
ระดับพอใช้ขึ้นไป

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๔๐๓

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหำรหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมำย
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๔๐๔

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ต้นกล้าคนดี
ใบงานที่ ๘ เรือ่ ง ผลของการกระทาความดี
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ต้นกล้าคนดี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง ผลของการกระทาความดีของตนเองและผู้อื่น
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกใช้เครื่องหมาย √ หน้าข้อความที่เป็นผลของการทาความดี และใช้
เครื่องหมาย X หน้าข้อความที่ไม่ใช่ผลของการทาความดี พร้อมตกแต่งให้สวยงาม

ผลที่เกิดจำกกำรกระทำ
ควำมดี

ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้นป.1/……....เลขที่…………………

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๔๐๕

เฉลย ใบงานที่ ๘ เรื่อง ผลของการกระทาความดี
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ต้นกล้าคนดี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง ผลของการกระทาความดีของตนเองและผู้อื่น
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกใช้เครื่องหมาย √ หน้าข้อความที่เป็นผลของการทาความดี และใช้
เครื่องหมาย X หน้าข้อความที่ไม่ใช่ผลของการทาความดี พร้อมตกแต่งให้สวยงาม

ผลที่เกิดจำกกำรกระทำ
ควำมดี

ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้นป.1/……....เลขที่…………………

๔๐๖

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ต้นกล้าคนดี

เกณฑ์กำรประเมินผล
ชิ้นงำนหรือภำระงำน
ใบงำน

เกณฑ์กำรประเมิน
๑.รูปแบบชิ้นงำน

๒.ภำษำ
๓.เนื้อหำ

๔.เวลำ

ระดับคุณภำพ
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
ปรับปรุง (๑)
รูปแบบชิ้นงานถูกต้อง รูปแบบชิ้นงานถูกต้อง รูปแบบชิ้นงานไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่กาหนด มี เป็นส่วนมาก มีความคิด ตามที่กาหนด ผลงานไม่
ความคิดสร้างสรรค์
แปลกใหม่ น่าสนใจ
เรียบร้อย
แปลกใหม่ น่าสนใจ
ขนาดเหมาะสม สวยงาม
ขนาดเหมาะสม สวยงาม
ใช้ภาษาถูกต้อง สะกด ใช้ภาษาถูกต้อง สะกดคา ใช้ภาษาและสะกดคาไม่
คาถูกต้อง ลายมือ
มีผิดพลาดบ้างเล็กน้อย ถูกต้อง ลายมืออ่านยาก
ขีดฆ่า
สวยงามอ่านง่าย
ลายมืออ่านง่าย
เนื้อหาถูกต้อง สมบูรณ์ เนื้อหาถูกต้อง ตรงหัวข้อ เนื้อหาไม่ถูกต้อง ไม่
มีความสอดคล้อง
เรื่องรายละเอียด
ครอบคลุม
เชื่อมโยงกันตรงหัวข้อ ค่อนข้างครอบคลุม
เรื่องรายละเอียด
ครอบคลุม
ส่งชิ้นงานภายในเวลา
ส่งชิ้นงานไม่ทันกาหนด ส่งชิ้นงานไม่ทันกาหนด
กาหนด
๑ วัน
ตั้งแต่ ๒ วันขึน้ ไป

เกณฑ์กำรให้คะแนน
คะแนน ๑๐ - ๑๒
คะแนน
๗-๙
คะแนน
1-6

คะแนน หมายถึง
คะแนน หมายถึง
คะแนน หมายถึง

เกณฑ์กำรผ่ำน ตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๔๐๗

ประเมินกำรนำเสนอผลงำน
คำชีแ้ จง ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน
ลำดับที่

รำยกำรประเมิน

คุณภำพกำรปฏิบตั ิ
๓

๑
๒
๓
๔
๕

นาเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง
การนาเสนอมีความน่าสนใจ
ความเหมาะสมกับเวลา
ความกล้าแสดงออก
บุคลิกภาพ น้าเสียงเหมาะสม
รวม

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องเล็กน้อย
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องมาก

=
=
=

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
ช่วงคะแนน
๑๑-๑๕
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

๒

๑

๔๐๘

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ต้นกล้าคนดี

แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้
คำชีแ้ จง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนคะแนน ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรม
ตามหัวข้อที่กาหนด

๓

๓

๓

ตรงต่อเวลำ

ชื่อ – สกุล

รับผิดชอบ
ขยันหมั่นเพียร

เลขที่

กำรร่วม
กิจกรรม
กำรรับฟัง
ควำมคิดเห็น
ของผู
ควำม้อื่น

รำยกำร

๓

๓

คะแนน
รวม

๑๕

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๔๐๙

สังเกตพฤติกรรมกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
ประเด็นกำรประเมิน

ระดับคะแนน
๒

๑

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
สม่าเสมอ

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม
บางครั้ง

ไม่มีความกระตือรือร้น
ในการร่วมกิจกรรม

๒. การรับฟังความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นของ
ของผู้อื่น
ผูอ้ ื่นสม่าเสมอ

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ไม่รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น

๑. การร่วมกิจกรรม

๓

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมาย
ในงานที่ได้รับ
สม่าเสมอ
บางครั้ง
มอบหมาย

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จอย่าง
สม่าเสมอ

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จ เรียบร้อย ส่งผลงานเสร็จ
ส่งผลงานไม่เรียบร้อย
เรียบร้อย
และช้ากว่าเวลาที่
ทันตามเวลาที่กาหนด
กาหนด
แต่ช้ากว่าเวลาที่กาหนด

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จเป็น
บางครั้ง

ไม่มีความเพียร
พยายามทางานให้
สาเร็จ

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

๔๑๐

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ต้นกล้าคนดี

พฤติกรรม กำรทำงำนกลุม่
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
ลำดับ ชื่อ-นำมสกุล
ที่
ของผู้รับกำร
ประเมิน

กำรแสดง
ควำม
คิดเห็น

กำร
กำรทำงำน
ยอมรับฟัง ตำมทีไ่ ด้รับ
ผู้อื่น
มอบหมำย

ควำมมี
น้ำใจ

กำรมีส่วน
ร่วมในกำร
ปรับปรุง
ผลงำน
กลุม่

รวม ๑๕ คะแนน

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๔๑๑

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด
กับระดับคะแนน
รำยกำรประเมิน

พฤติกรรมกำรแสดงออก

✓ ลงในช่องที่ตรง

ระดับกำรปฏิบตั ิ
๓

๒

๑. มีวินัย

๑. ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัวและโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๓. มุ่งมั่นในกำรทำงำน ๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
๔. มีจิตสำธำรณะ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน
๘. อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของ
ห้องเรียน โรงเรียนชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของ
โรงเรียน
ลงชือ่ ........................................................ผู้ประเมิน
.................../.................../......................
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๒๓ - ๓๐ หมายถึง ดี
คะแนน ๑๕ - ๒๒ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๑๔ หมายถึง ปรับปรุง

๑

๔๑๒

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ต้นกล้าคนดี

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ __________________สกุล ______________วัน____ เดือน____________ พ.ศ. _____
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ต้นกล้าคนดี
คำชีแ้ จง
๑. ระบายสีลงใน

ของแต่ละกิจกรรมที่นักเรียนคิดว่าทาได้ตามระดับการประเมินเหล่านี้

เพื่อประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน
ปรับปรุง

ดี

ค่อนข้างดี

พอใช้

กิจกรรม

ดีมาก

ระดับควำมสำมำรถ

บอกประโยชน์และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียนได้
ยกตัวย่างการทาความดีของตนเองหรือผู้อื่นได้
บอกผลที่เกิดจากการทาความดีของตนเองและผู้อื่นได้
๒. นับจานวนดาวจากตารางข้างบนเพื่อบันทึกผลการเรียนรู้ของนักเรียน ดังนี้
จานวน
..............................
จานวน
..............................
จานวน
..............................

จานวน
..............................
จานวน
..............................

สรุป วงกลมรอบผลการเรียนรู้ของนักเรียน โดยนับจากข้อที่ได้ดาวมากที่สุด
ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ค่อนข้างดี

ดีมาก

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๔๑๓

บันทึกกำรเรียนรู้ (Learning logs)
ชื่อ ___________________ สกุล _________________วัน____ เดือน______________ พ.ศ. _____

สิ่งที่ฉันชอบในกำรเรียนวิชำนี้ คือ

.................................................................
.................................................................
.................................................................
.............................
สิ่งที่ฉันไม่ชอบในกำรเรียนวิชำนี้ คือ
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..........................

สิ่งที่ฉันจะทำให้ดีขึ้น คือ
..............................................................
..............................................................
..............................................................
......................................

๔๑๔

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง สังคมน่าอยู่

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 4
สังคมน่ำอยู่

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๔๑๕

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๔
ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ เรื่อง สังคมน่ำอยู่
รหัสวิชำ ส๑๑๑๐๑
รำยวิชำสังคมศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ ภำคเรียนที่ ๑
เวลำ ๖ ชั่วโมง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
๑. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สำระที่ ๒ หน้ำที่พลเมือง วัฒนธรรม และกำรดำเนินชีวิตในสังคม
มำตรฐำนกำรเรียนรู้
มำตรฐำน ส ๒.๒ เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธารงรักษาไว้ซึ่ง
การปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตัวชี้วัด
ป.๑/๑ บอกโครงสร้าง บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน
ป.๑/๒ ระบุบทบาทสิทธิ หน้าที่ของตนเองในครอบครัวและโรงเรียน
๒. สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
สมาชิกทุกคนในครอบครัวปฏิบัติตนตามบทบาท สิทธิ และหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบย่อม
ส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข และมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน
๓. สำระกำรเรียนรู้
ควำมรู้
๑. บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน
๒. บทบาท สิทธิ หน้าที่ของตนเองในครอบครัวและโรงเรียน
ทักษะ/กระบวนกำร
สามารถนาความรู้เรื่องบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียนมาใช้ในชีวิตประจาวัน
เจตคติ
เห็นประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน
๔. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

๔๑๖
๕.คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. มีจิตสาธารณะ
๖.กำรประเมินผลรวบยอด
ชิน้ งานหรือภาระงาน
๑. ใบงานที่ ๑ เรื่อง โครงสร้างของครอบครัว
๒. ใบงานที่ ๒ เรื่อง ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว
๓. ใบงานที่ ๓ เรื่อง บทบาทหน้าที่ของตนเองในครอบครัว
๔. ใบงานที่ ๔ เรื่อง โครงสร้างของห้องเรียน
๕. ใบงานที่ ๕ เรื่อง โรงเรียนของฉัน
๖. ใบงานที่ ๖ เรื่อง บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในโรงเรียน
๗. แบบประเมินตนเอง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง สังคมน่าอยู่

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๔๑๗

เกณฑ์กำรประเมินผลชิ้นงำนหรือภำระงำน
ประเด็นกำร
ประเมิน
๑.การบรรยาย
จุดประสงค์

๒.ความครอบ
คลุมของเนื้อหา

๓.ความสวยงาม
การตกแต่ง
ชิ้นงาน

๔.ความถูกต้อง

๕.ความตรงต่อ
เวลา

ระดับคุณภำพ
๔ (ดีมำก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
บรรยายเกี่ยวกับ บรรยายเกี่ยวกับ
บรรยายเกี่ยวกับ
จุดประสงค์ใน
จุดประสงค์ใน
จุดประสงค์ใน
การสร้างสรรค์
การสร้างสรรค์
การสร้างสรรค์
ผลงานได้ถูกต้อง ผลงานได้ถูกต้องเป็น ผลงานได้ถูกต้องเป็น
ชัดเจน
ส่วนใหญ่
บางส่วน
การนาเสนอ
การนาเสนอเป็นไป การนาเสนอเป็นไป
เป็นไปตามลาดับ ตามลาดับขั้นตอน ตามลาดับขั้นตอน
ขั้นตอนความ
ความถูกต้องของ
ความถูกต้องของ
ถูกต้องของเนื้อหา เนื้อหา ๘๐%
เนื้อหา ๗๐%
๑๐๐%
ใช้เครื่องหมาย
ใช้เครื่องหมาย
ใช้เครื่องหมาย
รูปภาพ สมการ
รูปภาพ สมการ
รูปภาพ สมการ
สัญลักษณ์แทนกฎ สัญลักษณ์แทนกฎ สัญลักษณ์แทนกฎ
ทฤษฎี หลักการ ทฤษฎี หลักการ
ทฤษฎี หลักการ
นิยามต่าง ๆ ได้
นิยามต่าง ๆ ได้
นิยามต่าง ๆ ได้
ถูกต้องและ
ถูกต้องแต่ครบถ้วน ถูกต้อง
ครบถ้วน
ใช้สีที่ช่วยจดจา
ใช้สีที่ช่วยจดจา
ใช้สีที่ช่วยจดจา
เพลินตา สีเดียว เพลินตา สีเดียว
เพลินตา สีเดียว
ตลอด แต่ละสีไม่ ตลอด แต่ละสีซ้ากัน ตลอด แต่ละสี
ซ้ากัน
เดียวกัน
ส่งงานครบถ้วน
ส่งงานครบถ้วนตรง ส่งงานครบถ้วนตรง
ตรงตามเวลาที่
ตามเวลาที่กาหนด ตามเวลาที่กาหนด
กาหนด
๑-๒ วัน
๓-๔ วัน

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน ๑๖ – ๒๐
คะแนน ๑1 – ๑๕
คะแนน 6 – ๑0
คะแนน 1 – 5
เกณฑ์การผ่าน

หมายถึง ดีมาก
หมายถึง ดี
หมายถึง พอใช้
หมายถึง ปรับปรุง

ตั้งแต่ระดับ พอใช้ ขึ้นไปผ่าน

๑ (ปรับปรุง)
บรรยายเกี่ยวกับ
จุดประสงค์ใน
การสร้างสรรค์
ผลงานได้ถูกต้อง
เพียงส่วนน้อย
การนาเสนอ
เป็นไปตามลาดับ
ขั้นตอนความ
ถูกต้องของเนื้อหา
๕๐%
ใช้เครื่องหมาย
รูปภาพ สมการ
สัญลักษณ์แทนกฎ
ทฤษฎี หลักการ
นิยามต่าง ๆ ได้
ถูกต้อง
ไม่ใช้สีที่ช่วยจดจา
เพลินตา สีเดียว
ตลอด
ส่งงานครบถ้วน
ตรงแต่ช้ากว่า
กาหนด ๕ วันขึ้น
ไป

๔๑๘

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง สังคมน่าอยู่
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง โครงสร้ำงของครอบครัว
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง สังคมน่ำอยู่
เวลำ ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม รำยวิชำ สังคมศึกษำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สำระที่ ๒ เหน้ำทีพ่ ลเมือง วัฒนธรรม และกำรดำเนินชีวติ ในสังคม
มำตรฐำน ส ๒.๒ เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธารงรักษาไว้
ซึ่งการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตัวชี้วดั
ป.๑/๑ บอกโครงสร้าง บทบาท และหน้าทีข่ องสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน
๒. สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
โครงสร้างของครอบครัวประกอบด้วย สมาชิกภายในครอบครัวที่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด เช่น
พ่อ แม่ ลูก ซึ่งทุกคนล้วนมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันไป
๓. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายโครงสร้างของครอบครัว
๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
- วิเคราะห์โครงสร้างของครอบครัว
3.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- เห็นประโยชน์ของการรู้จักสมาชิกในครอบครัว
๔. สำระกำรเรียนรู้
- โครงสร้างของครอบครัว
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. มีจิตสาธารณะ
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้

๒.

๑.

๑.อธิบายโครงสร้างของ
ครอบครัว

ขั้นสอน

ขั้นนาเข้าสู่
บทเรียน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

๒๕
นาที

๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้
กิจกรรมครู
๑. นักเรียนร่วมกันสนทนา
เกี่ยวกับครอบครัวของนักเรียน
โดยใช้คาถาม ดังนี้
- ครอบครัวของนักเรียนมี
สมาชิกทั้งหมดกี่คน
ประกอบด้วยใครบ้าง
- สมาชิกในครอบครัวของ
นักเรียนแต่ละคนมีหน้าที่
อะไรบ้าง
๒. ครูและนักเรียนร่วมกัน
พูดคุยเกี่ยวกับสมาชิกใน
ครอบครัว
๑. ครูให้นักเรียนดูแผนผัง
ครอบครัวพร้อมซักถาม
นักเรียน ดังนี้
๑. นักเรียนร่วมกันดู
แผนผังและตอบคาถาม

- พ่อแม่ มีหน้าที่อบรมสั่ง
สอน และดูแลลูก

- มี 5 คน มีพอ่ แม่
พี่ชาย ตนเอง น้องสาว

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนสนทนา
ร่วมกันและตอบคาถาม

-สื่อ PPT เรื่อง -แบบสังเกต
โครงสร้างของ พฤติกรรมการ
ครอบครัว
ทางานกลุม่

-สื่อ PPT เรื่อง -แบบสังเกต
โครงสร้างของ พฤติกรรมการ
ครอบครัว
เรียนรู้

สื่อกำรเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

ลำดับที่

๔๑๙

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง โครงสร้ำงของครอบครัว
รำยวิชำ สังคมศึกษำ จำนวน ๑ ชั่วโมง

๓.

ลำดับที่

๔๒๐

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

เวลำ
ที่ใช้
กิจกรรมครู
- นักเรียนเป็นลูกของใคร
- คนที่เกิดก่อนนักเรียน
เรียกว่าอะไร
- คนที่เกิดหลังนักเรียน
เรียกว่า
๒. ครูอธิบายเพิ่มเติมในเรื่อง
โครงสร้างของครอบครัวให้
นักเรียนฟัง จากนัน้ ให้
นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และ
ตอบคาถาม ดังนี้
- พ่อกับแม่ของนักเรียนก็มีพ่อ
กับแม่เหมือนกัน เราเรียกพ่อ
ของพ่อว่าอะไร
- เราเรียกแม่ของพ่อว่าอะไร
- พ่อของแม่เราเรียกว่าอะไร
- แม่ของแม่เราเรียกว่าอะไร
- พ่อและแม่ของเราก็มีพี่น้อง
พี่ชายของพ่อและแม่เรา
เรียกว่าอะไร

- ย่า
- ตา
- ยาย
- ลุง

- ปู่

๒. นักเรียนร่วมกัน
วิเคราะห์และตอบคาถาม

- น้อง

กิจกรรมนักเรียน
- พ่อกับแม่
- พี่

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
สื่อกำรเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง สังคมน่าอยู่

ลำดับที่

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

เวลำ
ที่ใช้

๔. นักเรียนตอบคาถาม
- ให้ความรักซึ่งกันและ
กัน ยอมรับฟังความ
คิดเห็นที่แตกต่างอย่างมี
สติ และคอยอยู่เคียงข้าง
ในยามที่สมาชิกใน
ครอบครัวมีปัญหา

- อา
- น้า

กิจกรรมนักเรียน
- ป้า

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
กิจกรรมครู
- พี่สาวของพ่อและแม่เรา
เรียกว่าอะไร
- น้องของพ่อเราเรียกว่าอะไร
- น้องของแม่เราเรียกว่าอะไร
๓. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกีย่ วกับ
ประโยชน์ของการรู้จกั สมาชิก
ในครอบครัวให้นักเรียนฟัง
๔. ครูซักถามนักเรียน ดังนี้
- ผู้นาครอบครัวควรสร้าง
ความสัมพันธ์ทดี่ ีกับสมาชิกใน
ครอบครัวอย่างไร

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)
สื่อกำรเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

๔๒๑

๕
นาที

ขั้นสรุป

๔.

เวลำ
ที่ใช้
๑๕
นาที

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้
ขั้นปฏิบัติ

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

๓.

ลำดับที่

๔๒๒

๑. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปเกี่ยวกับโครงสร้างของ
ครอบครัว

กิจกรรมครู
๕. ชีแ้ จงการทาใบงานให้
นักเรียนฟัง

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

-ใบงานเรื่อง -ตรวจใบงาน
โครงสร้างของ เรื่อง โครงสร้าง
ครอบครัว
ของครอบครัว

สื่อกำรเรียนรู้

๑. นักเรียนแต่ละกลุม่ ส่ง -สื่อ PPT เรื่อง -แบบสังเกต
ตัวแทนอภิปรายผลจาก โครงสร้างของ พฤติกรรมการ
การทาใบงาน
ครอบครัว
เรียนรู้
เรื่อง โครงสร้างของ
ครอบครัว

กิจกรรมนักเรียน
๕. นักเรียนทาใบงาน
เรื่อง โครงสร้างของ
ครอบครัว

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง สังคมน่าอยู่

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)
๘. สื่อกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
- Power Point เรื่อง โครงสร้างของครอบครัว
- ใบงานที่ ๑ เรื่อง โครงสร้างของครอบครัว
๙. กำรวัดและกำรประเมินผล
ประเด็นกำรวัด
และประเมินผล

วิธีกำร

เครื่องมือ

เกณฑ์กำรประเมิน

ทักษะ

ตรวจประเมิน
การนาเสนอ

๑. แบบประเมินการ
นาเสนอ

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่
ระดับดีขึ้นไป

ความรู้

ตรวจใบงาน เรื่อง
ใบงานที่ ๑
โครงสร้างของครอบครัว เรื่อง โครงสร้างของ
ครอบครัว
ประเมินความมีวินัย
แบบประเมิน
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ใน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
การทางานและมีจิต
สาธารณะ

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่
ระดับพอใช้ขึ้นไป

ประเมินความสามารถใน แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้
การสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
ความสามารถใน
การแก้ปัญหา
ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่
ระดับพอใช้ขึ้นไป

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

สมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียน

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่
ระดับพอใช้ขึ้นไป

๔๒๓

๔๒๔

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง สังคมน่าอยู่

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหำรหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมำย
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๔๒๕

ใบงานที่ ๑ เรือ่ ง โครงสร้างของครอบครัว
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง สังคมน่าอยู่
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง โครงสร้างของครอบครัว
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

คำชี้แจง ให้นักเรียนเติมคาลงไปในช่องว่างให้สมบูรณ์

นักเรียนตอบคาถามดังนี้
๑. คนที่เกิดก่อนนักเรียนเรียกว่า.......................... คนที่เกิดหลังนักเรียนเรียกว่า........................
๒. พ่อกับแม่ของนักเรียนก็มีพ่อกับแม่เหมือนกัน เราเรียกพ่อของพ่อว่า....................................
เราเรียกแม่ของพ่อว่า...................................พ่อของแม่เราเรียกว่า........................................
แม่ของแม่เราเรียกว่า...................................
๓. พ่อและแม่ของเราก็มีพี่น้อง พี่ชายของพ่อละแม่เรา
เรียกว่า…….............................................พี่สาวของพ่อและเม่เรียกว่า..........................
๔. น้องของพ่อเราเรียกว่า...................................... น้องของแม่เราเรียกว่า................................

ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้นป.1/……....เลขที่…………………

๔๒๖

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง สังคมน่าอยู่
เฉลย ใบงาน เรื่อง โครงสร้างของครอบครัว
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง สังคมน่าอยู่
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง โครงสร้างของครอบครัว
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

คำชี้แจง ให้นักเรียนเติมคาลงไปในช่องว่างให้สมบูรณ์
ย่ำ

ตำ

น้อง
นักเรียนตอบคาถามดังนี้
พี่
น้อง
๑. คนที่เกิดก่อนนักเรียนเรียกว่า .................
คนที่เกิดหลังนักเรียนเรียกว่า ...............
ปู่
๒. พ่อกับแม่ของนักเรียนก็มีพ่อกับแม่เหมือนกัน เราเรียกพ่อของพ่อว่า ..................
ย่ำ
ตำ แม่ของแม่เราเรียกว่า
เราเรียกแม่ของพ่อว่า ...................
พ่อของแม่เราเรียกว่า .............
ยำย
..............
ลุง
๓. พ่อและแม่ของเราก็มีพี่น้อง พี่ชายของพ่อและแม่เราเรียกว่า ..............
น้ำ
พี่สาวของพ่อและแม่เรียกว่า.................
ป้ำ
๔. น้องของพ่อเราเรียกว่า .................
น้องของแม่เราเรียกว่า ................
อำ

ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้นป.1/……....เลขที่…………………

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๔๒๗

เกณฑ์กำรประเมินผล
ชิ้นงำนหรือภำระงำน
ใบงำน
เกณฑ์กำรประเมิน
๑.รูปแบบชิ้นงำน

๒.ภำษำ
๓.เนื้อหำ

๔.เวลำ

ระดับคุณภำพ
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
ปรับปรุง (๑)
รูปแบบชิ้นงานถูกต้อง รูปแบบชิ้นงานถูกต้อง รูปแบบชิ้นงานไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่กาหนด มี เป็นส่วนมาก มีความคิด ตามที่กาหนด ผลงานไม่
ความคิดสร้างสรรค์
แปลกใหม่ น่าสนใจ
เรียบร้อย
แปลกใหม่ น่าสนใจ
ขนาดเหมาะสม สวยงาม
ขนาดเหมาะสม สวยงาม
ใช้ภาษาถูกต้อง สะกด ใช้ภาษาถูกต้อง สะกดคา ใช้ภาษาและสะกดคาไม่
คาถูกต้อง ลายมือ
มีผิดพลาดบ้างเล็กน้อย ถูกต้อง ลายมืออ่านยาก
ขีดฆ่า
สวยงามอ่านง่าย
ลายมืออ่านง่าย
เนื้อหาถูกต้อง สมบูรณ์ เนื้อหาถูกต้อง ตรงหัวข้อ เนื้อหาไม่ถูกต้อง ไม่
มีความสอดคล้อง
เรื่องรายละเอียด
ครอบคลุม
เชื่อมโยงกันตรงหัวข้อ ค่อนข้างครอบคลุม
เรื่องรายละเอียด
ครอบคลุม
ส่งชิ้นงานภายในเวลา
ส่งชิ้นงานไม่ทันกาหนด ส่งชิ้นงานไม่ทันกาหนด
กาหนด
๑ วัน
ตั้งแต่ ๒ วันขึน้ ไป

เกณฑ์กำรให้คะแนน
คะแนน ๑๐ - ๑๒ คะแนน หมายถึง
คะแนน
๗-๙
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๑ – ๖ คะแนน หมายถึง
เกณฑ์กำรผ่ำน ตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๔๒๘

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง สังคมน่าอยู่

ประเมินกำรนำเสนอผลงำน
คำชีแ้ จง ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน
ลำดับที่

รำยกำรประเมิน

คุณภำพกำรปฏิบตั ิ
๓

๑
๒
๓
๔
๕

นาเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง
การนาเสนอมีความน่าสนใจ
ความเหมาะสมกับเวลา
ความกล้าแสดงออก
บุคลิกภาพ น้าเสียงเหมาะสม
รวม

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องเล็กน้อย
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องมาก

=
=
=

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
ช่วงคะแนน
๑๑-๑๕
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

๒

๑

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๔๒๙

แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้
คำชีแ้ จง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนคะแนน ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรม
ตามหัวข้อที่กาหนด

ชื่อ – สกุล

๓

๓

๓

๓

ตรงต่อเวลำ

เลขที่

กำรร่วม
กิจกรรม
กำรรับฟัง
ควำมคิดเห็น
ของผู
ควำม้อื่น
รับผิดชอบ
ขยันหมั่นเพียร

รำยกำร

๓

คะแนน
รวม

๑๕

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

๔๓๐

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง สังคมน่าอยู่

สังเกตพฤติกรรมกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ประเด็นกำรประเมิน

ระดับคะแนน
๒

๑

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
สม่าเสมอ

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม
บางครั้ง

ไม่มีความกระตือรือร้น
ในการร่วมกิจกรรม

๒. การรับฟังความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นของ
ของผู้อื่น
ผูอ้ ื่นสม่าเสมอ

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ไม่รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น

๑. การร่วมกิจกรรม

๓

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมาย
ในงานที่ได้รับ
สม่าเสมอ
บางครั้ง
มอบหมาย

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จอย่าง
สม่าเสมอ

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จ เรียบร้อย ส่งผลงานเสร็จ
ส่งผลงานไม่เรียบร้อย
เรียบร้อย
และช้ากว่าเวลาที่
ทันตามเวลาที่กาหนด
แต่ช้ากว่าเวลาที่กาหนด กาหนด

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จเป็น
บางครั้ง

ไม่มีความเพียร
พยายามทางานให้
สาเร็จ

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๔๓๑

พฤติกรรม กำรทำงำนกลุม่
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ลำดับ
ที่

ชื่อ-นำมสกุล
ของผู้รับกำร
ประเมิน

กำรแสดง
ควำม
คิดเห็น

กำร
กำรทำงำน
ยอมรับฟัง ตำมที่ได้รับ
ผู้อื่น
มอบหมำย

ควำมมี
น้ำใจ

กำรมีส่วน
ร่วมในกำร รวม ๑๕ คะแนน
ปรับปรุง
ผลงำน
กลุม่

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

๔๓๒

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง สังคมน่าอยู่

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
รำยกำรประเมิน

พฤติกรรมกำรแสดงออก

ระดับกำรปฏิบตั ิ
๓

๒

๑

๑. มีวินัย

๑. ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัวและโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๓. มุ่งมั่นในกำรทำงำน ๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับ
มอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
๔. มีจิตสำธำรณะ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน
๘. อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของ
ห้องเรียน โรงเรียนชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของ
โรงเรียน
ลงชื่อ........................................................ผู้ประเมิน
.................../.................../......................
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๒๓ - ๓๐ หมายถึง ดี
คะแนน ๑๕ - ๒๒ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๑๔ หมายถึง ปรับปรุง

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)
๔๓๓
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๒ เรื่อง ควำมสัมพันธ์ของสมำชิกในครอบครัว
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง สังคมน่ำอยู่
เวลำ ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม รำยวิชำ สังคมศึกษำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สำระที่ ๒ เหน้ำทีพ่ ลเมือง วัฒนธรรม และกำรดำเนินชีวติ ในสังคม
มำตรฐำน ส ๒.๒ เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธารงรักษาไว้
ซึ่งการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตัวชี้วดั
ป.๑/๑ บอกโครงสร้าง บทบาท และหน้าทีข่ องสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน
๒. สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
โครงสร้างของครอบครัวประกอบด้วย สมาชิกภายในครอบครัวที่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด เช่น
พ่อ แม่ ลูก ซึ่งทุกคนล้วนมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันไป
๓. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว
๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
- วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว
3.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- เห็นประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามหน้าที่ที่ดีของสมาชิกในครอบครัว
๔. สำระกำรเรียนรู้
- ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. มีจิตสาธารณะ
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้

๑.

ลำดับที่

๔๓๔

๑.อธิบายความสัมพันธ์
ของสมาชิกในครอบครัว

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นนาเข้าสู่
บทเรียน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้
กิจกรรมครู
๑. นักเรียนร่วมกันสนทนา
เกี่ยวกับครอบครัวของนักเรียน
เพื่อเป็นการทบทวน ครูมี
คาถาม ดังนี้
- ถ้าสมาชิกในครอบครัว
ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่
ของตนเอง จะเกิดผลอย่างไร
๒. ครูให้นักเรียนดูภาพ
กิจกรรมในครอบครัว แล้วให้
นักเรียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว
(พ่อ แม่ ลูก)
๒. นักเรียนดูภาพและ
ร่วมกันแสดงความ
คิดเห็น

- ครอบครัวอยูก่ ันอย่างมี
ความสุข

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนสนทนา
ร่วมกันและตอบคาถาม

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๒ เรื่อง ควำมสัมพันธ์ของสมำชิกในครอบครัว
รำยวิชำ สังคมศึกษำ จำนวน ๑ ชั่วโมง
กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

-สื่อ PPT เรื่อง -แบบสังเกต
ความสัมพันธ์ พฤติกรรม
ของสมาชิกใน การเรียนรู้
ครอบครัว

สื่อกำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง สังคมน่าอยู่

๒.

ลำดับที่

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้
ขั้น อน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้
๒๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้
สื่อกำรเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

๔๓๕

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนฟังนิทานและ - ื่อ PPT เรื่อง -แบบ ังเกต
ตอบคาถาม
ความ ัมพันธ์ พฤติกรรม
ของ มาชิกใน การทางานกลุม่
ครอบครัว
- รุจไม่ ามารถทางานได้
ตามปกติ
- เ ็นด้วย เพราะเป็นนิ้ว
ที่ าคัญในการ ยิบจับ ิ่ง
ต่าง ๆ
- ทางานได้ด้วยดี โดยมี
นิ้วโป้งดูแลอยู่

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
กิจกรรมครู
๑. นักเรียนฟังนิทาน เรือ่ ง
“นิ้วไ นใช่ ัว น้า” จากนั้น
ร่วมกัน นทนาแล้วตอบ
คาถาม
- การที่นิ้วทุกนิว้ ไม่ยอมทา
น้าที่ของตน ทาใ เ้ กิดผล
อย่างไร
- นักเรียนเ น็ ด้วยกับการ
เลือกนิ้วโป้งเป็น ัว น้า รือไม่
เพราะอะไร
- เมื่อมี ัว น้าแล้วการทางาน
ของมือขวาเป็นอย่างไร
๒. ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า การ
อยู่ร่วมกันควรมี ัว น้าเพื่อ
ดูแลใ ้ความช่วยเ ลือ มาชิก
ใ ้อยู่ร่วมกันอย่างมีความ ุข

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

ลำดับที่

๔๓๖

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

เวลำ
ที่ใช้

- ตัวนักเรียนมีหน้าที่ทา
อะไรบ้าง

กิจกรรมครู
๓. นักเรียนร่วมกันสนทนา
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ
สมาชิกในครอบครัว โดยใช้
คาถาม ดังนี้
- ครอบครัวของนักเรียนตั้งให้
ใครเป็นหัวหน้าครอบครัว
- เพราะเหตุใดครอบครัวส่วน
ใหญ่จึงตั้งให้พ่อเป็นหัวหน้า
ครอบครัว
- เพราะเหตุใดบางครอบครัว
จึงให้พ่อและแม่เป็นหัวหน้า
ครอบครัวร่วมกัน
- เพราะพ่อเป็นคนหา
รายได้ เป็นคนเข้มแข็ง
ดูแลครอบครัวได้
- เพราะพ่อและแม่เป็น
คนหารายได้ และทั้งพ่อ
และแม่ต่างช่วยกันดูแล
ครอบครัวอย่างเท่าเทียม
กัน
- ช่วยเหลืองานบ้าน
เท่าที่พอจะช่วยเหลือได้

- พ่อ แม่

กิจกรรมนักเรียน
๓. นักเรียนตอบคาถาม

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
สื่อกำรเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง สังคมน่าอยู่

๓.

ลำดับที่

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นปฏิบัติ

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

๑๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้

๖. ชีแ้ จงการทาใบงานให้
นักเรียนฟัง

๖. นักเรียนทาใบงาน
เรื่อง ความสัมพันธ์ของ
สมาชิกในครอบครัว

กิจกรรมนักเรียน
๔. นักเรียนทากิจกรรม
เลือกข้อความที่เป็นการ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
สมาชิกในครอบครัว

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
กิจกรรมครู
๔. ครูให้นกั เรียนทากิจกรรม
เกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีกับสมาชิกในครอบครัว
โดยจะมีบัตรคาให้นักเรียน
เลือก
๕. ครูสรุปกิจกรรมและอธิบาย
เพิ่มเติมความรูใ้ นเรือ่ งการ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
สมาชิกในครอบครัว

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

-ใบงานเรื่อง
ความสัมพันธ์
ของสมาชิกใน
ครอบครัว

บัตรคา การ
สร้าง
ความสัมพันธ์ที่
ดีกับสมาชิกใน
ครอบครัว

สื่อกำรเรียนรู้

-ตรวจใบงาน
เรื่อง
ความสัมพันธ์
ของสมาชิกใน
ครอบครัว

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

๔๓๗

๔.

ลำดับที่

๔๓๘

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

เวลำ
ที่ใช้
๕
นาที

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้
ขั้นสรุป

กิจกรรมครู
๑. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ของสมาชิกในครอบครัว

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนแต่ละกลุม่ ส่ง
ตัวแทนอภิปรายผลจาก
การทาใบงาน
เรื่อง ความสัมพันธ์ของ
สมาชิกในครอบครัว

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

-สื่อ PPT เรื่อง -แบบสังเกต
ความสัมพันธ์ พฤติกรรมการ
ของสมาชิกใน เรียนรู้
ครอบครัว

สื่อกำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง สังคมน่าอยู่

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)
๘. สื่อกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
- Power Point เรื่อง ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว
- บัตรคา การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสมาชิกในครอบครัว
- ใบงานที่ ๒ เรื่อง ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว
๙. กำรวัดและกำรประเมินผล
ประเด็นกำรวัด
และประเมินผล

วิธีกำร

เครื่องมือ

เกณฑ์กำรประเมิน

๑. แบบประเมิน
การนาเสนอ

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ระดับ
ดีขึ้นไป

ทักษะ

ตรวจประเมิน
การนาเสนอ

ควำมรู้

ตรวจใบงาน เรื่อง
ใบงานที่ ๒ เรือ่ ง
ความสัมพันธ์ของสมาชิก ความสัมพันธ์ของ
ในครอบครัว
สมาชิกในครอบครัว

คุณลักษณะอัน ประเมินความมีวินัย
พึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ใน
การทางานและมีจิต
สาธารณะ

แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

สมรรถนะสำคัญ ประเมินความสามารถใน แบบสังเกตพฤติกรรม
ของผู้เรียน การสื่อสาร ความ
การเรียนรู้
สามารถในการคิด
ความสามารถใน
การแก้ปัญหา
ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ระดับ
พอใช้ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ระดับ
พอใช้ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ระดับ
พอใช้ขึ้นไป

๔๓๙

๔๔๐

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง สังคมน่าอยู่

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหำรหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมำย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๔๔๑

ใบงานที่ ๒ เรือ่ ง ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง สังคมน่าอยู่
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

คำชี้แจง ให้นักเรียนวาดภาพสมาชิกของครอบครัวของตนเอง พร้อมตอบคาถามที่กาหนดให้

การปฏิบัติตนเป็ นสมาชิกที่ดขี องครอบครัวทาได้ อย่ างไรบ้ าง

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้นป.1/……....เลขที่…………………

๔๔๒

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง สังคมน่าอยู่
เฉลย ใบงานที่ ๒ เรื่อง ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง สังคมน่าอยู่
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

คำชี้แจง ให้นักเรียนวาดภาพสมาชิกของครอบครัวของตนเอง พร้อมตอบคาถามที่กาหนดให้

การปฏิบัติตนเป็ นสมาชิกที่ดขี องครอบครัวทาได้ อย่ างไรบ้ าง
ช่วยเหลืองานบ้าน
_______________________________________________________________________
ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
________________________________________________________________________
เคารพและเชื่อฟังหัวหน้าครอบครัว
________________________________________________________________________

ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้นป.1/……....เลขที่…………………

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๔๔๓

เกณฑ์กำรประเมินผล
ชิ้นงำนหรือภำระงำน
ใบงำน
เกณฑ์กำรประเมิน
๑.รูปแบบชิ้นงำน

๒.ภำษำ
๓.เนื้อหำ

๔.เวลำ

ระดับคุณภำพ
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
ปรับปรุง (๑)
รูปแบบชิ้นงานถูกต้อง รูปแบบชิ้นงานถูกต้อง รูปแบบชิ้นงานไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่กาหนด มี เป็นส่วนมาก มีความคิด ตามที่กาหนด ผลงานไม่
ความคิดสร้างสรรค์
แปลกใหม่ น่าสนใจ
เรียบร้อย
แปลกใหม่ น่าสนใจ
ขนาดเหมาะสม สวยงาม
ขนาดเหมาะสม สวยงาม
ใช้ภาษาถูกต้อง สะกด ใช้ภาษาถูกต้อง สะกดคา ใช้ภาษาและสะกดคาไม่
คาถูกต้อง ลายมือ
มีผิดพลาดบ้างเล็กน้อย ถูกต้อง ลายมืออ่านยาก
ขีดฆ่า
สวยงามอ่านง่าย
ลายมืออ่านง่าย
เนื้อหาถูกต้อง สมบูรณ์ เนื้อหาถูกต้อง ตรงหัวข้อ เนื้อหาไม่ถูกต้อง ไม่
มีความสอดคล้อง
เรื่องรายละเอียด
ครอบคลุม
เชื่อมโยงกันตรงหัวข้อ ค่อนข้างครอบคลุม
เรื่องรายละเอียด
ครอบคลุม
ส่งชิ้นงานภายในเวลา
ส่งชิ้นงานไม่ทันกาหนด ส่งชิ้นงานไม่ทันกาหนด
กาหนด
๑ วัน
ตั้งแต่ ๒ วันขึน้ ไป

เกณฑ์กำรให้คะแนน
คะแนน ๑๐ - ๑๒ คะแนน หมายถึง
คะแนน
๗ - ๙ คะแนน หมายถึง
คะแนน
๑ – ๖ คะแนน หมายถึง
เกณฑ์กำรผ่ำน ตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๔๔๔

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง สังคมน่าอยู่

ประเมินกำรนำเสนอผลงำน
คำชีแ้ จง ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน
ลำดับที่

รำยกำรประเมิน

คุณภำพกำรปฏิบตั ิ
๓

๑
๒
๓
๔
๕

นาเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง
การนาเสนอมีความน่าสนใจ
ความเหมาะสมกับเวลา
ความกล้าแสดงออก
บุคลิกภาพ น้าเสียงเหมาะสม
รวม

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องเล็กน้อย
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องมาก

=
=
=

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
ช่วงคะแนน
๑๑-๑๕
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

๒

๑

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๔๔๕

แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้
คำชีแ้ จง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนคะแนน ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรม
ตามหัวข้อที่กาหนด

ชื่อ – สกุล

๓

๓

๓

๓

ตรงต่อเวลำ

เลขที่

กำรร่วม
กิจกรรม
กำรรับฟัง
ควำมคิดเห็น
ของผู
ควำม้อื่น
รับผิดชอบ
ขยันหมั่นเพียร

รำยกำร

๓

คะแนน
รวม

๑๕

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

๔๔๖

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง สังคมน่าอยู่

สังเกตพฤติกรรมกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ประเด็นกำรประเมิน

ระดับคะแนน
๒

๑

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
สม่าเสมอ

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม
บางครั้ง

ไม่มีความกระตือรือร้น
ในการร่วมกิจกรรม

๒. การรับฟังความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นของ
ของผู้อื่น
ผูอ้ ื่นสม่าเสมอ

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ไม่รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น

๑. การร่วมกิจกรรม

๓

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมาย
ในงานที่ได้รับ
สม่าเสมอ
บางครั้ง
มอบหมาย

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จอย่าง
สม่าเสมอ

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จ เรียบร้อย ส่งผลงานเสร็จ
ส่งผลงานไม่เรียบร้อย
เรียบร้อย
และช้ากว่าเวลาที่
ทันตามเวลาที่กาหนด
แต่ช้ากว่าเวลาที่กาหนด กาหนด

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จเป็น
บางครั้ง

ไม่มีความเพียร
พยายามทางานให้
สาเร็จ

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๔๔๗

พฤติกรรม กำรทำงำนกลุม่
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
ลำดับ
ที่

ชื่อ-นำมสกุล
ของผู้รับกำร
ประเมิน

กำรแสดง
ควำม
คิดเห็น

กำร
กำรทำงำน
ยอมรับฟัง ตำมที่ได้รับ
ผู้อื่น
มอบหมำย

ควำมมี
น้ำใจ

กำรมีส่วน
ร่วมในกำร
ปรับปรุง
ผลงำน
กลุม่

รวม ๑๕ คะแนน

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

๔๔๘

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง สังคมน่าอยู่

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
รำยกำรประเมิน

พฤติกรรมกำรแสดงออก

ระดับกำรปฏิบตั ิ
๓

๒

๑

๑. มีวินัย

๑. ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัวและโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๓. มุ่งมั่นในกำรทำงำน ๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับ
มอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
๔. มีจิตสำธำรณะ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน
๘. อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของ
ห้องเรียน โรงเรียนชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของ
โรงเรียน
ลงชื่อ........................................................ผู้ประเมิน
.................../.................../......................
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๒๓ - ๓๐ หมายถึง ดี
คะแนน ๑๕ - ๒๒ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๑๔ หมายถึง ปรับปรุง

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)
๔๔๙
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๓ เรื่อง บทบำทหน้ำที่ สิทธิของตนเองในครอบครัว
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง สังคมน่ำอยู่
เวลำ ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม รำยวิชำ สังคมศึกษำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สำระที่ ๒ เหน้ำทีพ่ ลเมือง วัฒนธรรม และกำรดำเนินชีวติ ในสังคม
มำตรฐำน ส ๒.๒ เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธารงรักษาไว้
ซึ่งการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตัวชี้วดั
ป.๑/๒ ระบุบทบาท สิทธิ หน้าที่ของตนเองในครอบครัวและโรงเรียน
๒. สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
ทุกคนในครอบครัวล้วนมีบทบาทหน้าที่และสิทธิแตกต่างกันไป การปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่และ
สิทธิที่ตนเองได้รับอย่างเหมาะสมจะทาให้ทุกคนอยู่ร่วมกันในครอบครัวได้อย่างมีความสุข
๓. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายบทบาทหน้าที่ สิทธิของตนเองในครอบครัว
๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
- วิเคราะห์บทบาทหน้าที่ สิทธิของตนเองในครอบครัว
3.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ สิทธิของตนเองในครอบครัว
๔. สำระกำรเรียนรู้
- บทบาทหน้าที่ สิทธิของตนเองในครอบครัว
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. มีจิตสาธารณะ
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้

๑.

ลำดับที่

๔๕๐

๑.อธิบายบทบาทหน้าที่
สิทธิของตนเองใน
ครอบครัว

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นนาเข้าสู่
บทเรียน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้
กิจกรรมครู
๑. นักเรียนร่วมกันสนทนา
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และ
สิทธิของตนเองในครอบครัว
แล้วตอบคาถาม
- นักเรียนอยู่บา้ นกับใครบ้าง
- เมื่ออยู่บ้านนักเรียนมี
บทบาทเป็นอะไร
- หน้าทีข่ องลูกที่ดีควรปฏิบัติ
ตนต่อพ่อแม่อย่างไร
- หากนักเรียนอยู่กับผู้ปกครอง
อื่นที่ไม่ใช่พ่อแม่ ควรปฏิบัติ
ตนต่อผู้ปกครองอย่างไร
๒. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี
ของครอบครัวให้นักเรียนฟัง
- เป็นคนดีและเชื่อฟัง
คาสั่งสอนของพ่อแม่
- ช่วยงานบ้านเท่าที่
ตนเองจะช่วยได้

- พ่อ แม่ พี่ น้อง
- ลูก

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนสนทนา
ร่วมกันและตอบคาถาม

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๓ เรื่อง บทบำทหน้ำที่ สิทธิของตนเองในครอบครัว
รำยวิชำ สังคมศึกษำ จำนวน ๑ ชั่วโมง
กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

-สื่อ PPT เรื่อง -แบบสังเกต
บทบาทหน้าที่ พฤติกรรม
สิทธิของตนเอง การเรียนรู้
ในครอบครัว

สื่อกำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง สังคมน่าอยู่

๒.

ลำดับที่

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้
ขั้นสอน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้
๒๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้

- ถูกต้อง

- ไม่ถูกต้อง

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนเล่มเกมและ
ทากิจกรรม

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
กิจกรรมครู
๑. นักเรียนเล่นเกม “ทาได้ให้
แต้ม” โดยมีกติกา ดังนี้
นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันฟัง
ข้อความเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ ถ้าข้อความใดถูกต้อง
ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มยกมือ
ขวาขึ้น ถ้าข้อความใดไม่
ถูกต้องให้นกั เรียนยกมือสอง
ข้างขึ้นไขว้กัน
เป็นเครื่องหมายกากบาท กลุ่ม
ไหนทาได้เร็วและถูกต้อง
ทั้งหมดเป็นฝ่ายชนะ
ตัวอย่างข้อความ
- หัวหน้าครอบครัวไม่ต้อง
ทางานบ้านเลย
- หัวหน้าครอบครัวควรดูแล
ให้สมาชิกอยู่รว่ มกันอย่างมี
ความสุข

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

-สื่อ PPT เรื่อง
บทบาทหน้าที่
สิทธิของตนเอง
ในครอบครัว

สื่อกำรเรียนรู้

-แบบสังเกต
พฤติกรรม
การทางาน
กลุ่ม

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

๔๕๑

ลำดับที่

๔๕๒

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

เวลำ
ที่ใช้
กิจกรรมครู
๒. ครูอธิบายเพิ่มเติม
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และ
สิทธิ ให้นักเรียนฟัง และ
ร่วมกันตอบคาถาม ดังนี้
- หน้าที่ของลูกที่ดีควรปฏิบัติ
ตนติ่พ่อแม่อย่างไร
- นักเรียนได้รบั การดูแลจาก
ครอบครัวในเรือ่ งอะไรบ้าง
๓. ให้นกั เรียนร่วมกันบอก
บทบาทหน้าทีข่ องสมาชิกใน
ครอบครัว
๔. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกีย่ วกับ
บทบาทหน้าทีข่ องตนเองใน
ครอบครัว พร้อมซักถาม
นักเรียน ดังนี้
- ใครเป็นคนสอนให้นกั เรียน
กวาดบ้าน
- ใครเป็นคนทาอาหารให้
นักเรียนทาน
- พ่อ แม่

- แม่

๔. นักเรียนตอบคาถาม

- เป็นคนดีและเชื่อฟัง
คาสั่งสอนของท่าน
- ได้รับการปกป้อง
คุ้มครองจากพ่อแม่

กิจกรรมนักเรียน
๒. นักเรียนตอบคาถาม

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
สื่อกำรเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง สังคมน่าอยู่

๓.

ลำดับที่

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นปฏิบัติ

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

๑๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

๖. ชีแ้ จงการทาใบงานให้
นักเรียนฟัง

๖. นักเรียนทาใบงาน
เรื่อง บทบาทหน้าที่ของ
ตนเองในครอบครัว

กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
- เวลานักเรียนทาผิด ใครเป็น - พ่อ
คนตักเตือน
- ถ้าสมาชิกในครอบครัว
- ทุกคนในครอบครัวอยู่
ปฏิบัติตามบทบาทหน้าทีแ่ ละ ร่วมกันอยางมีความสุข
สิทธิของตนเองเป็นอย่างดี จะ
เกิดผลดีอย่างไร
๕. ครูอธิบายเพิ่มเติมจากที่
นักเรียนตอบคาถาม ในทุก
ครอบครัว พ่อแม่มีสทิ ธิอบรม
สั่งสอนและเลี้ยงดูลูกๆ

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

-ใบงาน
เรื่อง บทบาท
หน้าที่ของ
ตนเองใน
ครอบครัว

สื่อกำรเรียนรู้

-ตรวจใบงาน
เรื่อง บทบาท
หน้าที่ของ
ตนเองใน
ครอบครัว

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

๔๕๓

๔.

ลำดับที่

๔๕๔

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

เวลำ
ที่ใช้
๕
นาที

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้
ขั้นสรุป

กิจกรรมครู
๑. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
สิทธิของตนเองในครอบครัว

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนแต่ละกลุม่ ส่ง
ตัวแทนอภิปรายผลจาก
การทาใบงาน
เรื่อง บทบาทหน้าที่ของ
ตนเองในครอบครัว

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

-สื่อ PPT เรื่อง -แบบสังเกต
บทบาทหน้าที่ พฤติกรรม
สิทธิของตนเอง การเรียนรู้
ในครอบครัว

สื่อกำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง สังคมน่าอยู่

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๔๕๕

๘. สื่อกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
- Power Point เรื่อง บทบาทหน้าที่ สิทธิของตนเองในครอบครัว
- ใบงานที่ ๓ เรื่อง บทบาทหน้าที่ของตนเองในครอบครัว
๙. กำรวัดและกำรประเมินผล
ประเด็นกำรวัด
และประเมินผล

วิธีกำร

เครื่องมือ
๑. แบบประเมิน
การนาเสนอ

เกณฑ์กำรประเมิน

ทักษะ

ตรวจประเมิน
การนาเสนอ

ความรู้

ตรวจใบงาน เรื่อง
ใบงานที่ ๓ เรือ่ ง
บทบาทหน้าที่ของตนเอง บทบาทหน้าที่ของ
ในครอบครัว
ตนเองในครอบครัว

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ระดับ
พอใช้ขึ้นไป

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

ประเมินความมีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ใน
การทางานและมีจิต
สาธารณะ

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ระดับ
พอใช้ขึ้นไป

สมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียน

ประเมินความสามารถใน แบบสังเกตพฤติกรรม
การสื่อสารความสามารถ การเรียนรู้
ในการคิดความสามารถ
ในการแก้ปัญหา
ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต

แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ระดับดี
ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ระดับ
พอใช้ขึ้นไป

๔๕๖

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง สังคมน่าอยู่

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหำรหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมำย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๔๕๗

ใบงานที่ ๓ เรือ่ ง บทบาทหน้าที่ของตนเองในครอบครัว
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง สังคมน่าอยู่
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง บทบาทหน้าที่ สิทธิของตนเองในครอบครัว
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย √ หน้าข้อความที่ถูกต้อง และเขียนเครื่องหมาย X
หน้าข้อความที่ไม่ถูกต้อง พร้อมตอบคาถามที่กาหนดให้
_______๑. ลูกมีหน้าที่เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่
_______๒. ผู้ปกครองสามารถลงโทษนักเรียนอย่างรุนแรงได้
_______๓. นักเรียนจะได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
_______๔. นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
_______๕. นักเรียนมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมของครอบครัว
_______๖. นักเรียนทะเลาะวิวาทกับสมาชิกในครอบครัว

๑. บทบาทหน้าที่ของฉันในครอบครัว คือ
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
๒. สิทธิของฉันในครอบครัว คือ
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้นป.1/……....เลขที่…………………

๔๕๘

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง สังคมน่าอยู่
เฉลย ใบงำนที่ 3 เรื่อง บทบำทหน้ำที่ของตนเองในครอบครัว
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง สังคมน่ำอยู่
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๓ เรื่อง บทบำทหน้ำที่ สิทธิของตนเองในครอบครัว
รำยวิชำสังคมศึกษำ รหัสวิชำ ส๑๑๑๐๑
ภำคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย √ หน้าข้อความที่ถูกต้อง และเขียนเครื่องหมาย X
หน้าข้อความที่ไม่ถูกต้อง พร้อมตอบคาถามที่กาหนดให้
_______๑. ลูกมีหน้าที่เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่
_______๒. ผู้ปกครองสามารถลงโทษนักเรียนอย่างรุนแรงได้
_______๓. นักเรียนจะได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
_______๔. นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
_______๕. นักเรียนมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมของครอบครัว
_______๖. นักเรียนทะเลาะวิวาทกับสมาชิกในครอบครัว

เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่
๑. บทบาทหน้าที่ของฉันในครอบครัว คือ__________________________________
________________________________________________________________
ได้รับการเลี้ยงดูและปกป้อง
๒. สิทธิของฉันในครอบครัว คือ_________________________________________
_______________________________________________________________

ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้นป.1/……....เลขที่…………………

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๔๕๙

เกณฑ์กำรประเมินผล
ชิ้นงำนหรือภำระงำน
ใบงำนที่ 3 เรื่อง บทบำทหน้ำที่ของตนเองในครอบครัว

เกณฑ์กำรประเมิน
๑.รูปแบบชิ้นงำน

๒.ภำษำ
๓.เนื้อหำ

๔.เวลำ

ระดับคุณภำพ
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
ปรับปรุง (๑)
รูปแบบชิ้นงานถูกต้อง รูปแบบชิ้นงานถูกต้อง รูปแบบชิ้นงานไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่กาหนด มี เป็นส่วนมาก มีความคิด ตามที่กาหนด ผลงานไม่
ความคิดสร้างสรรค์
แปลกใหม่ น่าสนใจ
เรียบร้อย
แปลกใหม่ น่าสนใจ
ขนาดเหมาะสม สวยงาม
ขนาดเหมาะสม สวยงาม
ใช้ภาษาถูกต้อง สะกด ใช้ภาษาถูกต้อง สะกดคา ใช้ภาษาและสะกดคาไม่
คาถูกต้อง ลายมือ
มีผิดพลาดบ้างเล็กน้อย ถูกต้อง ลายมืออ่านยาก
ขีดฆ่า
สวยงามอ่านง่าย
ลายมืออ่านง่าย
เนื้อหาถูกต้อง สมบูรณ์ เนื้อหาถูกต้อง ตรงหัวข้อ เนื้อหาไม่ถูกต้อง ไม่
มีความสอดคล้อง
เรื่องรายละเอียด
ครอบคลุม
เชื่อมโยงกันตรงหัวข้อ ค่อนข้างครอบคลุม
เรือ่ งรายละเอียด
ครอบคลุม
ส่งชิ้นงานภายในเวลา
ส่งชิ้นงานไม่ทันกาหนด ส่งชิ้นงานไม่ทันกาหนด
กาหนด
๑ วัน
ตั้งแต่ ๒ วันขึน้ ไป

เกณฑ์กำรให้คะแนน
คะแนน ๑๐ - ๑๒
คะแนน
๗-๙
คะแนน
1-6

คะแนน หมายถึง
คะแนน หมายถึง
คะแนน หมายถึง

เกณฑ์กำรผ่ำน ตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๔๖๐

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง สังคมน่าอยู่

ประเมินกำรนำเสนอผลงำน
คำชีแ้ จง ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน
ลำดับที่

รำยกำรประเมิน

คุณภำพกำรปฏิบตั ิ
๓

๑
๒
๓
๔
๕

นาเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง
การนาเสนอมีความน่าสนใจ
ความเหมาะสมกับเวลา
ความกล้าแสดงออก
บุคลิกภาพ น้าเสียงเหมาะสม
รวม

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องเล็กน้อย
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องมาก

=
=
=

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
ช่วงคะแนน
๑๑-๑๕
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

๒

๑

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๔๖๑

แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้
คำชีแ้ จง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กาหนด

ชื่อ – สกุล

๓

๓

๓

๓

ตรงต่อเวลำ

เลขที่

กำรร่วม
กิจกรรม
กำรรับฟัง
ควำมคิดเห็น
ของผู
ควำม้อื่น
รับผิดชอบ
ขยันหมั่นเพียร

รำยกำร

๓

คะแนน
รวม

๑๕

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

๔๖๒

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง สังคมน่าอยู่

สังเกตพฤติกรรมกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ระดับคะแนน
๓
๒
๑. การร่วมกิจกรรม
มีความกระตือรือร้นใน มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
การร่วมกิจกรรม
สม่าเสมอ
บางครั้ง
๒. การรับฟังความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นของ รับฟังความคิดเห็นของ
ของผู้อื่น
ผู้อื่นสม่าเสมอ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง
๓. ความรับผิดชอบ
มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ที่ได้รับมอบหมาย
สม่าเสมอ
บางครั้ง
๔. ขยันหมั่นเพียร
มีความเพียรพยายาม
มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จอย่าง
ทางานให้สาเร็จเป็น
สม่าเสมอ
บางครั้ง
๕. ตรงต่อเวลา
ส่งผลงานเสร็จ เรียบร้อย ส่งผลงานเสร็จ
ทันตามเวลาที่กาหนด
เรียบร้อย
แต่ช้ากว่าเวลาที่กาหนด
ประเด็นกำรประเมิน

๑
ไม่มีความกระตือรือร้น
ในการร่วมกิจกรรม
ไม่รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น
ไม่มีความรับผิดชอบ
ในงานที่ได้รับ
มอบหมาย
ไม่มีความเพียร
พยายามทางานให้
สาเร็จ
ส่งผลงานไม่เรียบร้อย
และช้ากว่าเวลาที่
กาหนด

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๔๖๓

พฤติกรรม กำรทำงำนกลุม่
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
ลำดับ ชื่อ-นำมสกุล
ที่
ของผู้รับกำร
ประเมิน

กำรแสดง
ควำม
คิดเห็น

กำร
กำรทำงำน
ยอมรับฟัง ตำมทีไ่ ด้รับ
ผู้อื่น
มอบหมำย

ควำมมี
น้ำใจ

กำรมีส่วน
ร่วมในกำร
ปรับปรุง
ผลงำน
กลุม่

รวม ๑๕ คะแนน

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

๔๖๔

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง สังคมน่าอยู่

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
รำยกำรประเมิน

พฤติกรรมกำรแสดงออก

ระดับกำรปฏิบตั ิ
๓

๒

๑

๑. มีวินัย

๑. ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัวและโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๓. มุ่งมั่นในกำร ๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
ทำงำน
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
๔. มีจิตสำธำรณะ ๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน
๘. อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของ
ห้องเรียน โรงเรียนชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของ
โรงเรียน
ลงชื่อ........................................................ผู้ประเมิน
.................../.................../......................
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๒๓ - ๓๐ หมายถึง ดี
คะแนน ๑๕ - ๒๒ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๑๔ หมายถึง ปรับปรุง

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)
๔๖๕
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๔ เรื่อง โครงสร้ำงของโรงเรียน
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง สังคมน่ำอยู่
เวลำ ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม รำยวิชำ สังคมศึกษำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สำระที่ ๒ เหน้ำทีพ่ ลเมือง วัฒนธรรม และกำรดำเนินชีวติ ในสังคม
มำตรฐำน ส ๒.๒ เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธารงรักษาไว้
ซึ่งการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตัวชี้วดั
ป.๑/๑ บอกโครงสร้าง บทบาท และหน้าทีข่ องสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน
๒. สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
โครงสร้างของโรงเรียนประกอบด้วย ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่หรือผู้อานวยการโรงเรียน ครูอาจารย์
นักเรียน และบุคคลอืน่ ๆ ซึง่ แต่ละคนมีบทบาทหน้าที่ทต่ี อ้ งปฏิบตั เิ พือ่ ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
๓. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายโครงสร้างของโรงเรียน
๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
- วิเคราะห์โครงสร้างของโรงเรียน
3.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- ตระหนักถึงความสาคัญของบุคคลที่มีบทบาทในโรงเรียน
๔. สำระกำรเรียนรู้
- โครงสร้างของโรงเรียน
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. มีจิตสาธารณะ
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้

๑.

ลำดับที่

๔๖๖

๑.อธิบายโครงสร้างของ
โรงเรียน

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นนาเข้าสู่
บทเรียน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้
กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนสนทนา
ร่วมกันและตอบคาถาม

- ผู้อานวยการโรงเรียน
ครู นักเรียน ภารโรง
เจ้าหน้าที่
- ครูประจาชั้นของนักเรียนชือ่ - (ชื่อครูประจาชั้น)
อะไร
- ในชั้นเรียนประกอบด้วยใคร - ครู นักเรียน
บ้าง
- ถ้านักเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับ - ครูประจาชั้น
การเรียนควรปรึกษาปัญหานี้
กับบุคคลใดในโรงเรียน

กิจกรรมครู
๑. นักเรียนร่วมกันแสดงความ
คิดเห็นเกีย่ วกับโครงสร้างของ
สมาชิกในโรงเรียน โดยใช้
คาถาม ดังนี้
- ในโรงเรียนประกอบด้วย
บุคคลใดบ้าง

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๔ เรื่อง โครงสร้ำงของโรงเรียน
รำยวิชำ สังคมศึกษำ จำนวน ๑ ชั่วโมง
กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

-สื่อ PPT เรื่อง -แบบสังเกต
โครงสร้างของ พฤติกรรม
โรงเรียน
การเรียนรู้

สื่อกำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง สังคมน่าอยู่

๒.

ลำดับที่

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นสอน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

๒๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้

๑. นักเรียนร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
โครงสร้างของโรงเรียน โดยใช้
คาถาม ดังนี้
- บุคคลใดมีหน้าที่บริหาร
โรงเรียน
- บุคคลใดมีหน้าที่ดูแลจัดเก็บ
เอกสารข้อมูลของโรงเรียน
- บุคคลใดมีหน้าที่สอน
หนังสือให้ความรู้และอบรมสัง่
สอน
- บุคคลใดมีหน้าที่ดูแลความ
สะอาดภายในบริเวณโรงเรียน
- บุคคลใดมีหน้าที่เรียน
หนังสือ เชื่อฟังคาสั่งสอนของ
ครู
- นักเรียน

- นักการภารโรง

- ครู อาจารย์

- เจ้าหน้าที่ธุรการ

- ผู้อานวยการโรงเรียน

๑. นักเรียนร่วมกันตอบ
คาถาม

กิจกรรมนักเรียน

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
กิจกรรมครู
๒. ครูและนักเรียนร่วมกัน
พูดคุยเกี่ยวกับโครงสร้างของ
โรงเรียน

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)
กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

-สื่อ PPT เรื่อง -แบบสังเกต
โครงสร้างของ พฤติกรรม
โรงเรียน
การทางาน
กลุ่ม

สื่อกำรเรียนรู้

๔๖๗

ลำดับที่

๔๖๘

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

เวลำ
ที่ใช้
กิจกรรมครู
๒. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
วิเคราะห์โครงสร้างของ
สมาชิกในโรงเรียน โดยครูจะ
มีบัตรภาพสมาชิกในโรงเรียน
และให้นักเรียนเรียงลาดับ
โครงสร้างให้ถูกต้อง
๓. ครูตรวจสอบความถูกต้องที่
นักเรียนทากิจกรรม
และอธิบายเพิม่ เติมเกี่ยวกับ
โครงสร้างของโรงเรียนให้
นักเรียนฟัง
๔. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์
ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษา
โครงสร้างของโรงเรียน และ
ตอบคาถามต่อไปนี้
- หัวหน้าห้องเรียนมีหน้าที่
สาคัญต่อนักเรียนอย่างไร
- ดูแลความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของห้องเรียน
ในขณะที่ครูประจาชั้นไม่
อยู่

๔. นักเรียนร่วมกัน
วิเคราะห์และตอบคาถาม

กิจกรรมนักเรียน
๒. นักเรียนทากิจกรรม

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
-ภาพสมาชิกใน
โรงเรียน

สื่อกำรเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง สังคมน่าอยู่

ขั้น รุป

๔.

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

ขัน้ ปฏิบัติ

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

๓.

ลำดับที่

๕
นาที

๑๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้

๖. นักเรียนทาใบงาน
เรื่อง โครง ร้างของ
้องเรียน

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

-ใบงานเรื่อง -ตรวจใบงาน
โครง ร้างของ เรื่องโครง
้องเรียน
ร้างของ
้องเรียน

สื่อกำรเรียนรู้

๔๖๙

๑. ครูและนักเรียนร่วมกัน รุป ๑. นักเรียนแต่ละกลุ่ม ่ง - ื่อ PPT เรื่อง -แบบ ังเกต
เกี่ยวกับโครง ร้างของ
ตัวแทนอภิปรายผลจาก โครง ร้างของ พฤติกรรม
โรงเรียน
การทาใบงาน เรื่อง
โรงเรียน
การเรียนรู้
โครง ร้างของ ้องเรียน

๖. ชีแ้ จงการทาใบงานใ ้
นักเรียนฟัง

กิจกรรมนักเรียน

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
กิจกรรมครู
๕. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกีย่ วกับ
โครง ร้างของโรงเรียน

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๔๗๐

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง สังคมน่าอยู่

๘. สื่อกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
- Power Point เรื่อง โครงสร้างของโรงเรียน
- ภาพสมาชิกในโรงเรียน
- ใบงานที่ ๔ เรื่อง โครงสร้างของห้องเรียน
๙. กำรวัดและกำรประเมินผล
ประเด็นกำรวัด
และประเมินผล

วิธีกำร

เครื่องมือ

เกณฑ์กำรประเมิน

ทักษะ

ตรวจประเมิน
การนาเสนอ

๑. แบบประเมินการ
นาเสนอ

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ระดับ
ดีขึ้นไป

ความรู้

ตรวจใบงาน เรื่อง
โครงสร้างของห้องเรียน

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ระดับ
พอใช้ขึ้นไป

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์

ประเมินความมีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ใน
การทางานและมีจิต
สาธารณะ

ใบงานที่ ๔
เรื่อง โครงสร้างของ
ห้องเรียน
แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

สมรรถนะสาคัญ ประเมินความสามารถใน แบบสังเกตพฤติกรรม
ของผู้เรียน
การเรียนรู้
การสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
ความสามารถใน
การแก้ปัญหา
ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ระดับ
พอใช้ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ระดับ
พอใช้ขึ้นไป

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๔๗๑

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. ............
.
๑๑. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหำรหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมำย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๔๗๒

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง สังคมน่าอยู่
ใบงานที่ ๔ เรือ่ ง โครงสร้างของห้องเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง สังคมน่าอยู่
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง โครงสร้างของโรงเรียน
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

คำชี้แจง ให้นักเรียนวาดภาพโครงสร้างของห้องเรียนพร้อมระบายสีให้สวยงาม แล้วตอบคาถาม

ครู

หัวหน้าชั้น

รองหัวหน้าชั้น

นักเรียนในชั้นเรียน

๑. ครูมีบทบาทหน้าที่ในห้องเรียนอย่างไร ________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
๒. หัวหน้าชั้นมีบทบาทหน้าที่อย่างไร ___________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
๓. รองหัวหน้าชั้นมีบทบาทหน้าที่อย่างไร_________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
๔. นักเรียนในชั้นเรียนมีบทบาทหน้าที่อย่างไร _____________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้นป.1/……....เลขที่…………………

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๔๗๓

เฉลย ใบงำนที่ 4 เรื่อง โครงสร้ำงของห้องเรียน
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง สังคมน่ำอยู่
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๔ เรื่อง โครงสร้ำงของโรงเรียน
รำยวิชำสังคมศึกษำ รหัสวิชำ ส๑๑๑๐๑
ภำคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

คำชี้แจง ให้นักเรียนวาดภาพโครงสร้างของห้องเรียนพร้อมระบายสีให้สวยงาม แล้วตอบคาถาม

ครู

หัวหน้าชั้น

รองหัวหน้าชั้น

นักเรียนในชั้นเรียน

๑. ครูมีบทบาทหน้าที่ในห้องเรียนอย่างไร
สอนหนังสือ
๒. หัวหน้าชั้นมีบทบาทหน้าที่อย่างไร
ดูแลสมาชิกในห้องเรียน
๓. รองหัวหน้าชั้นมีบทบาทหน้าที่อย่างไร ทาหน้าที่แทนหัวหน้าชั้นเวลาหัวหน้าชั้นไม่อยู่
๔. นักเรียนในชั้นเรียนมีบทบาทหน้าที่อย่างไร
เรียนหนังสือ
ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้นป.1/……....เลขที่…………………

๔๗๔
เกณฑ์กำรประเมินผล

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง สังคมน่าอยู่

ชิ้นงำนหรือภำระงำน
ใบงำน

เกณฑ์กำรประเมิน
๑.รูปแบบชิ้นงำน

๒.ภำษำ
๓.เนื้อหำ

๔.เวลำ

ระดับคุณภำพ
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
ปรับปรุง (๑)
รูปแบบชิ้นงานถูกต้อง รูปแบบชิ้นงานถูกต้อง รูปแบบชิ้นงานไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่กาหนด มี เป็นส่วนมาก มีความคิด ตามที่กาหนด ผลงานไม่
ความคิดสร้างสรรค์
แปลกใหม่ น่าสนใจ
เรียบร้อย
แปลกใหม่ น่าสนใจ
ขนาดเหมาะสม สวยงาม
ขนาดเหมาะสม สวยงาม
ใช้ภาษาถูกต้อง สะกด ใช้ภาษาถูกต้อง สะกดคา ใช้ภาษาและสะกดคาไม่
คาถูกต้อง ลายมือ
มีผิดพลาดบ้างเล็กน้อย ถูกต้อง ลายมืออ่านยาก
ขีดฆ่า
สวยงามอ่านง่าย
ลายมืออ่านง่าย
เนื้อหาถูกต้อง สมบูรณ์ เนื้อหาถูกต้อง ตรงหัวข้อ เนื้อหาไม่ถูกต้อง ไม่
มีความสอดคล้อง
เรื่องรายละเอียด
ครอบคลุม
เชื่อมโยงกันตรงหัวข้อ ค่อนข้างครอบคลุม
เรื่องรายละเอียด
ครอบคลุม
ส่งชิ้นงานภายในเวลา
ส่งชิ้นงานไม่ทันกาหนด ส่งชิ้นงานไม่ทันกาหนด
กาหนด
๑ วัน
ตั้งแต่ ๒ วันขึน้ ไป

เกณฑ์กำรให้คะแนน
คะแนน ๑๐ - ๑๒
คะแนน
๗-๙
คะแนน
๑–๖

คะแนน หมายถึง
คะแนน หมายถึง
คะแนน หมายถึง

เกณฑ์กำรผ่ำน ตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๔๗๕

ประเมินกำรนำเสนอผลงำน
คำชีแ้ จง ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน
ลำดับที่

รำยกำรประเมิน

คุณภำพกำรปฏิบตั ิ
๓

๑
๒
๓
๔
๕

นาเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง
การนาเสนอมีความน่าสนใจ
ความเหมาะสมกับเวลา
ความกล้าแสดงออก
บุคลิกภาพ น้าเสียงเหมาะสม
รวม

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องเล็กน้อย
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องมาก

=
=
=

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
ช่วงคะแนน
๑๑-๑๕
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

๒

๑

๔๗๖

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง สังคมน่าอยู่

แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้
คำชีแ้ จง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนคะแนน ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรม
ตามหัวข้อที่กาหนด

๓

๓

๓

ตรงต่อเวลำ

ชื่อ – สกุล

รับผิดชอบ
ขยันหมั่นเพียร

เลขที่

กำรร่วม
กิจกรรม
กำรรับฟัง
ควำมคิดเห็น
ของผู
ควำม้อื่น

รำยกำร

๓

๓

คะแนน
รวม

๑๕

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๔๗๗

สังเกตพฤติกรรมกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
ประเด็นกำรประเมิน

ระดับคะแนน
๒

๑

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
สม่าเสมอ

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม
บางครั้ง

ไม่มีความกระตือรือร้น
ในการร่วมกิจกรรม

๒. การรับฟังความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นของ
ของผู้อื่น
ผูอ้ ื่นสม่าเสมอ

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ไม่รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น

๑. การร่วมกิจกรรม

๓

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมาย
ในงานที่ได้รับ
สม่าเสมอ
บางครั้ง
มอบหมาย

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จอย่าง
สม่าเสมอ

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จ เรียบร้อย ส่งผลงานเสร็จ
ส่งผลงานไม่เรียบร้อย
เรียบร้อย
และช้ากว่าเวลาที่
ทันตามเวลาที่กาหนด
กาหนด
แต่ช้ากว่าเวลาที่กาหนด

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จเป็น
บางครั้ง

ไม่มีความเพียร
พยายามทางานให้
สาเร็จ

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

๔๗๘

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง สังคมน่าอยู่

พฤติกรรม กำรทำงำนกลุม่
คำชีแ้ จง ให้ผสู้ อนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ลำดับ
ที่

ชื่อ-นำมสกุล
ของผู้รับกำร
ประเมิน

กำรแสดง
ควำม
คิดเห็น

กำร
กำรทำงำน
ยอมรับฟัง ตำมที่ได้รับ
ผู้อื่น
มอบหมำย

ควำมมี
น้ำใจ

กำรมีส่วน
ร่วมในกำร
ปรับปรุง
ผลงำน
กลุม่

รวม ๑๕ คะแนน

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๔๗๙

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
รำยกำรประเมิน

พฤติกรรมกำรแสดงออก

ระดับกำรปฏิบตั ิ
๓

๒

๑

๑. มีวินัย

๑. ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัวและโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๓. มุ่งมั่นในกำรทำงำน ๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับ
มอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
๔. มีจิตสำธำรณะ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน
๘. อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของ
ห้องเรียน โรงเรียนชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของ
โรงเรียน
ลงชื่อ........................................................ผู้ประเมิน
.................../.................../......................
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๒๓ - ๓๐ หมายถึง ดี
คะแนน ๑๕ - ๒๒ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๑๔ หมายถึง ปรับปรุง

๔๘๐

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง สังคมน่าอยู่
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๕ เรื่อง ควำมสัมพันธ์ของสมำชิกในโรงเรียน
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง สังคมน่ำอยู่
เวลำ ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม รำยวิชำ สังคมศึกษำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สำระที่ ๒ เหน้ำทีพ่ ลเมือง วัฒนธรรม และกำรดำเนินชีวติ ในสังคม
มำตรฐำน ส ๒.๒ เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธารงรักษาไว้
ซึ่งการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตัวชี้วดั
ป.๑/๑ บอกโครงสร้าง บทบาท และหน้าทีข่ องสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน
๒. สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
โครงสร้างของโรงเรียนประกอบด้วย ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่หรือผู้อานวยการโรงเรียน ครูอาจารย์
นักเรียน และบุคคลอืน่ ๆ ซึ่งแต่ละคนมีบทบาทหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
๓. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายความสัมพันธ์ของสมาชิกในโรงเรียน
๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
- วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสมาชิกโรงเรียน
3.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- เห็นประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามหน้าที่ที่ดีของสมาชิกในโรงเรียน
๔. สำระกำรเรียนรู้
- ความสัมพันธ์ของสมาชิกในโรงเรียน
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. มีจิตสาธารณะ
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้

๑.

ลำดับที่

๑.อธิบายความสัมพันธ์
ของสมาชิกในโรงเรียน

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นนาเข้าสู่
บทเรียน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้

- ครู อาจารย์ เพราะเป็น
ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับ
นักเรียน

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนสนทนา
ร่วมกันและตอบคาถาม

- ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของโรงเรียน ตั้งใจเรียน
หนังสือ และเชือ่ ฟังคาสั่ง
สอนของครู
- หัวหน้าชั้นมีหน้าที่สาคัญต่อ - เป็นสื่อกลางในการ
นักเรียนอย่างไร
ประสานงานระหว่าง
ครูผู้สอนกับนักเรียนใน
ชั้นเรียน

กิจกรรมครู
๑. ให้นกั เรียนดูโครงสร้างของ
โรงเรียนเพื่อเป็นการทบทวน
ความรู้ พร้อมซักถามนักเรียน
ดังนี้
- จากแผนผังโครงสร้างของ
สมาชิกในโรงเรียน บุคคลใดมี
ความสาคัญต่อการเรียนของ
นักเรียนมากทีส่ ุด เพราะเหตุ
ใด
- นักเรียนมีบทบาทหน้าทีใ่ น
โรงเรียนอย่างไร

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๕ เรื่อง ควำมสัมพันธ์ของสมำชิกในโรงเรียน
รำยวิชำ สังคมศึกษำ จำนวน ๑ ชั่วโมง
กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

-สื่อ PPT เรื่อง -แบบสังเกต
ความสัมพันธ์ พฤติกรรม
ของสมาชิกใน การเรียนรู้
โรงเรียน

สื่อกำรเรียนรู้

๔๘๑

๒.

ลำดับที่

๔๘๒

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นสอน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

๒๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้

๒. ครูตรวจสอบความถูกต้อง
ที่นักเรียนทากิจกรรมพร้อม
อธิบายถึงความสัมพันธ์ของ
สมาชิกในโรงเรียน

กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
- ถ้านักเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับ - ครูประจาชั้น
การเรียนควรปรึกษาปัญหากับ
บุคคลใดในโรงเรียน
๒. ครูอธิบายเพิ่มเติมจากที่
นักเรียนตอบ
๑. นักเรียนแบ่งกลุม่ กลุม่ ละ ๑. นักเรียนทากิจกรรม
๔ คน จานวน ๗ กลุ่ม แต่ละ
กลุ่มร่วมกันวิเคราะห์บทบาท
หน้าที่ และความสัมพันธ์ของ
สมาชิกในโรงเรียน ครูมีภาพ
สมาชิกในโรงเรียนให้นักเรียน
ดู จากนั้นให้นกั เรียนแต่ละ
กลุ่มนาภาพสมาชิกใน
โรงเรียนไปติดให้สัมพันธ์กับ
หน้าที่

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

-บัตรภาพ
สมาชิกใน
โรงเรียนพร้อม
บทบาทหน้าที่

-สื่อ PPT เรื่อง -แบบสังเกต
ความสัมพันธ์ พฤติกรรมการ
ของสมาชิกใน ทางานกลุม่
โรงเรียน

สื่อกำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง สังคมน่าอยู่

ลำดับที่

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

เวลำ
ที่ใช้

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

๕. ครูอธิบายเพิม่ เติมในเรื่อง
ความสัมพันธ์ของสมาชิกใน
โรงเรียน

กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๓. นักเรียนร่วมกันสนทนา
๓. นักเรียนตอบคาถาม
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ
สมาชิกในโรงเรียน โดยใช้
คาถาม ดังนี้
- เมื่ออยูท
่ ี่โรงเรียนเรามี
บทบาทอะไร
๔. นักเรียนร่วมกันแสดงความ ๔. นักเรียนตอบคาถาม
คิดเห็นเกีย่ วกับผลของการ
ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่
ของสมาชิกที่ดีในโรงเรียน โดย
ใช้คาถาม ดังนี้
- เกิดความเป็นระเบียบ
- ถ้าสมาชิกทุกคนในโรงเรียน
ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ เรียบร้อยในโรงเรียน
ของตนเอง จะเกิดผลอย่างไร

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)
สื่อกำรเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

๔๘๓

๕
นาที

ขั้นสรุป

๔.

เวลำ
ที่ใช้
๑๕
นาที

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้
ขั้นปฏิบัติ

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

๓.

ลำดับที่

๔๘๔

กิจกรรมนักเรียน
๖. นักเรียนทาใบงาน
เรื่อง โรงเรียนของฉัน

๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป ๑. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่ง
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ
ตัวแทนอภิปรายผลจาก
สมาชิกในโรงเรียน
การทาใบงาน
เรื่อง โรงเรียนของฉัน

กิจกรรมครู
๖. ชี้แจงการทาใบงานให้
นักเรียนฟัง

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

-ตรวจใบงาน
เรื่อง โรงเรียน
ของฉัน

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

-สื่อ PPT เรื่อง -แบบสังเกต
ความสัมพันธ์ พฤติกรรมการ
ของสมาชิกใน เรียนรู้
โรงเรียน

-ใบงาน
เรื่อง โรงเรียน
ของฉัน

สื่อกำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง สังคมน่าอยู่

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๔๘๕

๘. สื่อกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
- Power Point เรื่อง ความสัมพันธ์ของสมาชิกในโรงเรียน
- บัตรภาพสมาชิกในโรงเรียนพร้อมบทบาทหน้าที่
- ใบงานที่ ๕ เรื่อง โรงเรียนของฉัน
๙. กำรวัดและกำรประเมินผล
ประเด็นกำรวัด
และประเมินผล

วิธีกำร

เครื่องมือ

เกณฑ์กำรประเมิน

ทักษะ

ตรวจประเมิน
การนาเสนอ

- แบบประเมิน
การนาเสนอ

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่
ระดับดีขึ้นไป

ควำมรู้

ตรวจใบงาน
เรื่อง โรงเรียนของฉัน

ใบงานที่ ๕
เรื่อง โรงเรียนของฉัน

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่
ระดับพอใช้ขึ้นไป

แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่
ระดับพอใช้ขึ้นไป

คุณลักษณะอันพึง ประเมินความมีวินัย
ประสงค์
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ใน
การทางานและมีจิต
สาธารณะ

สมรรถนะสำคัญ ประเมินความสามารถใน แบบสังเกตพฤติกรรม
ของผู้เรียน
การสื่อสารความสามารถ การเรียนรู้
ในการคิดความสามารถ
ในการแก้ปัญหา
ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่
ระดับพอใช้ขึ้นไป

๔๘๖

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง สังคมน่าอยู่

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหำรหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมำย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๔๘๗

ใบงานที่ ๕ เรือ่ ง โรงเรียนของฉัน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง สังคมน่าอยู่
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง ความสัมพันธ์ของสมาชิกในโรงเรียน
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

คำชี้แจง ให้นักเรียนวาดภาพโรงเรียนของตนเอง พร้อมตอบคาถามที่กาหนดให้

กำรปฏิบตั ิตนตำมบทบำทหน้ำที่ของสมำชิกที่ดีของโรงเรียน มีผลดีอย่ำงไร
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้นป.1/……....เลขที่…………………

๔๘๘

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง สังคมน่าอยู่
เฉลย ใบงานที่ ๕ เรื่อง โรงเรียนของฉัน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง สังคมน่าอยู่
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง ความสัมพันธ์ของสมาชิกในโรงเรียน
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

คำชี้แจง ให้นักเรียนวาดภาพโรงเรียนของตนเอง พร้อมตอบคาถามที่กาหนดให้

กำรปฏิบตั ิตนตำมบทบำทหน้ำที่ของสมำชิกที่ดีของโรงเรียน มีผลดีอย่ำงไร
ที่ดีในโรงเรียนที่ดีในโรงเรียน
โรงเรียนเกิดความสงบสุข
______________________________________________________________
เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในโรงเรียน
______________________________________________________________
สมาชิกในโรงเรียนสามัคคีกัน
______________________________________________________________

ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้นป.1/……....เลขที่…………………

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๔๘๙

เกณฑ์กำรประเมินผล
ชิ้นงำนหรือภำระงำน
ใบงำน

เกณฑ์กำรประเมิน
๑.รูปแบบชิ้นงำน

๒.ภำษำ
๓.เนื้อหำ

๔.เวลำ

ระดับคุณภำพ
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
ปรับปรุง (๑)
รูปแบบชิ้นงานถูกต้อง รูปแบบชิ้นงานถูกต้อง รูปแบบชิ้นงานไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่กาหนด มี เป็นส่วนมาก มีความคิด ตามที่กาหนด ผลงานไม่
ความคิดสร้างสรรค์
แปลกใหม่ น่าสนใจ
เรียบร้อย
แปลกใหม่ น่าสนใจ
ขนาดเหมาะสม สวยงาม
ขนาดเหมาะสม สวยงาม
ใช้ภาษาถูกต้อง สะกด ใช้ภาษาถูกต้อง สะกดคา ใช้ภาษาและสะกดคาไม่
คาถูกต้อง ลายมือ
มีผิดพลาดบ้างเล็กน้อย ถูกต้อง ลายมืออ่านยาก
ขีดฆ่า
สวยงามอ่านง่าย
ลายมืออ่านง่าย
เนื้อหาถูกต้อง สมบูรณ์ เนื้อหาถูกต้อง ตรงหัวข้อ เนื้อหาไม่ถูกต้อง ไม่
มีความสอดคล้อง
เรื่องรายละเอียด
ครอบคลุม
เชื่อมโยงกันตรงหัวข้อ ค่อนข้างครอบคลุม
เรื่องรายละเอียด
ครอบคลุม
ส่งชิ้นงานภายในเวลา
ส่งชิ้นงานไม่ทันกาหนด ส่งชิ้นงานไม่ทันกาหนด
กาหนด
๑ วัน
ตั้งแต่ ๒ วันขึน้ ไป

เกณฑ์กำรให้คะแนน
คะแนน ๑๐ - ๑๒
คะแนน
๗-๙
คะแนน
๑–๖

คะแนน หมายถึง
คะแนน หมายถึง
คะแนน หมายถึง

เกณฑ์กำรผ่ำน ตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๔๙๐

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง สังคมน่าอยู่

ประเมินกำรนำเสนอผลงำน
คำชีแ้ จง ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน
ลำดับที่

รำยกำรประเมิน

คุณภำพกำรปฏิบตั ิ
๓

๑
๒
๓
๔
๕

นาเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง
การนาเสนอมีความน่าสนใจ
ความเหมาะสมกับเวลา
ความกล้าแสดงออก
บุคลิกภาพ น้าเสียงเหมาะสม
รวม

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องเล็กน้อย
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องมาก

=
=
=

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
ช่วงคะแนน
๑๑-๑๕
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

๒

๑

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๔๙๑

แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้
คำชีแ้ จง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนคะแนน ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรม
ตามหัวข้อที่กาหนด

ชื่อ – สกุล

๓

๓

๓

๓

ตรงต่อเวลำ

เลขที่

กำรร่วม
กิจกรรม
กำรรับฟัง
ควำมคิดเห็น
ของผู
ควำม้อื่น
รับผิดชอบ
ขยันหมั่นเพียร

รำยกำร

๓

คะแนน
รวม

๑๕

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

๔๙๒

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง สังคมน่าอยู่

สังเกตพฤติกรรมกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
ประเด็นกำรประเมิน

ระดับคะแนน
๒

๑

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
สม่าเสมอ

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม
บางครั้ง

ไม่มีความกระตือรือร้น
ในการร่วมกิจกรรม

๒. การรับฟังความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นของ
ของผู้อื่น
ผูอ้ ื่นสม่าเสมอ

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ไม่รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น

๑. การร่วมกิจกรรม

๓

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมาย
ในงานที่ได้รับ
สม่าเสมอ
บางครั้ง
มอบหมาย

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จอย่าง
สม่าเสมอ

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จ เรียบร้อย ส่งผลงานเสร็จ
ส่งผลงานไม่เรียบร้อย
เรียบร้อย
และช้ากว่าเวลาที่
ทันตามเวลาที่กาหนด
กาหนด
แต่ช้ากว่าเวลาที่กาหนด

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จเป็น
บางครั้ง

ไม่มีความเพียร
พยายามทางานให้
สาเร็จ

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๔๙๓

พฤติกรรม กำรทำงำนกลุม่
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด
ตรงกับระดับคะแนน
ลำดับ
ที่

ชื่อ-นำมสกุล
ของผู้รับกำร
ประเมิน

กำรแสดง
ควำม
คิดเห็น

กำร
กำรทำงำน
ยอมรับฟัง ตำมที่ได้รับ
ผู้อื่น
มอบหมำย

ควำมมี
น้ำใจ

กำรมีส่วน
ร่วมในกำร
ปรับปรุง
ผลงำน
กลุม่

✓

ลงในช่องที่

รวม ๑๕ คะแนน

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

๔๙๔

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง สังคมน่าอยู่

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด
ตรงกับระดับคะแนน
รำยกำรประเมิน

พฤติกรรมกำรแสดงออก

✓ ลงในช่องที่

ระดับกำรปฏิบตั ิ
๓

๒

๑

๑. มีวินัย

๑. ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัวและโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๓. มุ่งมั่นในกำรทำงำน ๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
๔. มีจิตสำธำรณะ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน
๘. อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของ
ห้องเรียน โรงเรียนชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของ
โรงเรียน
ลงชื่อ........................................................ผู้ประเมิน
.................../.................../......................
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๒๓ - ๓๐ หมายถึง ดี
คะแนน ๑๕ - ๒๒ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๑๔ หมายถึง ปรับปรุง

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)
๔๙๕
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๖ เรื่อง บทบำทหน้ำที่ สิทธิของตนเองในโรงเรียน
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง สังคมน่ำอยู่
เวลำ ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม รำยวิชำ สังคมศึกษำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สำระที่ ๒ เหน้ำที่พลเมือง วัฒนธรรม และกำรดำเนินชีวิตในสังคม
มำตรฐำน ส ๒.๒ เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธารงรักษาไว้
ซึ่งการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตัวชี้วัด
ป.๑/๒ ระบุบทบาท สิทธิ หน้าที่ของตนเองในครอบครัวและโรงเรียน
๒. สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
ทุกคนในโรงเรียนล้วนมีบทบาทหน้าที่และสิทธิแตกต่างกันไป การปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่และ
สิทธิที่ตนเองได้รับอย่างเหมาะสมจะทาให้ทุกคนอยู่ร่วมกันในโรงเรียนได้อย่างมีความสุข
๓. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายบทบาทหน้าที่ สิทธิของตนเองในโรงเรียน
๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
- วิเคราะห์บทบาทหน้าที่ สิทธิของตนเองในโรงเรียน
3.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ สิทธิของตนเองในโรงเรียน
๔. สำระกำรเรียนรู้
- บทบาทหน้าที่ สิทธิของตนเองในโรงเรียน
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. มีจิตสาธารณะ
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้

๑.

ลำดับที่

๔๙๖

๑.อธิบายบทบาทหน้าที่
สิทธิของตนเองใน
โรงเรียน

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นนาเข้าสู่
บทเรียน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้

๒. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี
ของโรงเรียนให้นักเรียนฟัง
โดยมีภาพประกอบ

กิจกรรมครู
๑. นักเรียนร่วมกันสนทนา
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และ
สิทธิของตนเองในโรงเรียน
แล้วตอบคาถาม ดังนี้
- เมื่ออยูท่ ี่โรงเรียนนักเรียนมี
บทบาทเป็นอะไร
- หน้าทีข่ องนักเรียนที่ดคี วร
ปฏิบัติอย่างไร
- ปฏิบัติตามกฎของ
โรงเรียน ตั้งใจเรียน เชื่อ
ฟังคาสั่งสอนของครู

- นักเรียน

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนสนทนา
ร่วมกันและตอบคาถาม

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๖ เรื่อง บทบำทหน้ำที่ สิทธิของตนเองในโรงเรียน
รำยวิชำ สังคมศึกษำ จำนวน ๑ ชั่วโมง
กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

-สื่อ PPT เรื่อง -แบบสังเกต
บทบาทหน้าที่ พฤติกรรมการ
สิทธิของตนเอง เรียนรู้
ในโรงเรียน

สื่อกำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง สังคมน่าอยู่

๒.

ลำดับที่

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้
ขั้นสอน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้
๒๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้

- ไม่ถูกต้อง

- ถูกต้อง

- ไม่ถูกต้อง

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนเล่มเกมและ
ทากิจกรรม

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
กิจกรรมครู
๑. นักเรียนเล่นเกม “ทาได้ให้
แต้ม” โดยมีกติกา ดังนี้
นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันฟัง
ข้อความเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ ถ้าข้อความใดถูกต้อง
ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มยกมือ
ขวาขึ้น ถ้าข้อความใดไม่
ถูกต้องให้นกั เรียนยกมือสอง
ข้างขึ้นไขว้กัน
เป็นเครื่องหมายกากบาท กลุ่ม
ไหนทาได้เร็วและถูกต้อง
ทั้งหมดเป็นฝ่ายชนะ
ตัวอย่างข้อความ
- ผู้อานวยการควรเฆี่ยนตี
นักเรียนทีท่ าผิด
- หัวหน้าชั้นควรแนะนาให้
เพื่อนปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- ผู้อานวยการต้องเข้มงวดกับ
ครูและนักเรียนให้มาก ๆ

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)
กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

-สื่อ PPT เรื่อง -แบบสังเกต
บทบาทหน้าที่ พฤติกรรม
สิทธิของตนเอง การทางานกลุ่ม
ในโรงเรียน

สื่อกำรเรียนรู้

๔๙๗

ลำดับที่

๔๙๘

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

เวลำ
ที่ใช้
กิจกรรมครู
- หัวหน้าชั้นควรช่วยครูดูแล
เพื่อน ๆ
๒. ครูอธิบายเพิ่มเติม
เกี่ยวกับเกี่ยวกับสิทธิของ
ตนเองในโรงเรียนให้นักเรียน
ฟัง และใช้
คาถาม ดังนี้
- นักเรียนจะปฏิบตั ติ น
อย่างไร ให้มีความสุขในการ
อยู่ร่วมกับเพื่อนที่โรงเรียน
๓. ให้นกั เรียนร่วมกันบอก
บทบาทหน้าทีข่ องสมาชิกใน
โรงเรียน
๔. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกีย่ วกับ
บทบาทหน้าทีข่ องตนเองใน
โรงเรียน พร้อมซักถาม
นักเรียน ดังนี้

๔. นักเรียนตอบคาถาม

๓. นักเรียนร่วมกันบอก
บทบาทหน้าที่ในโรงเรียน

- สามัคคีกัน ไม่ทะเลาะ
กัน

๒. นักเรียนตอบคาถาม

กิจกรรมนักเรียน
- ถูกต้อง

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
สื่อกำรเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง สังคมน่าอยู่

๓.

ลำดับที่

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

เวลำ
ที่ใช้

๑๕
นาที

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

ขั้นปฏิบัติ

๖. ชีแ้ จงการทาใบงานให้
นักเรียนฟัง

๕. ครูอธิบายเพิ่มเติมจากที่
นักเรียนตอบคาถามและ
ร่วมกันวิเคราะห์เกี่ยวกับสิทธิ
บทบาทหน้าทีข่ องตนเองใน
โรงเรียน
๖. นักเรียนทาใบงาน
เรื่อง บทบาทหน้าที่ของ
สมาชิกในโรงเรียน

กิจกรรมนักเรียน
- ได้รับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ ภายใน
โรงเรียน

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
กิจกรรมครู
- นักเรียนสามารถใช้สทิ ธิ
อะไรบ้างในโรงเรียน

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

-ใบงาน
เรื่อง บทบาท
หน้าที่ของ
สมาชิกใน
โรงเรียน

สื่อกำรเรียนรู้

-ตรวจใบงาน
เรื่อง บทบาท
หน้าที่ของ
สมาชิกใน
โรงเรียน

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

๔๙๙

๔.

ลำดับที่

๕๐๐

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

เวลำ
ที่ใช้
๕
นาที

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้
ขั้นสรุป

กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป ๑. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่ง
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ สิทธิ ตัวแทนอภิปรายผลจาก
ของตนเองในโรงเรียน
การทาใบงาน
เรื่อง บทบาทหน้าที่ของ
สมาชิกในโรงเรียน

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

-สื่อ PPT เรื่อง -แบบสังเกต
บทบาทหน้าที่ พฤติกรรม
สิทธิของตนเอง การเรียนรู้
ในโรงเรียน

สื่อกำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง สังคมน่าอยู่

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)
๘. สื่อกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
- Power Point เรื่อง บทบาทหน้าที่ สิทธิของตนเองในโรงเรียน
- ใบงานที่ ๖ เรื่อง บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในโรงเรียน
๙. กำรวัดและกำรประเมินผล
ประเด็นกำรวัด
และประเมินผล
ทักษะ

วิธีกำร

เครื่องมือ

เกณฑ์กำรประเมิน

ตรวจประเมิน
การนาเสนอ

- แบบประเมิน

ความรู้

ตรวจใบงาน
เรื่อง บทบาทหน้าที่ของ
สมาชิกในโรงเรียน

ใบงานที่ ๖
ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่
ระดับพอใช้ขึ้นไป
เรื่อง บทบาทหน้าที่
ของสมาชิกในโรงเรียน

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

ประเมินความมีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ใน
การทางานและมีจิต
สาธารณะ

แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

สมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียน

ประเมินความสามารถใน แบบสังเกตพฤติกรรม
การสื่อสารความสามารถ การเรียนรู้
ในการคิดความสามารถ
ในการแก้ปัญหา
ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต

การนาเสนอ

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่
ระดับดีขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่
ระดับพอใช้ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่
ระดับพอใช้ขึ้นไป

๕๐๑

๕๐๒

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง สังคมน่าอยู่

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหำรหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมำย
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๕๐๓

ใบงานที่ ๖ เรือ่ ง บทบาท น้าที่ของ มาชิกในโรงเรียน
น่ ยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ังคมน่าอยู่
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง บทบาท น้าที่ ิทธิของตนเองในโรงเรียน
ราย ิชา ังคม ึก า ร ั ิชา ๑๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถม ึก าปีที่ ๑

คำชี้แจง ใ น้ ักเรียนโยงเ ้นใ ้ ัมพันธ์กับบทบาท น้าที่ของ มาชิกในโรงเรียนที่กา นดใ ้ พร้อม
ตกแต่งใ ้ ยงาม
๑. ดูแลค าม ะอาดภายในโรงเรียน
๑. ผู้อาน ยการ
โรงเรียน

๒. ครูประจาชั้น

๓. นักเรียน

๒. ดูแลจัดเก็บเอก ารข้อมูลที่เกี่ย กับ
โรงเรียน
๓. ใ ้คาแนะนาในการทางานแก่ครู
เจ้า น้าที่ และภารโรง
๔. อน นัง ือ
๕. เชื่อฟังคา ั่ง อนของครู

๔. เจ้า น้าที่ของ
โรงเรียน
๕. ภารโรง

๖. อบรม ั่ง อนใ ้นักเรียนเป็นคนดี
๗. มี น้าที่บริ ารโรงเรียน ดูแล
การ อน นัง ือของครู
๘. ตั้งใจ ึก าเล่าเรียน

ชื่อ – กุล…………………………………………………………………………………..ชั้นป.1/……....เลขที่…………………

๕๐๔

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง สังคมน่าอยู่
เฉลย ใบงานที่ ๖ เรื่อง บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในโรงเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง สังคมน่าอยู่
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง บทบาทหน้าที่ สิทธิของตนเองในโรงเรียน
รายวิชาสังคมศึกษา

รหัสวิชา ส๑๑๑๐๑

ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

คำชี้แจง ให้นักเรียนโยงเส้นให้สัมพันธ์กับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในโรงเรียนที่กาหนดให้ พร้อม
ตกแต่งให้สวยงาม
๑. ดูแลความสะอาดภายในโรงเรียน
๑. ผู้อานวยการ
โรงเรียน

๒. ดูแลจัดเก็บเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวกับ
โรงเรียน

๒. ครูประจาชั้น

๓. ให้คาแนะนาในการทางานแก่ครู
เจ้าหน้าที่ และภารโรง
๔. สอนหนังสือ

๓. นักเรียน
๕. เชื่อฟังคาสั่งสอนของครู
๔. เจ้าหน้าที่ของ
โรงเรียน

๕. ภารโรง

๖. อบรมสั่งสอนให้นักเรียนเป็นคนดี
๗. มีหน้าที่บริหารโรงเรียน ดูแลการสอน
หนังสือของครู
๘. ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน

ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้นป.1/……....เลขที่…………………

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๕๐๕

เกณฑ์กำรประเมินผล
ชิ้นงำนหรือภำระงำน
ใบงำน

เกณฑ์กำรประเมิน
๑.รูปแบบชิ้นงำน

๒.ภำษำ
๓.เนื้อหำ

๔.เวลำ

ระดับคุณภำพ
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
ปรับปรุง (๑)
รูปแบบชิ้นงานถูกต้อง รูปแบบชิ้นงานถูกต้อง รูปแบบชิ้นงานไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่กา นด มี เป็น ว่ นมาก มีความคิด ตามที่กา นด ผลงานไม่
ความคิด ร้าง รรค์
แปลกใ ม่ น่า นใจ
เรียบร้อย
แปลกใ ม่ น่า นใจ
ขนาดเ มาะ ม วยงาม
ขนาดเ มาะ ม วยงาม
ใช้ภา าถูกต้อง ะกด ใช้ภา าถูกต้อง ะกดคา ใช้ภา าและ ะกดคาไม่
คาถูกต้อง ลายมือ
มีผิดพลาดบ้างเล็กน้อย ถูกต้อง ลายมืออ่านยาก
วยงามอ่านง่าย
ลายมืออ่านง่าย
ขีดฆ่า
เนื้อ าถูกต้อง มบูรณ์ เนื้อ าถูกต้อง ตรง ัวข้อ เนื้อ าไม่ถูกต้อง ไม่
มีความ อดคล้อง
เรื่องรายละเอียด
ครอบคลุม
เชื่อมโยงกันตรง ัวข้อ ค่อนข้างครอบคลุม
เรื่องรายละเอียด
ครอบคลุม
่งชิ้นงานภายในเวลา
่งชิ้นงานไม่ทันกา นด
่งชิ้นงานไม่ทันกา นด
กา นด
๑ วัน
ตั้งแต่ ๒ วันขึน้ ไป

เกณฑ์กำรให้คะแนน
คะแนน ๑๐ - ๑๒ คะแนน
คะแนน
๗-๙
คะแนน
คะแนน
1-6
คะแนน
เกณฑ์กำรผ่ำน ตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไป

มายถึง
มายถึง
มายถึง

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๕๐๖

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง สังคมน่าอยู่

ประเมินกำรนำเสนอผลงำน
คำชีแ้ จง ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน
ลำดับที่

รำยกำรประเมิน

คุณภำพกำรปฏิบตั ิ
๓

๑
๒
๓
๔
๕

นาเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง
การนาเสนอมีความน่าสนใจ
ความเหมาะสมกับเวลา
ความกล้าแสดงออก
บุคลิกภาพ น้าเสียงเหมาะสม
รวม

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องเล็กน้อย
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องมาก

=
=
=

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
ช่วงคะแนน
๑๑-๑๕
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

๒

๑

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๕๐๗

แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้
คำชีแ้ จง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนคะแนน ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรม
ตามหัวข้อที่กาหนด

๓

๓

๓

ตรงต่อเวลำ

ชื่อ – สกุล

รับผิดชอบ
ขยันหมั่นเพียร

เลขที่

กำรร่วม
กิจกรรม
กำรรับฟัง
ควำมคิดเห็น
ของผู
ควำม้อื่น

รำยกำร

๓

๓

คะแนน
รวม

๑๕

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

๕๐๘

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง สังคมน่าอยู่

สังเกตพฤติกรรมกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
ประเด็นกำรประเมิน

ระดับคะแนน
๒

๑

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
สม่าเสมอ

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม
บางครั้ง

ไม่มีความกระตือรือร้น
ในการร่วมกิจกรรม

๒. การรับฟังความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นของ
ของผู้อื่น
ผูอ้ ื่นสม่าเสมอ

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ไม่รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น

๑. การร่วมกิจกรรม

๓

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมาย
ในงานที่ได้รับ
สม่าเสมอ
บางครั้ง
มอบหมาย

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จอย่าง
สม่าเสมอ

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จ เรียบร้อย ส่งผลงานเสร็จ
ส่งผลงานไม่เรียบร้อย
เรียบร้อย
และช้ากว่าเวลาที่
ทันตามเวลาที่กาหนด
กาหนด
แต่ช้ากว่าเวลาที่กาหนด

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จเป็น
บางครั้ง

ไม่มีความเพียร
พยายามทางานให้
สาเร็จ

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๕๐๙

พฤติกรรม กำรทำงำนกลุม่
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
ลำดับ ชื่อ-นำมสกุล
ที่
ของผู้รับกำร
ประเมิน

กำรแสดง
ควำมคิดเห็น

๓

กำรยอมรับ
ฟังผู้อื่น

๒ ๑ ๓

๒

๑

กำรทำงำน
ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย

๓

๒ ๑

ควำมมีน้ำใจ

๓ ๒

๑

กำรมีส่วน
ร่วมในกำร
ปรับปรุง
ผลงำนกลุ่ม
๓

๒

รวม
๑๕
คะแนน

๑

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

๕๑๐

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง สังคมน่าอยู่

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
รำยกำรประเมิน

พฤติกรรมกำรแสดงออก

ระดับกำรปฏิบตั ิ
๓

๒

๑

๑. มีวินัย

๑. ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัวและโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๓. มุ่งมั่นในกำรทำงำน ๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
๔. มีจิตสำธำรณะ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน
๘. อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของ
ห้องเรียน โรงเรียนชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของ
โรงเรียน
ลงชื่อ........................................................ผู้ประเมิน
.................../.................../......................
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๒๓ - ๓๐ หมายถึง ดี
คะแนน ๑๕ - ๒๒ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๑๔ หมายถึง ปรับปรุง

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๕๑๑

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ __________________สกุล ________________วัน____ เดือน____________ พ.ศ. _____
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง สังคมน่าอยู่
คำชีแ้ จง
๑. ระบายสีลงใน

ของแต่ละกิจกรรมที่นักเรียนคิดว่าทาได้ตามระดับการประเมินเหล่านี้

เพื่อประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน
ปรับปรุง
ค่อนข้างดี
พอใช้

ดีมาก

ดี

กิจกรรม
ระดับควำมสำมำรถ
๑.บอกโครงสร้าง บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียนได้
๒.เล่าบทบาทหน้าที่ของตนเองในครอบครัวได้
๓.เล่าบทบาทหน้าที่ของตนเองในโรงเรียนได้
๒. นับจานวนดาวจากตารางข้างบนเพื่อบันทึกผลการเรียนรู้ของนักเรียน ดังนี้
จานวน
..............................
จานวน
..............................
จานวน
..............................

จานวน
..............................
จานวน
..............................

สรุป วงกลมรอบผลการเรียนรู้ของนักเรียน โดยนับจากข้อที่ได้ดาวมากที่สุด
ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ค่อนข้างดี

ดีมาก

๕๑๒

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรือ่ ง ประชาธิปไตรใกล้ตัว

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๕
ประชำธิปไตยใกล้ตัว

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๕๑๓

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๕
ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ เรื่อง ประชำธิปไตยใกล้ตัว
รหัสวิชำ ส๑๑๑๐๑
รำยวิชำสังคมศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ ภำคเรียนที่ ๑
เวลำ ๓ ชั่วโมง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
๑. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สำระที่ ๒ หน้ำที่พลเมือง วัฒนธรรม และกำรดำเนินชีวิตในสังคม
มำตรฐำนกำรเรียนรู้
มำตรฐำน ส ๒.๒ เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธารงรักษาไว้ซึ่ง
การปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตัวชี้วัด
ป.๑/๓ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและทากิจกรรมในครอบครัวและโรงเรียนตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย
๒. สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
กิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตยในครอบครัว ในโรงเรียน ผู้มีบทบาท อานาจในการตัดสินใจ
ในโรงเรียนและชุมชน บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย การออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัว แทนออกเสียง วิธีการเลือกตัว แทนอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม การตัดสินใจของบุคคลและกลุ่ม ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน โรงเรียน และชุมชน
๓. สำระกำรเรียนรู้
ควำมรู้
๑. ความหมายของและความสาคัญของกระบวนการประชาธิปไตย
๒. กิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตยในครอบครัวและโรงเรียน
ทักษะ/กระบวนกำร
๑. สามารถนาความรู้กระบวนการประชาธิปไตยไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
๒. การรับฟังและแสดงความคิดเห็นตามกระบวนการประชาธิปไตย
๓. ปฏิบัติตนและมีส่วนร่วมกิจกรรมตามกระบวนประชาธิปไตย
เจตคติ
เห็นประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามกระบวนการประชาธิปไตย
๔. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

๕๑๔

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรือ่ ง ประชาธิปไตรใกล้ตัว

๕.คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. มีจิตสาธารณะ
๖.กำรประเมินผลรวบยอด
ชื้นงานหรือภาระงาน
๑. ใบงาน เรื่อง การทากิจกรรมในครอบครัวตามกระบวนการประชาธิปไตย
๒. ใบงาน เรื่อง การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในโรงเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตย
๓. ใบงาน เรื่อง ประชาธิปไตย
๔. แบบประเมินตนเอง

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๕๑๕

เกณฑ์กำรประเมินผลชิ้นงำนหรือภำระงำน
ประเด็น
กำรประเมิน
๑.การบรรยาย
จุดประสงค์

ระดับคุณภำพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
บรรยายเกี่ยวกับ
บรรยายเกี่ยวกับ
จุดประสงค์ในการ
จุดประสงค์ในการ
สร้างสรรค์ผลงานได้ สร้างสรรค์ผลงาน
ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ ได้ถูกต้องเป็น
บางส่วน

๔ (ดีมำก)
บรรยาย
เกี่ยวกับ
จุดประสงค์ใน
การสร้างสรรค์
ผลงานได้
ถูกต้องชัดเจน
๒.ความ
การนาเสนอ
การนาเสนอเป็นไป
ครอบคลุมของ เป็นไป
ตามลาดับขั้นตอน
เนื้อหา
ตามลาดับ
ความถูกต้องของ
ขั้นตอนความ เนื้อหา ๘๐ %
ถูกต้องของ
เนื้อหา ๑๐๐ %
๓.ความสวยงาม ใช้เครื่องหมาย ใช้เครื่องหมาย
การตกแต่ง
รูปภาพ สมการ รูปภาพ สมการ
ชิ้นงาน
สัญลักษณ์แทน สัญลักษณ์แทนกฎ
กฎ ทฤษฎี
ทฤษฎี หลักการ
หลักการ นิยาม นิยามต่าง ๆ ได้
ต่าง ๆ ได้
ถูกต้องแต่ครบถ้วน
ถูกต้องและ
ครบถ้วน
๔.ความถูกต้อง ใช้สีที่ช่วยจดจา ใช้สีที่ช่วยจดจา เพลิน
เพลินตา สีเดียว ตา สีเดียวตลอด แต่
ตลอด แต่ละสี ละสีซ้ากัน
ไม่ซ้ากัน
๕ความตรงต่อ ส่งงานครบถ้วน ส่งงานครบถ้วนตรง
เวลา
ตรงตามเวลาที่ ตามเวลาที่กาหนด ๑กาหนด
๒ วัน
เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน ๑๖ – ๒๐ หมายถึง ดีมาก
คะแนน ๑๑ – ๑5 หมายถึง ดี
คะแนน ๖ – ๑0 หมายถึง พอใช้
คะแนน ๑ – ๕ หมายถึง ปรับปรุง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่พอใช้ขึ้นไปผ่าน

๑ (ปรับปรุง)
บรรยายเกี่ยวกับ
จุดประสงค์ในการ
สร้างสรรค์ผลงานได้
ถูกต้องเพียงส่วนน้อย

การนาเสนอเป็นไป
ตามลาดับขั้นตอน
ความถูกต้องของ
เนื้อหา ๗๐ %

การนาเสนอเป็นไป
ตามลาดับขั้นตอน
ความถูกต้องของ
เนื้อหา ๕๐ %

ใช้เครื่องหมาย
รูปภาพ สมการ
สัญลักษณ์แทนกฎ
ทฤษฎี หลักการ
นิยามต่าง ๆ ได้
ถูกต้อง

ใช้เครื่องหมาย
รูปภาพ สมการ
สัญลักษณ์แทนกฎ
ทฤษฎี หลักการ
นิยามต่าง ๆ ได้
ถูกต้อง

ใช้สีที่ช่วยจดจา
เพลินตา สีเดียว
ตลอด แต่ละสี
เดียวกัน
ส่งงานครบถ้วน
ตรงตามเวลาที่
กาหนด ๓-๔ วัน

ไม่ใช้สีที่ช่วยจดจา
เพลินตา สีเดียว
ตลอด
ส่งงานครบถ้วนตรง
แต่ช้ากว่ากาหนด ๕
วันขึ้นไป

๕๑๖

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรือ่ ง ประชาธิปไตรใกล้ตัว
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง กำรมีส่วนร่วมในครอบครัวตำมกระบวนกำรประชำธิปไตย
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๕
เรื่อง ประชำธิปไตยใกล้ตัว
เวลำ ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม รำยวิชำ สังคมศึกษำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สำระที่ ๒ เหน้ำที่พลเมือง วัฒนธรรม และกำรดำเนินชีวิตในสังคม
มำตรฐำน ส ๒.๒ เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธารงรักษาไว้
ซึ่งการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตัวชี้วัด
ป.๑/๓ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและทากิจกรรมในครอบครัวและโรงเรียนตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย
๒. สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
การมีส่วนร่วมตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมในครอบครัวโดยใช้กระบวนการประชาธิปไตยเป็นการปลูกฝัง
และสร้างพื้นฐานการใช้ชีวิตตามกระบวนการประชาธิปไตย เพื่อให้อยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข
๓. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายการมีส่วนร่วมในครอบครัวตามกระบวนการประชาธิปไตย
๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
- วิเคราะห์การมีส่วนร่วมในครอบครัวตามกระบวนการประชาธิปไตย
3.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- ตระหนักถึงความสาคัญของการมีส่วนร่วมในครอบครัวตามกระบวนการประชาธิปไตย
๔. สำระกำรเรียนรู้
- การมีส่วนร่วมในครอบครัวตามกระบวนการประชาธิปไตย
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. มีจิตสาธารณะ
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้

๑.

ลำดับที่

๑.อธิบายการมีส่วนร่วมใน
ครอบครัวตาม
กระบวนการประชาธิปไตย

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นนาเข้าสู่
บทเรียน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้

- เคย/ไม่เคย

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนแสดงความ
คิดเห็นและตอบคาถาม

- การแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบในครอบครัว
กิจกรรมทีท่ าร่วมกัน
- นักเรียนเคยมีส่วนร่วมในการ - การมีส่วนร่วมในการ
ทากิจกรรมในครอบครัวอย่างไร เก็บกวาด ทาความ
บ้าง
สะอาดบ้าน

กิจกรรมครู
๑. นักเรียนร่วมกันแสดงความ
คิดเห็นเกีย่ วกับการมีส่วนร่วม
ตามกระบวนการประชาธิปไตย
โดยครูใช้คาถาม ดังนี้
- นักเรียนเคยมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในครอบครัวหรือไม่
- นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในครอบครัวเรือ่ งใดบ้าง

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง กำรมีส่วนร่วมในครอบครัวตำมกระบวนกำรประชำธิปไตย
รำยวิชำ สังคมศึกษำ จำนวน ๑ ชั่วโมง
กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

-สื่อ PPT เรื่อง -แบบสังเกต
การมีส่วนร่วม พฤติกรรม
ในครอบครัว การเรียนรู้
ตามกระบวน
การประชาธิป
ไตย

สื่อกำรเรียนรู้

๕๑๗

๒.

ลำดับที่

๕๑๘

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นสอน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

๒๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้

๑. นักเรียนฟังนิทาน เรือ่ ง
“ครอบครัวหรรษา” จากนั้น
ร่วมกันสนทนา แล้วตอบคาถาม
- การปฏิบัติตนของครอบครัว
ใดถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมตาม
กระบวนการประชาธิปไตย
เพราะเหตุใด
- การที่ครอบครัวของไข่เจียว
ไม่ให้สมาชิกในครอบครัวแสดง
ความคิดเห็น เกิดผลอย่างไร
- นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
อย่างไร

กิจกรรมครู
๒. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย ให้นักเรียนฟัง
โดยมีภาพประกอบ

สื่อกำรเรียนรู้

- ควรรับฟังความคิดเห็น
ของสมาชิกในครอบครัว
เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่าง
มีความสุข

๑. นักเรียนฟังนิทานและ -สื่อ PPT เรื่อง
ตอบคาถาม
การมีส่วนร่วม
ในครอบครัว
- ครอบครัวของไข่ดาว ตามกระบวน
เพราะสมาชิกทุกคนใน การประชาธิป
ครอบครัวมีสิทธิแสดง ไตย
ความคิดเห็น
- บรรยากาศใน
ครอบครัวไม่มคี วามสุข

กิจกรรมนักเรียน

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

-แบบสังเกต
พฤติกรรม
การทางาน
กลุ่ม

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรือ่ ง ประชาธิปไตรใกล้ตัว

ลำดับที่

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

เวลำ
ที่ใช้

๓. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกีย่ วกับ
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม
ในครอบครัวตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย
๔. นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์ ๔. นักเรียนร่วมกัน
เกี่ยวกับการมีสว่ นร่วมในการ
วิเคราะห์สถานการณ์
ตัดสินใจในครอบครัวตาม
และตอบคาถาม
กระบวนการประชาธิปไตย แล้ว
ตอบคาถาม

- เป็นกระบวนการ
ประชาธิปไตย เพราะ
สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม
ในการแสดงความ
คิดเห็น และยอมรับ
ข้อตกลงร่วมกัน

กิจกรรมนักเรียน
๒. นักเรียนสนทนาและ
ตอบคาถาม

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
กิจกรรมครู
๒. ครูและนักเรียนสนทนา
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมใน
ครอบครัวตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย และใช้คาถาม
ดังนี้
- การปฏิบัติตนในครอบครัว
ของนักเรียนถือว่าเป็นการมี
ส่วนร่วมตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย หรือไม่

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)
สื่อกำรเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

๕๑๙

ลำดับที่

๕๒๐

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

เวลำ
ที่ใช้
กิจกรรมครู
- ครอบครัวของวิรัตน์มีการ
ตัดสินใจเรื่องการไปพักผ่อน
อย่างไร
- การยอมรับการตัดสินใจของ
สมาชิกในครอบครัวส่งผล
อย่างไร
๕. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกีย่ วกับ
ลักษณะของครอบครัวทีเ่ ป็น
ประชาธิปไตยและนักเรียนร่วม
แสดงความคิดเห็น

กิจกรรมนักเรียน
- ตัดสินใจตาม
กระบวนการ
ประชาธิปไตย
- ครอบครัวมีความสุข
ไม่ทะเลาะกัน

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
สื่อกำรเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรือ่ ง ประชาธิปไตรใกล้ตัว

๕
นาที

ขั้นสรุป

๔.

เวลำ
ที่ใช้
๑๕
นาที

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้
ขั้นปฏิบัติ

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

๓.

ลำดับที่

๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมใน
ครอบครัวตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย

๑. นักเรียนแต่ละกลุม่ ส่ง
ตัวแทนอภิปรายผลจาก
การทาใบงาน
เรื่อง การทากิจกรรมใน
ครอบครัวตาม
กระบวนการ
ประชาธิปไตย

กิจกรรมนักเรียน
๖. นักเรียนทาใบงาน
เรื่อง การทากิจกรรมใน
ครอบครัวตาม
กระบวนการ
ประชาธิปไตย

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
กิจกรรมครู
๖. ชีแ้ จงการทาใบงานให้
นักเรียนฟัง

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

-ตรวจใบงาน
เรื่อง การทา
กิจกรรมใน
ครอบครัวตาม
กระบวนการ
ประชาธิปไตย

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

-สื่อ PPT เรื่อง -แบบสังเกต
การมีส่วนร่วม พฤติกรรม
ในครอบครัว การเรียนรู้
ตาม
กระบวนการ
ประชาธิปไตย

-ใบงานเรื่อง
การทา
กิจกรรมใน
ครอบครัวตาม
กระบวนการ
ประชาธิปไตย

สื่อกำรเรียนรู้

๕๒๑

๕๒๒

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง ประชาธิปไตรใกล้ตัว

๘. สื่อกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
- Power Point เรื่อง การมีส่วนร่วมในครอบครัวตามกระบวนการประชาธิปไตย
- ใบงานที่ ๑ เรื่อง การทากิจกรรมในครอบครัวตามกระบวนการประชาธิปไตย
๙. กำรวัดและกำรประเมินผล
ประเด็นกำรวัด
และประเมินผล

วิธีกำร

เครื่องมือ

เกณฑ์กำรประเมิน

ทักษะ

ตรวจประเมินการนาเสนอ

๑. แบบประเมิน
การนาเสนอ

ควำมรู้

ตรวจใบงาน เรื่อง การทา
กิจกรรมในครอบครัวตาม
กระบวนการประชาธิปไตย

ใบงานที่ ๑ เรือ่ ง การทา ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ระดับ
กิจกรรมในครอบครัวตาม พอใช้ขึ้นไป
กระบวนกาประชาธิปไตย

คุณลักษณะอันพึง ประเมินความมีวินัย
ประสงค์
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ในการทางาน
และมีจิตสาธารณะ

แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

สมรรถนะสำคัญ ประเมินความสามารถในการ แบบสังเกตพฤติกรรม
ของผู้เรียน
สื่อสาร ความสามารถในการคิด การเรียนรู้
ความสามารถในการแก้ปัญหา
ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ระดับ
ดีขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ระดับ
พอใช้ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ระดับ
พอใช้ขึ้นไป

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๕๒๓

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหำรหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมำย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๕๒๔

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง ประชาธิปไตรใกล้ตัว
ใบงานที่ ๑ เรือ่ ง การทากิจกรรมในครอบครัวตามกระบวนการประชาธิปไตย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง ประชาธิปไตยใกล้ตัว
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การมีส่วนร่วมในครอบครัวตามกระบวนการประชาธิปไตย
รายวิชาสังคมศึกษา

รหัสวิชา ส๑๑๑๐๑

ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

คำชี้แจง ให้นักเรียนสารวจการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการทากิจกรรมในครอบครัวตาม
กระบวนการประชาธิปไตย แล้วตอบคาถามโดยเขียนเครื่องหมาย √ ลงใน
หน้าข้อความที่
ตรงกับความเป็นจริงพร้อมวาดภาพการทากิจกรรมในครอบครัวคนละ ๑ ภาพ
๑. นักเรียนเคยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง
สถานที่ที่จะไปเที่ยว

อาหารที่จะรับประทาน

รายการโทรทัศน์ที่จะดู
การจ่ายค่าเช่าบ้าน
๒. นักเรียนพอใจผลการตัดสินใจหรือไม่
พอใจ
ไม่พอใจ
๓. นักเรียนเคยมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมในครอบครัวตามกระบวนการ
ประชาธิปไตยเรื่องอะไรบ้าง
ทางานตามที่ได้รับมอบหมายจากสมาชิกในครอบครัว
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่ที่จะไปเที่ยวอย่างมีเหตุผล
อื่น ๆ_______________________________________________
๔. นักเรียนพอใจการทากิจกรรมนี้หรือไม่
พอใจ
ไม่พอใจ
๕. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการทากิจกรรมในครอบครัวตามกระบวนการ
ประชาธิปไตยมีประโยชน์อย่างไร
สมาชิกในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
สมาชิกในครอบครัวมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
การทากิจกรรมในครอบครัว
ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้นป.1/……....เลขที่…………………

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๕๒๕

เฉลย ใบงานที่ ๑ เรื่อง การทากิจกรรมในครอบครัวตามกระบวนการประชาธิปไตย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง ประชาธิปไตยใกล้ตัว
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การมีส่วนร่วมในครอบครัวตามกระบวนการประชาธิปไตย
รายวิชาสังคมศึกษา

รหัสวิชา ส๑๑๑๐๑

ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

คำชี้แจง ให้นักเรียนสารวจการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการทากิจกรรมในครอบครัวตาม
กระบวนการประชาธิปไตย แล้วตอบคาถามโดยเขียนเครื่องหมาย √ ลงใน
หน้าข้อความที่
ตรงกับความเป็นจริงพร้อมวาดภาพการทากิจกรรมในครอบครัวคนละ ๑ ภาพ
๑. นักเรียนเคยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง
สถานที่ที่จะไปเที่ยว

อาหารที่จะรับประทาน

รายการโทรทัศน์ที่จะดู

การจ่ายค่าเช่าบ้าน

๒. นักเรียนพอใจผลการตัดสินใจหรือไม่
พอใจ

ไม่พอใจ

๓. นักเรียนเคยมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมในครอบครัวตามกระบวนการ
ประชาธิปไตยเรื่องอะไรบ้าง
ทางานตามที่ได้รับมอบหมายจากสมาชิกในครอบครัว
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่ที่จะไปเที่ยวอย่างมีเหตุผล
อื่น ๆ_______________________________________________
๔. นักเรียนพอใจการทากิจกรรมนี้หรือไม่
พอใจ
ไม่พอใจ
๕. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการทากิจกรรมในครอบครัวตามกระบวนการ
ประชาธิปไตยมีประโยชน์อย่างไร
สมาชิกในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
สมาชิกในครอบครัวมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
การทากิจกรรมในครอบครัว
ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้นป.1/……....เลขที่…………………

๕๒๖
เกณฑ์กำรประเมินผล

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง ประชาธิปไตรใกล้ตัว

ชิ้นงำนหรือภำระงำน
ใบงำน
เกณฑ์กำรประเมิน
๑.รูปแบบชิ้นงำน

๒.ภำษำ
๓.เนื้อหำ

๔.เวลำ

ระดับคุณภำพ
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
ปรับปรุง (๑)
รูปแบบชิ้นงานถูกต้อง รูปแบบชิ้นงานถูกต้อง รูปแบบชิ้นงานไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่กาหนด มี เป็นส่วนมาก มีความคิด ตามที่กาหนด ผลงานไม่
ความคิดสร้างสรรค์
แปลกใหม่ น่าสนใจ
เรียบร้อย
แปลกใหม่ น่าสนใจ
ขนาดเหมาะสม สวยงาม
ขนาดเหมาะสม สวยงาม
ใช้ภาษาถูกต้อง สะกด ใช้ภาษาถูกต้อง สะกดคา ใช้ภาษาและสะกดคาไม่
คาถูกต้อง ลายมือ
มีผิดพลาดบ้างเล็กน้อย ถูกต้อง ลายมืออ่านยาก
ขีดฆ่า
สวยงามอ่านง่าย
ลายมืออ่านง่าย
เนื้อหาถูกต้อง สมบูรณ์ เนื้อหาถูกต้อง ตรงหัวข้อ เนื้อหาไม่ถูกต้อง ไม่
มีความสอดคล้อง
เรื่องรายละเอียด
ครอบคลุม
เชื่อมโยงกันตรงหัวข้อ ค่อนข้างครอบคลุม
เรื่องรายละเอียด
ครอบคลุม
ส่งชิ้นงานภายในเวลา
ส่งชิ้นงานไม่ทันกาหนด ส่งชิ้นงานไม่ทันกาหนด
กาหนด
๑ วัน
ตั้งแต่ ๒ วันขึน้ ไป

เกณฑ์กำรให้คะแนน
คะแนน

๑๐ - ๑๒

คะแนน หมายถึง

ดี

คะแนน

๗-๙

คะแนน หมายถึง

พอใช้

คะแนน

1-6

คะแนน หมายถึง

ปรับปรุง

เกณฑ์กำรผ่ำน ตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไป

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๕๒๗

ประเมินกำรนำเสนอผลงำน
คำชีแ้ จง ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน
ลำดับที่

รำยกำรประเมิน

คุณภำพกำรปฏิบตั ิ
๓

๑
๒
๓
๔
๕

นาเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง
การนาเสนอมีความน่าสนใจ
ความเหมาะสมกับเวลา
ความกล้าแสดงออก
บุคลิกภาพ น้าเสียงเหมาะสม
รวม

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องเล็กน้อย
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องมาก

=
=
=

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
ช่วงคะแนน
๑๑-๑๕
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

๒

๑

๕๒๘

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง ประชาธิปไตรใกล้ตัว

แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้
คำชีแ้ จง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนคะแนน ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรม
ตามหัวข้อที่กาหนด

๓

๓

๓

ตรงต่อเวลำ

ชื่อ – สกุล

รับผิดชอบ
ขยันหมั่นเพียร

เลขที่

กำรร่วม
กิจกรรม
กำรรับฟัง
ควำมคิดเห็น
ของผู
ควำม้อื่น

รำยกำร

๓

๓

คะแนน
รวม

๑๕

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๕๒๙

สังเกตพฤติกรรมกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ประเด็นกำรประเมิน

ระดับคะแนน
๒

๑

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
สม่าเสมอ

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม
บางครั้ง

ไม่มีความกระตือรือร้น
ในการร่วมกิจกรรม

๒. การรับฟังความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นของ
ของผู้อื่น
ผูอ้ ื่นสม่าเสมอ

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ไม่รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น

๑. การร่วมกิจกรรม

๓

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมาย
ในงานที่ได้รับ
สม่าเสมอ
บางครั้ง
มอบหมาย

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จอย่าง
สม่าเสมอ

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จ เรียบร้อย ส่งผลงานเสร็จ
ส่งผลงานไม่เรียบร้อย
เรียบร้อย
และช้ากว่าเวลาที่
ทันตามเวลาที่กาหนด
กาหนด
แต่ช้ากว่าเวลาที่กาหนด

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จเป็น
บางครั้ง

ไม่มีความเพียร
พยายามทางานให้
สาเร็จ

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

๕๓๐

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง ประชาธิปไตรใกล้ตัว

พฤติกรรม กำรทำงำนกลุม่
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ลำดับ
ที่

ชื่อ-นำมสกุล
ของผู้รับกำร
ประเมิน

กำรแสดง
ควำม
คิดเห็น

๓

กำรยอมรับ
ฟังผู้อื่น

๒ ๑ ๓

๒

๑

กำรทำงำน
ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย

๓

๒ ๑

ควำมมีน้ำใจ

๓ ๒

๑

กำรมีส่วน
ร่วมในกำร
ปรับปรุง
ผลงำนกลุ่ม
๓

๒

รวม
๑๕
คะแนน

๑

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๕๓๑

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
รำยกำรประเมิน

พฤติกรรมกำรแสดงออก

ระดับกำรปฏิบตั ิ
๓

๒

๑. มีวินัย

๑. ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัวและโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๓. มุ่งมั่นในกำรทำงำน ๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
๔. มีจิตสำธำรณะ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน
๘. อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของ
ห้องเรียน โรงเรียนชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของ
โรงเรียน
ลงชือ่ ........................................................ผู้ประเมิน
.................../.................../......................
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๒๓ - ๓๐ หมายถึง ดี
คะแนน ๑๕ - ๒๒ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๑๔ หมายถึง ปรับปรุง

๑

๕๓๒

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง ประชาธิปไตรใกล้ตัว
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๒ เรื่อง กำรมีส่วนร่วมในโรงเรียนตำมกระบวนกำรประชำธิปไตย
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๕
เรื่อง ประชำธิปไตยใกล้ตัว
เวลำ ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม รำยวิชำ สังคมศึกษำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
1.มำตรฐำนกำรเรียนรู/้ ตัวชีว้ ัด
สำระที่ ๒ เหน้ำทีพ่ ลเมือง วัฒนธรรม และกำรดำเนินชีวติ ในสังคม
มำตรฐำน ส ๒.๒ เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธารงรักษาไว้
ซึ่งการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตัวชี้วดั
ป.๑/๓ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและทากิจกรรมในครอบครัวและโรงเรียนตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย
๒. สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
การมีส่วนร่วมตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมในโรงเรียนโดยใช้กระบวนการประชาธิปไตยเป็นการปลูกฝัง
และสร้างพื้นฐานการใช้ชีวิตตามกระบวนการประชาธิปไตย เพื่อให้อยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข
๓. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายการมีส่วนร่วมในโรงเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตย
๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
- วิเคราะห์การมีส่วนร่วมในโรงเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตย
3.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- ตระหนักถึงความสาคัญของการมีส่วนร่วมในโรงเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตย
๔. สำระกำรเรียนรู้
- การมีส่วนร่วมในโรงเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตย
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. มีจิตสาธารณะ
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้

๑.

ลำดับที่

๑.อธิบายการมีส่วนร่วมใน
โรงเรียนตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นนาเข้าสู่
บทเรียน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้
กิจกรรมครู
๑. ให้นกั เรียนสังเกตภาพ (ภาพ
การเลือกตั้งประธานนักเรียน ที่
มีป้ายเขียนชัดเจนว่าเป็นการ
เลือกตั้งประธานนักเรียน)
จากนั้นร่วมกันสนทนา แล้ว
ตอบคาถาม ดังนี้
- ภาพนี้เป็นภาพอะไร
(ถ้าไม่แน่ใจให้ดูที่ป้าย)
- ครูให้นกั เรียนดูภาพกลุ่ม
นักเรียน กาลังเข้าแถวไป
ลงคะแนนเลือกประธาน
นักเรียน แล้วถามว่า “ภาพนี้
นักเรียนกาลังทาอะไร”
- เมื่อนักเรียนลงคะแนนกัน
เสร็จแล้ว คนทีไ่ ด้คะแนนมาก
ที่สุดจะได้เป็นอะไร
- เป็นประธานนักเรียน

- การเลือกตั้งประธาน
นักเรียน
- กาลังลงคะแนน

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนสังเกตภาพ
และตอบคาถาม

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๒ เรื่อง กำรมีส่วนร่วมในโรงเรียนตำมกระบวนกำรประชำธิปไตย
รำยวิชำ สังคมศึกษำ จำนวน ๑ ชั่วโมง
กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

-สื่อ PPT เรื่อง -แบบสังเกต
การมีส่วนร่วม พฤติกรรม
ในโรงเรียนตาม การเรียนรู้
กระบวนการ
ประชาธิปไตย

สื่อกำรเรียนรู้

๕๓๓

ลำดับที่

๕๓๔

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

เวลำ
ที่ใช้
กิจกรรมครู
- ครูอธิบายเพิม่ เติมว่าการที่
นักเรียนทุกคนไปลงคะแนน
เลือกประธานนักเรียน ก็คอื
การมีส่วนร่วมตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย
พร้อมตั้งคาถามดังนี้
- ถ้าครูให้นกั เรียนช่วยกันเลือก
หัวหน้าห้อง แสดงว่า นักเรียนมี
ส่วนร่วมตามกระบวนการอะไร
๒. ครูให้นกั เรียนปฏิบัติจริง โดย
สร้างสถานการณ์ คือให้เลือก
หัวหน้าห้อง เช่น โดยการเสนอ
ชื่อ การยกมือสนับสนุน และครู
ชี้ให้เห็นว่า วิธีการเลือกหัวหน้า
ห้องแบบนีก้ ็เป็นการมีส่วนร่วม
ตามกระบวนการประชาธิปไตย
- นักเรียรนปฏิบตั ติ าม
สถานการณ์ทกี่ าหนด

กิจกรรมนักเรียน
- ตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
สื่อกำรเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรือ่ ง ประชาธิปไตรใกล้ตัว

๒.

ลำดับที่

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นสอน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

๒๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้

๑. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
ร่วมกันยกตัวอย่างการมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจและการทา
กิจกรรมในโรงเรียนตาม
กระบวนการประชาธิปไตยที่
นักเรียนเคยปฏิบตั ิ
๒. ครูอธิบายเพิ่มเติมในเรื่อง
การมีส่วนร่วมในโรงเรียนตาม
กระบวนการประชาธิปไตย
๓. ครูให้นกั เรียนร่วมกันสังเกต
ภาพเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมใน
การทากิจกรรมในโรงเรียนแล้ว
ตอบคาถามโดยเขียน
เครื่องหมายถูกลงหน้าคาตอบที่
ถูกต้อง (ทาลงในสไลด์)
๓. นักเรียนทากิจกรรม
เลือกข้อที่ถูกต้อง

๑. นักเรียนแต่ละกลุม่
ร่วมกันยกตัวอย่าง เช่น
การเลือกหัวหน้าห้องเรียน
การเลือกประธานนักเรียน

กิจกรรมนักเรียน

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
กิจกรรมครู
๓. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมตามกระบวนการ
ประชาธิปไตยในโรงเรียน ให้
นักเรียนฟังโดยมีภาพประกอบ

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)
กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

-สื่อ PPT เรื่อง -แบบสังเกต
การมีส่วนร่วม พฤติกรรม
ในโรงเรียนตาม การทางานกลุ่ม
กระบวนการ
ประชาธิปไตย

สื่อกำรเรียนรู้

๕๓๕

ลำดับที่

๕๓๖

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

เวลำ
ที่ใช้
กิจกรรมครู
๔. ครูอธิบายการมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจและการทา
กิจกรรมในโรงเรียนตาม
กระบวนการประชาธิปไตย ให้
นักเรียนยกตัวอย่างการมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจและการทา
กิจกรรมในโรงเรียนตาม
กระบวนการประชาธิปไตยที่
นักเรียนเคยปฏิบัติ พร้อมตั้ง
คาถามดังนี้
- ตอนนี้นักเรียนอยากฟังนิทาน
หรืออยากออกไปเล่นข้างนอก
ใครอยากฟังนิทาน ยกมือขึน้
(ครูนบั จานวน)
ใครอยากออกไปเล่นข้างนอก
ยกมือขึน้ (ครูนบั จานวน)
- ครูอธิบายเพิม่ เติม “การที่
นักเรียนยกมือแสดงความเห็น
แสดงว่านักเรียนมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ
นักเรียนยกมือทากิจกรรม
เพื่อครูจะได้นับจานวน

กิจกรรมนักเรียน
๔. นักเรียนร่วมกัน
ยกตัวอย่างการทา
กิจกรรมในโรงเรียน

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
สื่อกำรเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรือ่ ง ประชาธิปไตรใกล้ตัว

ลำดับที่

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

เวลำ
ที่ใช้

- ผลของการที่ นักเรียนที่
ต้องการฟังนิทานมีมากกว่า
นักเรียนที่ต้องการออกไปเล่น

๕. นักเรียนแบ่งกลุ่ม
วิเคราะห์ผลของการมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ และ
การทากิจกรรมในโรงเรียน
ตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย และตอบ
คาถาม
- ได้ฟังนิทาน

กิจกรรมนักเรียน

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
กิจกรรมครู
- ครูชแี้ จง “ครูนับจานวน
นักเรียนที่ยกมือแล้ว นักเรียนที่
อยากออกไปเล่นข้างนอกมี ๕
คน นักเรียนทีอ่ ยากฟังนิทานมี
๑๐ คน ซึ่งมีจานวนมากกว่า
ดังนั้น ครูจะให้ นักเรียนทุกคน
ฟังนิทานด้วยกัน เป็นการ
ปฏิบัติตามเสียงส่วนใหญ่ตาม
กระบวนการประชาธิปไตย
๕. .ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม
วิเคราะห์ผลของการมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ และการทา
กิจกรรมในโรงเรียนตาม
กระบวนการประชาธิปไตย
พร้อมตั้งคาถาม ดังนี้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)
สื่อกำรเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

๕๓๗

ลำดับที่

๕๓๘

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

เวลำ
ที่ใช้
กิจกรรมครู
ข้างนอก ทาให้ นักเรียนทุกคน
ได้ทาอะไร
- ครูชแี้ จง “ถูกต้อง แม้แต่
นักเรียนที่อยากออกไปเล่นข้าง
นอกก็ต้องยอมรับผลของเสียง
ส่วนใหญ่ที่อยากฟังนิทาน นี่คอื
ผลของกระบวนการ
ประชาธิปไตย
๖. ครูอธิบายเพิ่มเติมเรือ่ งการมี
ส่วนร่วมในโรงเรียนตาม
กระบวนการประชาธิปไตย

กิจกรรมนักเรียน

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
สื่อกำรเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรือ่ ง ประชาธิปไตรใกล้ตัว

๕
นาที

ขั้นสรุป

๔.

เวลำ
ที่ใช้
๑๕
นาที

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้
ขั้นปฏิบัติ

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

๓.

ลำดับที่

สื่อกำรเรียนรู้

-ใบงาน
เรื่อง การมีส่วน
ร่วมในการ
ตัดสินใจใน
โรงเรียนตาม
กระบวนการ
ประชาธิปไตย
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป ๑. นักเรียนแต่ละกลุม่ ส่ง -สื่อ PPT เรื่อง
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมใน
ตัวแทนอภิปรายผลจาก การมีส่วนร่วม
โรงเรียนตามกระบวนการ
การทาใบงาน เรื่อง การมี ในโรงเรียนตาม
ประชาธิปไตย
ส่วนร่วมในการตัดสินใจใน กระบวนการ
โรงเรียนตามกระบวนการ ประชาธิปไตย
ประชาธิปไตย

กิจกรรมนักเรียน
๗. นักเรียนทาใบงาน
เรื่อง การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในโรงเรียน
กระบวนการ
ประชาธิปไตย

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
กิจกรรมครู
๗. ชีแ้ จงการทาใบงานให้
นักเรียนฟัง

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

-ตรวจใบงาน
เรื่อง การมีส่วน
ร่วมในการ
ตัดสินใจใน
โรงเรียนตาม
กระบวนการ
ประชาธิปไตย
-แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
เรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

๕๓๙

๕๔๐

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรือ่ ง ประชาธิปไตรใกล้ตัว

๘. สื่อกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
- Power Point เรื่อง การมีส่วนร่วมในโรงเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตย
- ใบงานที่ ๒ เรื่อง การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในโรงเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตย
๙. กำรวัดและกำรประเมินผล
ประเด็นกำรวัด
และประเมินผล

วิธีกำร

เครื่องมือ

เกณฑ์กำรประเมิน

ทักษะ

ตรวจประเมินการนาเสนอ

๑. แบบประเมินการ
นาเสนอ

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่
ระดับดีขึ้นไป

ควำมรู้

ตรวจใบงาน เรื่อง การมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจในโรงเรียน
ตามกระบวนการประชาธิปไตย

ใบงานที่ ๒ เรือ่ ง การมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ในโรงเรียนตาม
กระบวนการ
ประชาธิปไตย
แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่
ระดับพอใช้ขึ้นไป

คุณลักษณะอันพึง ประเมินความมีวินัย
ประสงค์
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ในการทางาน
และมีจิตสาธารณะ

สมรรถนะสำคัญ ประเมินความสามารถในการ
แบบสังเกตพฤติกรรม
ของผู้เรียน
สื่อสาร ความสามารถในการคิด การเรียนรู้
ความสามารถในการแก้ปัญหา
ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่
ระดับพอใช้ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่
ระดับพอใช้ขึ้นไป

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๕๔๑

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหำรหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมำย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๕๔๒

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรือ่ ง ประชาธิปไตรใกล้ตัว
ใบงานที่ ๒ เรือ่ ง การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในโรงเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง ประชาธิปไตยใกล้ตัว
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การมีส่วนร่วมในโรงเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตย
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

คำชี้แจง ให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์เกี่ยวกับแถบประโยคการปฏิบัติตนต่อการมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจในโรงเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตย จากนั้นจาแนกแถบประโยคให้สัมพันธ์กับ
ตาราง โดยนาหมายเลขไปเติมให้สัมพันธ์กัน
๑. เมือ่ ครูให้ นักเรียนยกมือแสดงความเห็น
ว่า อยากฟังนิทานหรืออยากออกไปเล่น
ข้างนอก ดช.ป่าน ออกไปเข้าห้องน้า
ดช.โต้งซึ่งอยากออกไปเล่นข้างนอกจึงยก
\\\\ มือออกเสียงแทน ดช.ป่าน
๓. ดช.เก่งบอกว่าอยากฟังนิทาน เพราะ
ตอนนี้ฝนตก ออกไปเล่นข้างนอกไม่ได้
๕. ดช.โต้งยืนยันจะออกไปเล่นข้างนอก
แม้ฝนจะตก

๒. ดช.โต้งบอกว่า ที่ยกมือออกเสียงแทน
ดช.ป่าน เพราะคิดว่า ดช.ป่านก็อยาก
ออกไปเล่นข้างนอกเหมือนกัน

๔. แม้ ดช.กล้าจะอยากออกไปเล่นข้าง
นอก แต่เมื่อเพื่อน ๆ ส่วนใหญ่อยาก
ฟังนิทานมากกว่า ดช.กล้าก็ยอมรับ
การตัดสินใจนั้น
๖. ดช.ปอไม่อยากฟังนิทาน บอกว่า
ออกไปเล่นตรงลานที่มีหลังคาก็ได้ ไม่
ต้องออกไปที่สนาม จะได้ไม่เปียกฝน

กำรปฏิบตั ทิ เี่ หมำะสมในกำรร่วมตัดสินใจ
ตำมกระบวนกำรประชำธิปไตย

กำรปฏิบตั ติ นที่ไม่เหมำะสมในกำรร่วมตัดสินใจ
ตำมกระบวนกำรประชำธิปไตย

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

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

ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้นป.1/……....เลขที่…………………

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๕๔๓

เฉลย ใบงานที่ ๒ เรื่อง การมี ่ นร่ มในการตัด ินใจในโรงเรียนตามกระบ นการประชาธิปไตย
น่ ยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง ประชาธิปไตยใกล้ตั
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การมี ่ นร่ มในโรงเรียนตามกระบ นการประชาธิปไตย
ราย ิชา ังคม ึก า ร ั ิชา ๑๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถม ึก าปีที่ ๑

คำชี้แจง ใ ้นักเรียนร่วมกันวิเคราะ ์เกี่ยวกับแถบประโยคการปฏิบัติตนต่อการมี ว่ นร่วมในการ
ตัด ินใจในโรงเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตย จากนั้นจาแนกแถบประโยคใ ้ มั พันธ์กับ
ตาราง โดยนา มายเลขไปเติมใ ้ ัมพันธ์กัน
๑. เมือ่ ครูใ ้ นักเรียนยกมือแ ดงความเ ็น
ว่า อยากฟังนิทาน รืออยากออกไปเล่น
ข้างนอก ดช.ป่าน ออกไปเข้า ้องน้า
ดช.โต้งซึ่งอยากออกไปเล่นข้างนอกจึงยก
มือออกเ ียงแทน ดช.ป่าน
๓. ดช.เก่งบอกว่าอยากฟังนิทาน เพราะ
ตอนนี้ฝนตก ออกไปเล่นข้างนอกไม่ได้
๕. ดช.โต้งยืนยันจะออกไปเล่นข้างนอก
แม้ฝนจะตก

๒. ดช.โต้งบอกว่า ทีย่ กมือออกเ ียงแทน
ดช.ป่าน เพราะคิดว่า ดช.ป่านก็อยาก
ออกไปเล่นข้างนอกเ มือนกัน

๔. แม้ ดช.กล้าจะอยากออกไปเล่นข้าง
นอก แต่เมื่อเพื่อน ๆ ่วนใ ญ่อยาก
ฟังนิทานมากกว่า ดช.กล้าก็ยอมรับ
การตัด ินใจนั้น
๖. ดช.ปอไม่อยากฟังนิทาน บอกว่า
ออกไปเล่นตรงลานที่มี ลังคาก็ได้ ไม่
ต้องออกไปที่ นาม จะได้ไม่เปียกฝน

กำรปฏิบตั ทิ เี่ มำะ มในกำรร่วมตัด ินใจ
ตำมกระบวนกำรประชำธิปไตย

กำรปฏิบตั ติ นที่ไม่เ มำะ มในกำรร่วมตัด ินใจ
ตำมกระบวนกำรประชำธิปไตย

………………………………………………………...
……………………………๓………………………..
…………………………...๔………………………..
…………………………..…………………………..
……………………………………………………….

……………………………………………………………….
……………………………๑……………………………...
……………………………๒………………………………
……………………………๕………………………..........
……………………………………………………………….

ชื่อ – กุล…………………………………………………………………………………..ชั้นป.1/……....เลขที่…………………

๕๔๔
เกณฑ์กำรประเมินผล

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรือ่ ง ประชาธิปไตรใกล้ตัว

ชิ้นงำนหรือภำระงำน
ใบงำน

เกณฑ์กำรประเมิน
๑.รูปแบบชิ้นงำน

๒.ภำษำ
๓.เนื้อหำ

๔.เวลำ

ระดับคุณภำพ
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
ปรับปรุง (๑)
รูปแบบชิ้นงานถูกต้อง รูปแบบชิ้นงานถูกต้อง รูปแบบชิ้นงานไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่กาหนด มี เป็นส่วนมาก มีความคิด ตามที่กาหนด ผลงานไม่
ความคิดสร้างสรรค์
แปลกใหม่ น่าสนใจ
เรียบร้อย
แปลกใหม่ น่าสนใจ
ขนาดเหมาะสม สวยงาม
ขนาดเหมาะสม สวยงาม
ใช้ภาษาถูกต้อง สะกด ใช้ภาษาถูกต้อง สะกดคา ใช้ภาษาและสะกดคาไม่
คาถูกต้อง ลายมือ
มีผิดพลาดบ้างเล็กน้อย ถูกต้อง ลายมืออ่านยาก
ขีดฆ่า
สวยงามอ่านง่าย
ลายมืออ่านง่าย
เนื้อหาถูกต้อง สมบูรณ์ เนื้อหาถูกต้อง ตรงหัวข้อ เนื้อหาไม่ถูกต้อง ไม่
มีความสอดคล้อง
เรื่องรายละเอียด
ครอบคลุม
เชื่อมโยงกันตรงหัวข้อ ค่อนข้างครอบคลุม
เรื่องรายละเอียด
ครอบคลุม
ส่งชิ้นงานภายในเวลา
ส่งชิ้นงานไม่ทันกาหนด ส่งชิ้นงานไม่ทันกาหนด
กาหนด
๑ วัน
ตั้งแต่ ๒ วันขึน้ ไป

เกณฑ์กำรให้คะแนน
คะแนน

๑๐ - ๑๒ คะแนน

หมายถึง

ดี

คะแนน

๗-๙

คะแนน หมายถึง

พอใช้

คะแนน

1-6

คะแนน หมายถึง

ปรับปรุง

เกณฑ์กำรผ่ำน ตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไป

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๕๔๕

ประเมินกำรนำเสนอผลงำน
คำชีแ้ จง ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน
ลำดับที่

รำยกำรประเมิน

คุณภำพกำรปฏิบตั ิ
๓

๑
๒
๓
๔
๕

นาเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง
การนาเสนอมีความน่าสนใจ
ความเหมาะสมกับเวลา
ความกล้าแสดงออก
บุคลิกภาพ น้าเสียงเหมาะสม
รวม

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องเล็กน้อย
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องมาก

=
=
=

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
ช่วงคะแนน
๑๑-๑๕
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

๒

๑

๕๔๖

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรือ่ ง ประชาธิปไตรใกล้ตัว

แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้
คำชีแ้ จง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กาหนด

๓

๓

๓

ตรงต่อเวลำ

ชื่อ – สกุล

รับผิดชอบ
ขยันหมั่นเพียร

เลขที่

กำรร่วม
กิจกรรม
กำรรับฟัง
ควำมคิดเห็น
ของผู
ควำม้อื่น

รำยกำร

๓

๓

คะแนน
รวม

๑๕

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๕๔๗

สังเกตพฤติกรรมกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
ระดับคะแนน

ประเด็นกำรประเมิน

๒

๑

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
สม่าเสมอ

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม
บางครั้ง

ไม่มีความกระตือรือร้น
ในการร่วมกิจกรรม

๒. การรับฟังความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นของ
ของผู้อื่น
ผูอ้ ื่นสม่าเสมอ

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ไม่รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น

๑. การร่วมกิจกรรม

๓

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมาย
ในงานที่ได้รับ
สม่าเสมอ
บางครั้ง
มอบหมาย

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จอย่าง
สม่าเสมอ

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จ เรียบร้อย ส่งผลงานเสร็จ
ส่งผลงานไม่เรียบร้อย
เรียบร้อย
และช้ากว่าเวลาที่
ทันตามเวลาที่กาหนด
กาหนด
แต่ช้ากว่าเวลาที่กาหนด

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จเป็น
บางครั้ง

ไม่มีความเพียร
พยายามทางานให้
สาเร็จ

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

๕๔๘

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรือ่ ง ประชาธิปไตรใกล้ตัว

พฤติกรรม กำรทำงำนกลุม่
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
ลำดับ ชื่อ-นำมสกุลของ
ที่ ผูร้ ับกำรประเมิน

กำรแสดง
ควำม
คิดเห็น

๓

กำรยอมรับ
ฟังผู้อื่น

๒ ๑ ๓

๒

๑

กำรทำงำน
ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย

๓

๒ ๑

ควำมมีน้ำใจ

๓ ๒

๑

กำรมีส่วน
ร่วมในกำร
ปรับปรุง
ผลงำนกลุ่ม
๓

๒

รวม
๑๕
คะแนน

๑

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๕๔๙

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
รำยกำรประเมิน

พฤติกรรมกำรแสดงออก

ระดับกำรปฏิบตั ิ
๓

๒

๑. มีวินัย

๑. ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัวและโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๓. มุ่งมั่นในกำรทำงำน ๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
๔. มีจิตสำธำรณะ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน
๘. อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของ
ห้องเรียน โรงเรียนชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของ
โรงเรียน
ลงชือ่ ........................................................ผู้ประเมิน
.................../.................../......................
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๒๓ - ๓๐ หมายถึง ดี
คะแนน ๑๕ - ๒๒ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๑๔ หมายถึง ปรับปรุง

๑

๕๕๐
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรือ่ ง ประชาธิปไตรใกล้ตัว
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๓ เรื่อง กำรมีส่วนร่วมในกำรทำกิจกรรมตำมกระบวนกำรประชำธิปไตย
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๕
เรื่อง ประชำธิปไตยใกล้ตัว
เวลำ ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม รำยวิชำ สังคมศึกษำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สำระที่ ๒ เหน้ำทีพ่ ลเมือง วัฒนธรรม และกำรดำเนินชีวติ ในสังคม
มำตรฐำน ส ๒.๒ เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธารงรักษาไว้
ซึ่งการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตัวชี้วดั
ป.๑/๓ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและทากิจกรรมในครอบครัวและโรงเรียนตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย
๒. สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
การอยู่ร่วมกันในสังคม สมาชิกทุกคนควรมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตย
เพื่อให้สังคมเกิดความสงบสุข
๓. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายการมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตย
๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
- วิเคราะห์การมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตย
3.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- ตระหนักถึงความสาคัญของการมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตย
๔. สำระกำรเรียนรู้
- การมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตย
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. มีจิตสาธารณะ
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้

๑.

ลำดับที่

๑.อธิบายการมีส่วนร่วม
ในการทากิจกรรมตาม
กระบวนการ
ประชาธิปไตย

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นนาเข้าสู่
บทเรียน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้
กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนร่วมกัน
ยกตัวอย่างและตอบ
คาถาม

- การเลือกหัวหน้า
ห้องเรียน การเลือก
ประธานนักเรียน การเดิน
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
- กิจกรรมตามกระบวนการ
- การยกมือในการ
ประชาธิปไตยที่นักเรียนเคย
เลือกตั้งหัวหน้าห้อง การ
ปฏิบัติ ใช้วิธีการแบบใด
ลงคะแนนเสียงในการ
เลือกตั้งประธานนักเรียน
- นักเรียนคิดว่าแต่ละกิจกรรมที่ - เป็น เพราะทุกคนมีส่วน
นักเรียนเข้าร่วมเป็นการทา
ร่วมและทุกคนมีโอกาส

กิจกรรมครู
๑. นักเรียนร่วมกันยกตัวอย่าง
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
และการทากิจกรรมตาม
กระบวนการประชาธิปไตยที่
นักเรียนเคยปฏิบัติ เพื่อเป็นการ
ทบทวนความรู้ โดยใช้คาถาม
ดังนี้
- กิจกรรมตามกระบวนการ
ประชาธิปไตยใดบ้างที่นักเรียน
เคยปฏิบัติ

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

๕๕๑

-สื่อ PPT เรื่อง -แบบสังเกต
การมีส่วนร่วม พฤติกรรม
ในการทา
การเรียนรู้
กิจกรรมตาม
กระบวนการ
ประชาธิปไตย

สื่อกำรเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๓ เรื่อง กำรมีส่วนร่วมในกำรทำกิจกรรมตำมกระบวนกำรประชำธิปไตย
รำยวิชำ สังคมศึกษำ จำนวน ๑ ชั่วโมง

๒.

ลำดับที่

๕๕๒

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นสอน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

๒๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้

๑. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ผลของการมีสว่ นร่วมในการ
ตัดสินใจ และทากิจกรรมตาม
กระบวนการประชาธิปไตย

กิจกรรมครู
กิจกรรมตามกระบวนการ
ประชาธิปไตยหรือไม่ เพราะเหตุ
ใด
- นักเรียนรู้สกึ อย่างไรในการมี
ส่วนร่วมตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย
๒. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมในการทา
กิจกรรมตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย

กิจกรรมนักเรียน
แสดงความคิดเห็น และ
ยอมรับการตัดสินในเสียง
ข้างมาก
- ภาคภูมิใจในการใช้
สิทธิของตนเองอย่าง
เต็มที่

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

-สื่อ PPT เรื่อง -แบบสังเกต
การมีส่วนร่วม พฤติกรรม
ในการทา
การทางานกลุ่ม
กิจกรรมตาม
กระบวนการ
ประชาธิปไตย

สื่อกำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรือ่ ง ประชาธิปไตรใกล้ตัว

ลำดับที่

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

เวลำ
ที่ใช้

- ตนเองไม่มีความสุข
สังคมวุ่นวาย ก่อให้เกิด
ความแตกแยก

- ตนเองมีความสุข
สังคมสงบสุข

๔. นักเรียนร่วมแสดง
ความคิดเห็นและตอบ
คาถาม

กิจกรรมนักเรียน
๒. นักเรียนทากิจกรรม
แยกหลักการของ
กระบวนการ
ประชาธิปไตย

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
กิจกรรมครู
๒. ครูมีบัตรคาเกี่ยวกับหลักการ
ของกระบวนการประชาธิปไตย
ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนาไปติด
ให้ถูกต้อง
๓. ครูตรวจสอบความถูกต้อง
จากการทากิจกรรมและอธิบาย
เพิ่มเติม
๔. นักเรียนร่วมกันแสดงความ
คิดเห็นเกีย่ วกับผลของการมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ และทา
กิจกรรมตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย โดยใช้คาถาม
ดังนี้
- ทุกคนดาเนินชีวิตตาม
กระบวนการประชาธิปไตย จะ
เกิดผลต่อตนเองและสังคม
อย่างไร
- ถ้าทุกคนในสังคมไม่ดาเนิน
ชีวิตตามกระบวนการ

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

-บัตรคา
เกี่ยวกับ
หลักการของ
กระบวนการ
ประชาธิปไตย

สื่อกำรเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

๕๕๓

๓.

ลำดับที่

๕๕๔

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นปฏิบัติ

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

๑๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้

๗. ชีแ้ จงการทาใบงานให้
นักเรียนฟัง

กิจกรรมครู
ประชาธิปไตย จะเกิดผลต่อ
ตนเองและสังคมอย่างไร
๕. นักเรียนแบ่งกลุ่ม (กลุ่มละ ๔
คน จานวน ๗ กลุ่ม) ร่วม
วิเคราะห์ประโยชน์การมีส่วน
ร่วมในการทากิจกรรมใน
ครอบครัวตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย และวิเคราะห์
ประโยชน์การมีส่วนร่วมในการ
ทากิจกรรมในโรงเรียนตาม
กระบวนการประชาธิปไตย
๖. ครูอธิบายเพิ่มเติมเรือ่ งการมี
ส่วนร่วมในการทากิจกรรมตาม
กระบวนการประชาธิปไตย
๗. นักเรียนทาใบงาน
เรื่อง ประชาธิปไตย

๕. นักเรียนแบ่งกลุม่
(กลุม่ ละ ๔ คน จานวน ๗
กลุ่ม)ร่วมกันวิเคราะห์
ประโยชน์การมีส่วนร่วม
ในการทากิจกรรมใน
ครอบครัวและโรงเรียน
ตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย

กิจกรรมนักเรียน

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

-ใบงานเรื่อง -ตรวจใบงาน
ประชาธิปไตย เรื่อง
ประชาธิปไตย

สื่อกำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรือ่ ง ประชาธิปไตรใกล้ตัว

๔.

ลำดับที่

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้
ขั้นสรุป

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้
๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้
กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนแต่ละกลุม่ ส่ง
ตัวแทนอภิปรายผลจาก
การทาใบงาน
เรื่อง ประชาธิปไตย

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
กิจกรรมครู
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการทา
กิจกรรมตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)
กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

-สื่อ PPT เรื่อง -แบบสังเกต
การมีส่วนร่วม พฤติกรรมการ
ในการทา
เรียนรู้
กิจกรรมตาม
กระบวนการ
ประชาธิปไตย

สื่อกำรเรียนรู้

๕๕๕

๕๕๖

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรือ่ ง ประชาธิปไตรใกล้ตัว

๘. สื่อกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
- Power Point เรื่อง การมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตย
- บัตรคาเกี่ยวกับหลักการของกระบวนการประชาธิปไตย
- ใบงานที่ ๓ เรื่อง ประชาธิปไตย
๙. กำรวัดและกำรประเมินผล
ประเด็นกำรวัดและ
ประเมินผล

วิธีกำร

เครื่องมือ

เกณฑ์กำรประเมิน

ทักษะ

ตรวจประเมินการนาเสนอ

๑. แบบประเมิน
การนาเสนอ

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ระดับ
ดีขึ้นไป

ความรู้

ตรวจใบงาน เรื่อง
ประชาธิปไตย

ใบงานที่ ๓
เรื่อง ประชาธิปไตย

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ระดับ
พอใช้ขึ้นไป

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

ประเมินความมีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ในการ
ทางานและมีจิตสาธารณะ

แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ระดับ
พอใช้ขึ้นไป

สมรรถนะสาคัญของ
ผู้เรียน

ประเมินความสามารถใน แบบสังเกตพฤติกรรม
การสื่อสาร ความสามารถ การเรียนรู้
ในการคิด
ความสามารถในการ
แก้ปัญหา ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ระดับ
พอใช้ขึ้นไป

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๕๕๗

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหำรหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมำย
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๕๕๘

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรือ่ ง ประชาธิปไตรใกล้ตัว

ใบงานที่ ๓ เรือ่ ง ประชาธิปไตย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง ประชาธิปไตยใกล้ตัว
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง การมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตย
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย √ ลงใน
หน้าข้อความที่แสดงถึงกระบวนการ
ประชาธิปไตย และเขียนเครื่องหมาย X ลงใน
หน้าข้อความที่ไม่แสดงถึงกระบวนการ
ประชาธิปไตย และตอบคาถามต่อไปนี้
๑.
การแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
๒.
การยึดความคิดของตนเองเป็นหลัก
๓.
การออกเสียงเพือ่ การตัดสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ ในครอบครัว
๔.
การยอมรับเสียงส่วนใหญ่ของสมาชิก
๕.
การตัดสินใจขึ้นอยู่กับหัวหน้าครอบครัว
๖.
เคารพความคิดเห็นของกันและกัน
๗.
ใช้หลักการประนีประนอมเพื่อการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
๘.
ใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหา
นักเรียนยกตัวอย่ำงกำรแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเหมำะสมตำมกระบวนกำรประชำธิปไตย
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้นป.1/……....เลขที่…………………

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๕๕๙

เฉลย ใบงานที่ ๓ เรื่อง ประชาธิปไตย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง ประชาธิปไตยใกล้ตัว
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง การมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตย
รายวิชาสังคมศึกษา

รหัสวิชา ส๑๑๑๐๑

คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย √ ลงใน
ประชาธิปไตย และเขียนเครื่องหมาย X ลงใน
ประชาธิปไตย และตอบคาถามต่อไปนี้

ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

หน้าข้อความที่แสดงถึงกระบวนการ
หน้าข้อความที่ไม่แสดงถึงกระบวนการ

๑.

การแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล

๒.

การยึดความคิดของตนเองเป็นหลัก

๓.

การออกเสียงเพือ่ การตัดสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ ในครอบครัว

๔.

การยอมรับเสียงส่วนใหญ่ของสมาชิก

๕.

การตัดสินใจขึ้นอยู่กับหัวหน้าครอบครัว

๖.

เคารพความคิดเห็นของกันและกัน

๗.

ใช้หลักการประนีประนอมเพื่อการแก้ปัญหาความขัดแย้ง

๘.

ใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหา

นักเรียนยกตัวอย่ำงกำรแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเหมำะสมตำมกระบวนกำรประชำธิปไตย
เป็นผู้ฟังที่ดี
________________________________________________________________
แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
________________________________________________________________
ยอมรับในเหตุผลของผู้อื่น
________________________________________________________________
เคารพในการตัดสินใจของผู้อนื่
________________________________________________________________

ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้นป.1/……....เลขที่…………………

๕๖๐

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรือ่ ง ประชาธิปไตรใกล้ตัว

เกณฑ์กำรประเมินผล
ชิ้นงำนหรือภำระงำน
ใบงำน

เกณฑ์กำรประเมิน
๑.รูปแบบชิ้นงำน

๒.ภำษำ
๓.เนื้อหำ

๔.เวลำ

ระดับคุณภำพ
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
ปรับปรุง (๑)
รูปแบบชิ้นงานถูกต้อง รูปแบบชิ้นงานถูกต้อง รูปแบบชิ้นงานไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่กาหนด มี เป็นส่วนมาก มีความคิด ตามที่กาหนด ผลงานไม่
ความคิดสร้างสรรค์
แปลกใหม่ น่าสนใจ
เรียบร้อย
แปลกใหม่ น่าสนใจ
ขนาดเหมาะสม สวยงาม
ขนาดเหมาะสม สวยงาม
ใช้ภาษาถูกต้อง สะกด ใช้ภาษาถูกต้อง สะกดคา ใช้ภาษาและสะกดคาไม่
คาถูกต้อง ลายมือ
มีผิดพลาดบ้างเล็กน้อย ถูกต้อง ลายมืออ่านยาก
ขีดฆ่า
สวยงามอ่านง่าย
ลายมืออ่านง่าย
เนื้อหาถูกต้อง สมบูรณ์ เนื้อหาถูกต้อง ตรงหัวข้อ เนื้อหาไม่ถูกต้อง ไม่
มีความสอดคล้อง
เรื่องรายละเอียด
ครอบคลุม
เชื่อมโยงกันตรงหัวข้อ ค่อนข้างครอบคลุม
เรื่องรายละเอียด
ครอบคลุม
ส่งชิ้นงานภายในเวลา
ส่งชิ้นงานไม่ทันกาหนด ส่งชิ้นงานไม่ทันกาหนด
กาหนด
๑ วัน
ตั้งแต่ ๒ วันขึน้ ไป

เกณฑ์กำรให้คะแนน
คะแนน

๑๐ - ๑๒

คะแนน หมายถึง

ดี

คะแนน

๗-๙

คะแนน หมายถึง

พอใช้

คะแนน

1-6

คะแนน หมายถึง

ปรับปรุง

เกณฑ์กำรผ่ำน ตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไป

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๕๖๑

ประเมินกำรนำเสนอผลงำน
คำชีแ้ จง ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน
ลำดับที่

รำยกำรประเมิน

คุณภำพกำรปฏิบตั ิ
๓

๑
๒
๓
๔
๕

นาเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง
การนาเสนอมีความน่าสนใจ
ความเหมาะสมกับเวลา
ความกล้าแสดงออก
บุคลิกภาพ น้าเสียงเหมาะสม
รวม

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องเล็กน้อย
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องมาก

=
=
=

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
ช่วงคะแนน
๑๑-๑๕
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

๒

๑

๕๖๒

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรือ่ ง ประชาธิปไตรใกล้ตัว

แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้
คำชีแ้ จง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนคะแนน ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรม
ตามหัวข้อที่กาหนด

๓

๓

๓

ตรงต่อเวลำ

ชื่อ – สกุล

รับผิดชอบ
ขยันหมั่นเพียร

เลขที่

กำรร่วม
กิจกรรม
กำรรับฟัง
ควำมคิดเห็น
ของผู
ควำม้อื่น

รำยกำร

๓

๓

คะแนน
รวม

๑๕

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๕๖๓

สังเกตพฤติกรรมกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
ประเด็นกำรประเมิน

ระดับคะแนน
๒

๑

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
สม่าเสมอ

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม
บางครั้ง

ไม่มีความกระตือรือร้น
ในการร่วมกิจกรรม

๒. การรับฟังความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นของ
ของผู้อื่น
ผูอ้ ื่นสม่าเสมอ

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ไม่รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น

๑. การร่วมกิจกรรม

๓

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมาย
ในงานที่ได้รับ
สม่าเสมอ
บางครั้ง
มอบหมาย

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จอย่าง
สม่าเสมอ

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จ เรียบร้อย ส่งผลงานเสร็จ
ส่งผลงานไม่เรียบร้อย
เรียบร้อย
และช้ากว่าเวลาที่
ทันตามเวลาที่กาหนด
กาหนด
แต่ช้ากว่าเวลาที่กาหนด

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จเป็น
บางครั้ง

ไม่มีความเพียร
พยายามทางานให้
สาเร็จ

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

๕๖๔

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรือ่ ง ประชาธิปไตรใกล้ตัว

พฤติกรรม กำรทำงำนกลุม่
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
ลำดับ ชื่อ-นำมสกุลของ
ที่ ผูร้ ับกำรประเมิน

กำรแสดง
ควำม
คิดเห็น

๓

กำรยอมรับ
ฟังผู้อื่น

๒ ๑ ๓

๒

๑

กำรทำงำน
ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย

๓

๒ ๑

ควำมมีน้ำใจ

๓ ๒

๑

กำรมีส่วน
ร่วมในกำร
ปรับปรุง
ผลงำนกลุ่ม
๓

๒

รวม
๑๕
คะแนน

๑

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

๕๖๕

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
รำยกำรประเมิน

พฤติกรรมกำรแสดงออก

ระดับกำรปฏิบตั ิ
๓

๒

๑. มีวินัย

๑. ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัวและโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๓. มุ่งมั่นในกำรทำงำน ๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
๔. มีจิตสำธำรณะ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน
๘. อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของ
ห้องเรียน โรงเรียนชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของ
โรงเรียน
ลงชือ่ ........................................................ผู้ประเมิน
.................../.................../......................
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๒๓ - ๓๐ หมายถึง ดี
คะแนน ๑๕ - ๒๒ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๑๔ หมายถึง ปรับปรุง

๑

๕๖๖

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรือ่ ง ประชาธิปไตรใกล้ตัว

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ __________________สกุล _______________วัน____ เดือน____________ พ.ศ. _____
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง ประชาธิปไตยใกล้ตัว
คำชีแ้ จง
๑. ระบายสีลงใน

ของแต่ละกิจกรรมที่นักเรียนคิดว่าทาได้ตามระดับการประเมินเหล่านี้

เพื่อประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน
ปรับปรุง
พอใช้
ค่อนข้างดี

ดี

กิจกรรม
๑.มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและทากิจกรรมในครอบครัวตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย
๒.มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและทากิจกรรมในโรงเรียนตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย

ดีมาก
ระดับควำมสำมำรถ

๒. นับจานวนดาวจากตารางข้างบนเพื่อบันทึกผลการเรียนรู้ของนักเรียน ดังนี้
จานวน
..............................
จานวน
..............................
จานวน
..............................

จานวน
..............................
จานวน
..............................

สรุป วงกลมรอบผลการเรียนรู้ของนักเรียน โดยนับจากข้อที่ได้ดาวมากที่สุด
ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ค่อนข้างดี

ดีมาก

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

บันทึกกำรเรียนรู้ (Learning

๕๖๗

logs)

ชื่อ ___________________ สกุล _________________วัน____ เดือน______________ พ.ศ. _____

สิ่งที่ฉันชอบในกำรเรียนวิชำนี้ คือ

.................................................................
.................................................................
.................................................................
.............................
สิ่งที่ฉันไม่ชอบในกำรเรียนวิชำนี้ คือ
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..........................

สิ่งที่ฉันจะทำให้ดีขึ้น คือ
..............................................................
..............................................................
..............................................................
......................................

๕๖๘

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรือ่ ง ประชาธิปไตรใกล้ตัว
บรรณำนุกรม

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (๒๕๖๑). ชุดเอกสำรสื่อ ๖o พรรษำ สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมำรี. กรุงเทพ โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.

รายวิชาสังคมศึกษาฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภำคผนวก

๕๖๙

๕๗๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

ภำคผนวก ก
แบบประเมินรวม (สังคมศึกษำ)

รายวิชาสังคมศึกษาฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๕๗๑

ประเมินกำรนำเสนอผลงำน
คำชีแ้ จง ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน
ลำดับที่

รำยกำรประเมิน

คุณภำพกำรปฏิบตั ิ
๓

๑
๒
๓
๔
๕

นาเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง
การนาเสนอมีความน่าสนใจ
ความเหมาะสมกับเวลา
ความกล้าแสดงออก
บุคลิกภาพ น้าเสียงเหมาะสม
รวม

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องเล็กน้อย
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องมาก

=
=
=

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
ช่วงคะแนน
๑๑-๑๕
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

๒

๑

๕๗๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้
คำชีแ้ จง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กาหนด

ควำมรับผิดชอบ

ขยันหมั่นเพียร

ตรงต่อเวลำ

ชื่อ – สกุล

กำรรับฟังควำม
คิดเห็นของผู้อนื่

เลขที่

กำรร่วมกิจกรรม

รำยกำร
คะแนน
รวม

๓

๓

๓

๓

๓

๑๕

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

รายวิชาสังคมศึกษาฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๕๗๓

สังเกตพฤติกรรมกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
ประเด็นกำรประเมิน

ระดับคะแนน
๒

๑

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
สม่าเสมอ

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม
บางครั้ง

ไม่มีความกระตือรือร้น
ในการร่วมกิจกรรม

๒. การรับฟังความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นของ
ของผู้อื่น
ผูอ้ ื่นสม่าเสมอ

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ไม่รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น

๑. การร่วมกิจกรรม

๓

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมาย
ในงานที่ได้รับ
สม่าเสมอ
บางครั้ง
มอบหมาย

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จอย่าง
สม่าเสมอ

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จ เรียบร้อย ส่งผลงานเสร็จ
เรียบร้อย
ทันตามเวลาที่กาหนด

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จเป็น
บางครั้ง

ไม่มีความเพียร
พยายามทางานให้
สาเร็จ

ส่งผลงานไม่เรียบร้อย
และช้ากว่าเวลาที่
แต่ช้ากว่าเวลาที่กาหนด กาหนด

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

๕๗๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๑)

พฤติกรรม กำรทำงำนกลุม่
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
ลำดับ
ที่

ชื่อ-นำมสกุลของ
ผู้รับกำรประเมิน

กำรแสดง
ควำม
คิดเห็น

กำร
กำรทำงำน
ยอมรับฟัง ตำมที่ได้รับ
ผู้อื่น
มอบหมำย

ควำมมี
น้ำใจ

กำรมีส่วน
ร่วมในกำร
ปรับปรุง
ผลงำน
กลุม่

รวม
๑๕ คะแนน

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

รายวิชาสังคมศึกษาฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๕๗๕

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
รำยกำรประเมิน

พฤติกรรมกำรแสดงออก

ระดับกำรปฏิบตั ิ
๓

๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้

๓. มุ่งมั่นในกำรทำงำน
๔. มีจิตสำธำรณะ

๒

๑. ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัวและโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน
๘. อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของ
ห้องเรียน โรงเรียนชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของ
โรงเรียน
ลงชือ่ ........................................................ผู้ประเมิน
.................../.................../......................

เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๐ - ๑๒ หมายถึง ดี
คะแนน ๗ - ๑๐ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๖ หมายถึง ปรับปรุง

๑

๕๗๖

คูม่ ือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

ตอนที่ ๒
ประวัติศำสตร์

รายวิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๕๗๗

คำชี้แจง
รำยวิชำประวัติศำสตร์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
๑. แนวคิดหลัก
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กาหนดสาระการเรียนรู้
จานวน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูผู้สอนต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยนาความรู้ด้านเนื้อหาวิชามาจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยการฝึกทักษะให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และเกิดสมรรถนะสาคัญของ
ผู้เรียน ๕ ประการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ ดังนี้
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ๕ ประการ
๑) ความสามารถในการสื่อสารเป็นความสามารถในการรับสารและสื่อสารมีวัฒนธรรมในการใช้
ภาษา
๒) ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่าง
สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดอย่างเป็นระบบเพื่อนาไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ สารสนเทศ
เพื่อใช้ในการตัดสินใจ เกี่ยวกับตนเอง สังคมได้อย่างเหมาะสม
๓) ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม
๔) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการเข้าใจและเคารพตนเอง สามารถนา
กระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน การเรียนรู้ด้วยตนเองการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การ
ทางาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสั มพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและ
ความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
๕) ความสามารถในการใช้ เ ทคโนโลยี เป็ น ความสามารถในการเลื อ ก และใช้ เ ทคโนโลยี
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ถูกต้องเหมาะสม มีคุณธรรมด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี
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

๕๗๘

คูม่ ือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมว่าด้วยการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความ
เชื่อมสัมพันธ์กัน และมีความแตกต่างอย่างหลากหลาย เพื่อช่วยให้สามารถปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดล้อม
เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความรู้ ทักษะ คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม เป็นวิชาที่ประกอบด้วย
หลายแขนงสาระ ทาให้มีลักษณะเป็นสหวิทยาการ เป็นการนาวิชาต่าง ๆ ในสาขาวิชาสังคมศาสตร์เข้าด้วยกัน
ได้แก่ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ เป็นต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมประกอบด้วย ๒ รายวิชา คือ วิชาสังคมศึกษาและวิชาประวัติศาสตร์
วิ ช าประวั ติ ศ าสตร์ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในกลุ่ ม สหวิ ท ยาการของสาระการเรี ย นรู้ สั ง คมศึ ก ษา
ศาสนา และวัฒนธรรมช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจการดารงชีวิตของมนุษย์ ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและ
การอยู่ร่วมกันในสังคม เข้าใจการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัย ต่าง ๆ เกิด
ความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น มีความรักภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความ
แตกต่างและมีคุณธรรม สามารถนาความรู้ไปปรับใช้ในการดาเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และ
สังคมโลก ให้เพื่อเกิดค่านิยมที่เหมาะสม มุ่งหวังให้ผู้เรียนเกิดความเจริญงอกงามด้านความรู้ โดยการให้ความรู้
แก่ผู้เรียนด้านเนื้อหาสาระ ความคิดรวบยอด และหลักการสาคัญ วิชาประวัติศาสตร์มีบทบาทสาคัญอย่างยิ่ง
ต่อการเป็นพลเมืองของประเทศ เพื่อเสริมสร้างสานึกความเป็นไทยและความเป็นปึกแผ่น ตลอดจนการ
อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมของคนในชาติให้คงอยู่สืบไป จึงจาเป็นอย่างยิ่งต้องปลุกจิตสานึกให้เยาวชนชาติ
ไทยมีความเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญ ความเป็นมา ซึ่งนามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ของ
ครู ผู้ ส อน โดยเรี ย นรู้ จ ากการน าวิ ธี ก ารทางประวั ติ ศ าสตร์ ม าฝึ ก ให้ ผู้ เ รี ย นมี ทั ก ษะในการใช้ วิ ธี ก ารทาง
ประวัติศาสตร์ในการคิดวิเคราะห์ คิดสั งเคราะห์ คิดแก้ปัญหาในการตัดสินใจบนพื้นฐานเหตุผลอย่างมี
หลักการ เช่น การใช้ประเด็นใกล้ตัวผู้เ รียนได้เรียนรู้ และเข้าใจเรื่องใกล้ตัวของผู้เรียนในการสืบค้นชุมชน
ท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่ เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตสานึกในความรัก ความภาคภูมิใจในถิ่นฐานของตน
หลักการออกแบบกิจกรรมมีการบูรณาการด้านคุณลักษณะ ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่คานึงถึง
คุณลักษณะที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มีทักษะการพัฒนาค่านิยมและเจตคติที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตน
ให้ เ หมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของสั ง คมหลั ง การเรี ย นรู้ สอดคล้ อ งตามเป้ า หมายของ
หน่วย การเรียนรู้ มีเจตคติที่ดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และมีจิตอาสา ครูผู้สอนควร
ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่ผู้เรียนทุกแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และเป็นคนดีของสังคม
๒. กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้
แนวคิดสาคัญของการจัดศึกษา ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิด
โอกาสให้ผู้เรียน คิดและลงมือปฏิบัติด้วยกระบวนการที่หลากหลาย เพื่อเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเต็ม
ตามศักยภาพ การประเมินการเรียนรู้จึงมีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่ง ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
ห้องเรียน เพราะสามารถทาให้ผู้สอนประเมินระดับ พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา ตนเองได้ และถือว่า
ผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตาม ศักยภาพ ให้ความสาคัญ ของการบูรณาการความรู้คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม
ของ ระดับการศึกษา ได้ระบุให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการ ดังนี้

รายวิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๕๗๙

สถำนศึกษำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
(๑) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดย
คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
(๒) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
(๓) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ ให้ทาได้คิดเป็นทา
เป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
(๔) จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้ง
ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา
(๕) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอานวย
ความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และ มีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยให้เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวน การเรียนรู้ ทั้ งนี้ผู้ ส อนและผู้ เรียนอาจเรียนรู้ไ ปพร้ อมกั นจากสื่อ การเรี ยน การสอนและแหล่ ง
วิทยาการประเภทต่าง ๆ
(๖) จั ด การเรี ย นรู้ ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น ได้ ทุ ก เวลา ทุ ก สถานที่ มี ก ารประสานความ ร่ ว มมื อ กั บ พ่ อ
แม่ ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
๒) การจัดสภาพแวดล้อมส่งเสริมการเรียนรู้
(๑) จัดสภาพแวดล้อม ห้องเรียน หรือภายนอกห้องเรี ยน ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ สะอาด มี
ความเป็นระเบียบ ตกแต่งห้องเรียนให้น่าอยู่ มีมุม ต่าง ๆในห้องเรียน มีที่เก็บวัสดุอุปกรณ์ และง่ายต่อการ
นามาใช้ มีป้ายนิเทศให้ความรู้ ภายนอกห้องเรียนจัดบรรยากาศให้เป็นธรรมชาติน่าอยู่ ร่มรื่นและเหมาะกับ
กิจกรรมการเรียนรู้ ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย
(๒) จัดสภาพแวดล้อม หรือห้องให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติการ
(๓) จัดสื่อ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวกับการเรียนรู้อย่างเพียงพอ เหมาะสม
(๔) จัดหาเครือ่ งมือแสวงหาความรู้ หรือ ช่องทางเสนอข่าวสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้รบั รู้
ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยปัจจุบันอยู่เสมอ
๓) ครูผู้สอน
การจัดการเรียนรู้ตามแนวดังกล่าว จาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนการ
สอนทั้งของผู้เรียนและผู้สอน กล่าวคือลดบทบาทของครูผู้สอน จากการเป็นผู้บอกเล่า บรรยาย สาธิต เป็นการ
วางแผนจัดกิจกรรมให้นักเรียนเกิด การเรียนรู้ กิจกรรมต่าง ๆ จะต้องเน้นที่บทบาทของผู้เรียนตั้งแต่ เริ่ม
คือ ร่วมวางแผนการเรียน การวัดผล ประเมินผล และต้องคานึงว่ากิจกรรมการเรียนนั้น เน้นการพัฒนา
กระบวนการคิด วางแผน ลงมือปฏิบัติศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล ด้วยวิธีการต่าง ๆ จากแหล่งเรียนรู้
หลากหลาย ตรวจสอบ วิเคราะห์ การแก้ปัญหา การมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน การสร้างคาอธิบายเกี่ยวกับ
ข้อมูลที่สืบค้นได้ เพื่อนาไปสู่คาตอบของปัญหาหรือคาถามต่าง ๆ และสร้างองค์ความรู้ ทั้งนี้กิจกรรมการเรียนรู้
เหล่านี้ต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย ทั้งทางร่างกาย อารมณ์สังคม และสติปัญญา

๕๘๐

คูม่ ือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

เป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
๑. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดอย่างมีวิจารณญาณ รู้จักใช้เหตุผลในการวิเคราะห์และตัดสินใจ
๒. เพื่อจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความคิดโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ เพื่อให้เข้าใจอย่าง
คนคิดเป็น มีความรู้และมีทักษะในการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์เพื่อให้เข้าถึงความจริง
๓. เพื่อให้เข้าใจถึงความเป็นเหตุเป็นผลในสังคมมนุษย์ว่าเหตุการณ์ในอดีตย่อมมีอิทธิพลต่อ
ภาวะความเป็นอยู่ของสังคมในปัจจุบัน และสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก็มีอิทธิพลต่ออนาคต
๔. ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจความเป็นมาของชาติบ้านเมือง เห็นความเสียสละ ความมานะบาก
บั่น ความพยายามและความสามารถ อันก่อให้เกิดความรู้สึกรักชาติบ้านเมืองของตนเอง
๕. ช่ ว ยให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วามคุ้ น เคยกั บ สิ่ ง ที่ เ ป็ น ความรู้ ท างประวั ติ ศ าสตร์ และเกิ ด ความ
สนุกสนานสนใจในการสืบค้นเรื่องราวในอดีต
การจัดกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์จะช่วยให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ รวมทั้งได้ฝึกฝนทักษะการคิดและพัฒนาเจตคติที่ถู กต้องโดยการเชื่อมโยงเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์กับการคิดวิเคราะห์ข้อมูล พื้นฐานที่เป็นข้อมูลที่เป็นจริงในอดีต คิดวิพากษ์วิจารณ์อย่างมี
เหตุผล และคิดตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณ จากการโยงเข้าหากับปัญหาในปัจจุบัน ซึ่งหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ให้ความสาคัญกับการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ประวัติความ
เป็นมาในท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียนเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวซึ่งจะสร้างแรงบันดาลใจและความเข้าใจให้กับ
ผู้เรียนได้มากยิ่งขึ้น ครูผู้สอนสามารถนามาจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนปฏิบัติได้ แนวทางการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์มีหลากหลายวิธีที่น่าสนใจ เช่น การจัดค่ายประวัติศาสตร์ โครงงานประวัติศาสตร์ การ
ทัศนศึกษา การแสดงบทบาทสมมุติ
การเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ที่แท้จริงและมีประสิทธิภาพ คือ การปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจ และเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้สัมผัสและลงมือปฏิบัติกิจกรรมอย่างหลากหลาย เป็นการเรียนรู้ที่มีกระบวนการเพราะการ
เรียนจะเริ่มต้นตั้งแต่การวางแผนการเรียน การดาเนินการตามแผนที่กาหนด การนาข้อมูลมาวิเคราะห์ การ
สรุปและการเรียบเรียงโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ซึ่งผู้เรียนจะต้องลงมือสังเกต ปฏิบัติ ศึกษา ค้นคว้า
และถกเถียงในสิ่งที่พบเห็น ทั้งนี้ครูต้องดาเนินการจัดกิจกรรมในลักษณะที่ผู้เรียนสามารถทาได้ในระบบกลุ่ม
หรือรายบุคคล ส่งเสริมการปฏิบัติกิจกรรมนอกเวลาเรียน ซึ่งจะทาให้เกิดความหลากหลายในกระบวนการ
เรียนรู้ และเกิดความรู้ใหม่ที่ได้จากประสบการณ์ตรง เป็นความรู้ที่ทันสมัยและใกล้ตัวซึ่งสามารถนาไปใช้ใน
ชีวิตจริง เพื่อสร้างสานึกความเป็นไทยและรักมาตุภูมิถิ่นฐานของตนเอง ตลอดจนการอนุรักษ์ภูมิปัญญาของ
ประเทศ
การออกแบบและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์จะต้ องคานึงถึงองค์ประกอบทั้ง
ความรู้ ทั ก ษะและเจตคติ เ พื่ อ ใช้ ใ นการปลู ก ฝั ง และส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด กระบวนการคิ ด หรื อ มี วิ ธี ก าร
คิด ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ต้องเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และส่งเสริมการจัดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายอันเป็น
พื้นฐานของการเสริมสร้างความรู้ ความคิด ประสบการณ์และปลูกฝังเจตคติที่ดีในสังคมอย่างมีคุณภาพ
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ทัศนศึกษานอกสถานที่ การเรียนรู้
จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน งานวิเคราะห์จากการศึกษาภาคสนาม
พิเคราะห์แหล่งข้อมูล การสอนแบบให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยอิสระจากศูนย์การเรียนรู้และการเรียนรู้ตามความ
สนใจ การสอนวิชาประวัติศาสตร์ไม่ควรจาเจอยู่ในห้องเรียนอย่างเดียว
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๕๘๑
การเรีย นรู้ โ ดยผู้ เ รีย นลงมื อ ปฏิ บัติ ได้แ ก่ เกม การศึก ษาสถานการณ์ จาลอง กรณี ตัว อย่ า ง
บทบาทสมมุติ โครงงาน การเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการกลุ่ม ประกอบด้วย การอภิปรายกลุ่มย่อย การ
แก้ปัญหากลุ่ม สืบค้นความรู้ กลุ่มสัมพันธ์ การเรียนรู้แบบร่วมมือ การอภิปราย
การเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด ได้แก่ การแก้สถานการณ์ การถามตอบ การสืบสอบ ความคิด
รวบยอด การพั ฒ นากระบวนการคิ ด การใช้ ทั ก ษะกระบวนการ การสอนโดยกระบวนการวิ ธี ก ารทาง
ประวัติศาสตร์ การสอนโดยใช้วิธีการตั้งประเด็นคาถามผู้เรียน การเรียนการสอนโดยใช้แผนผังความคิ ด
(Graphic Organizers) การเรียนการสอนกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การสอนกระบวนการคิด ๑๐
มิติ การคิดเปรียบเทียบ การคิดสังเคราะห์ การคิดประยุกต์ การคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ การคิดกล
ยุทธ์ การคิดบูรณาการ การคิดมโนทัศน์ การคิดอนาคต การคิดวิพากษ์
การเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยี ได้แก่ โปรแกรมสาเร็จรูป ชุดการสอน ชุดการสอนรายบุคคล ชุด
การสอนสาหรับการเรียนเป็นกลุ่มย่อย ชุดการสอนประกอบคาบรรยายของครู คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และ
การนาเสนอโดยวีดิทัศน์
นอกจากนั้นครูผู้สอนต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย โดยการ
ร่วมมือระหว่างครูกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้เรียน ครูต้องลดบทบาทในการสอนโดยเป็นผู้ชี้แนะ กระตุ้นให้ผู้เรียน
กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ และปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้นและอย่างหลากหลาย ดังนี้
1. ควรให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดเวลาด้วย การกระตุ้นให้นักเรียน
ลงมือปฏิบัติและอภิปรายผล เช่น แบ่งกลุ่ มให้อภิปราย แสดงบทบาทสมมุติ จัดนิทรรศการด้วย
ตนเอง โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ ของการสอน เช่น การนาเข้าสู่บทเรียน การใช้คาถาม การเสริมพลังมาใช้ให้เป็น
ประโยชน์ ที่จะทาให้การเรียนการสอนน่าสนใจและมีชีวิตชีวา
2. ครูควรมีการวางแผนการใช้คาถามอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจะนานักเรียนเข้าสู่บทเรียน
และลงข้อสรุปได้โดยที่ไม่ใช้เวลานานเกินไป ครูควรเลือกใช้คาถามที่มีความยากง่ายพอเหมาะกับ
ความสามารถของนักเรียน
3. เมื่อนักเรียนถาม อย่าบอกคาตอบทันที ควรให้คาแนะนาที่จะช่วยให้นักเรียนหาคาตอบได้
เอง ครูควรให้ความสนใจต่อคาถามของนั กเรียนทุกๆ คน แม้ว่าคาถามนั้นอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องที่
กาลังเรียนอยู่ ก็ตาม ครูควรจะชี้แจงให้ทราบและเบนความสนใจของนักเรียนกลับมาสู่เรื่องที่กาลังอภิปรายอยู่
สาหรับปัญหาที่นักเรียนถามมานั้น ควรจะได้หยิบยกมาอภิปรายในภายหลัง
4. การสารวจตรวจสอบซ้า เป็นสิ่งจาเป็นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ดังนั้น ในการจัด
การเรียนรู้ครูควรย้าให้นักเรียนได้สารวจตรวจสอบซ้าเพื่อนาไปสู่ข้อสรุปที่ถูกต้องและเชื่อถือได้
ครูควรเลือกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือกาลังเกิดขึ้นกับสังคมมาเป็นตัวอย่างในการสอนวิชา
ประวัติศาสตร์ นักเรียนจะได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงเหตุการณ์ของคนทั่วไปมาเกริ่นนาเพื่อโยงสัมพันธ์กับเรื่องที่
สอน หรือนาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาอภิปราย ร่วมกันกาหนดหัวข้อให้ครอบคลุมเรื่องที่สอน นักเรียนได้ปฏิบัติ
จริงหรือสร้างสถานการณ์จาลองให้ทดลองปฏิบัติ
๓. สื่อกำรจัดกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
สื่อการจัดการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนได้รับ
ความรู้ ทักษะกระบวนการได้ง่ายในระยะเวลาสั้นและช่วยให้เกิดความคิดรวบยอดอย่างถูกต้องและรวดเร็วสื่อ
ที่ปรากฏในแผนการจัดการเรียนรู้มีดังนี้

๕๘๒
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)

คูม่ ือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)
ใบความรู้ ใบงาน แผนภาพนาเสนอข้อมูล
บัตรภาพ
เกม/เพลง/นิทาน
คลิป/วีดิทัศน์/ภาพข่าวสถานการณ์ปัจจุบัน
สถานการณ์สมมุติ
สื่อบุคคล

แหล่งเรียนรู้ เป็นเครื่องมือสร้างคุณลักษณะการใฝ่เรียนรู้ที่ทุกคนต้องใฝ่รู้ตลอดชีวิต ดังนี้
๑) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
๒) แหล่ ง เรี ย นรู้ ภ ายนอกโรงเรี ย น ได้ แ ก่ ชุ ม ชน ท้ อ งถิ่ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ห้องสมุดประชาชน ห้องสมุดแห่งชาติ สถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์
ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สาคัญและเป็นหัวใจสาคัญของผู้เรียนในการศึ กษาค้นคว้า โรงเรียน
ควรจัดห้องสมุดกลาง ห้องสมุดหมวดวิชา มุมหนังสือในห้องเรียน ห้องสมุดเคลื่อนที่ รถเคลื่อนที่ ห้องสมุด
ประชาชนล้วนเป็นแหล่งเรียนรู้จะทาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีในการส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่าน
๓) แหล่งเรียนรู้ออนไลน์
- สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยต่าง ๆ
- กระทรวงวัฒนธรรม ฯลฯ
๔. กำรวัด และประเมินผลกำรเรียนรู้
จุ ด ประสงค์ ส าคัญ ของการประเมินการเรีย นรู้ คือ การช่ วยให้ผู้ เรี ยนเกิด การเรี ยนรู้ตาม
วัตถุประสงค์ ที่ผู้สอนหรือหลักสูตรวางไว้ ปัญหาที่พบในปัจจุบันก็คือ ผู้บริหาร ผู้สอน ตลอดจนผู้ปกครองเป็น
จานวนมากยังให้ ความสาคัญการเรียนรู้แบบท่องจาเพื่อสอบ หรือการเรียนรู้เพื่อแข่งขัน ซึ่งถือเป็นการเรียนรู้
แบบ ผิวเผินมากกว่า การประเมินการเรียนรู้ระหว่างเรียนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาตนเองซึ่งผลลัพธ์ของการ
เรียนรู้จะยั่งยืนกว่า (กุศลิน มุกสิกกุล, ๒๕๕๕; ขจรศักดิ,์ เพ็ญจันทร์ และวรรณทิพา รอดแรงค้า, ๒๕๔๘)
ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนนั้นจาเป็นต้องมีการประเมินการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มต้นระหว่างและสิ้นสุดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้การประเมินใน รูปแบบที่
หลากหลายสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้รูปแบบการประเมิน การเรียนรู้ได้แก่ การประเมินการ
เรี ย นรู้ ร ะหว่ า งเรี ย น ( Formative Assessment) การประเมิ น การเรี ย นรู้ ส รุ ป รวม ( Summative
Assessment) และ การประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ในการประเมินเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้และ การประเมินตามสภาพจริงนั้น ผู้สอนจาเป็นต้องสะท้อนการประเมิน ให้ผู้เรียนรับทราบ
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาตนเอง และผู้สอนต้องนาผลการประเมินมาพิจารณาเพื่อทบทวนและปรับแผนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อให้สามารถดาเนินการแก้ไข ช่วยเหลือ หรือหาวิธีการต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนเกิด
การเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตามแต่ละจุดประสงค์การเรียนรู้หรือเป้าหมายของตัวชี้วัด ต่าง ๆ (กุศลิน มุก
สิกกุล, ๒๕๕๕ )

รายวิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๕๘๓
การวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย นต้ อ งอยู่ บ นหลั ก การพื้ น ฐานสองประการ คื อ
การประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนและเพื่อการตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้
ประสบความสาเร็จนั้น ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัด เพื่อให้บ รรลุตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะสาคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการวัดและ
ประเมินการเรียนรู้ในทุกระดับ (กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๒)
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่ปรากฏในแผนการจัดการเรียนรู้ ให้ความสาคัญของการประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบัติ ดังนี้
๑) วิธีกำรประเมิน
1. การวัดและประเมินก่อนเรียน เพื่อตรวจสอบความพร้อม และความรู้เดิมของผู้เรียน
(ผสมผสานในกิจกรรมการเรียนรู้ขั้นนา)
2. การวัดและประเมินระหว่างเรียน ได้แก่ ด้านความรู้ ทักษะการปฏิบัติ และคุณลักษณะ
โดยวิธีการสังเกตพฤติกรรม ถามตอบพร้อมแสดงเหตุผล ตรวจชิ้นงาน การนาเสนอ (ผสมผสานใน
กิจกรรม การเรียนรู้ขั้นสอน) จุดมุ่งหมายของการประเมินระหว่างเรียน มีดังนี้
(๒.๑) เพื่อค้นหาและวินิจฉัยว่าผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหา มีทักษะความ
ชานาญ รวมถึงมีเจตคติทางการเรียนรู้อย่างไรและในระดับใด เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สอนสามารถวางแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ
(๒.๒) เพื่อใช้เป็นข้อมูลป้อนกลับให้กับผู้เรียนว่ามีผลการเรียนรู้อย่างไร
(๒.๓) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสรุปผลการเรียนรู้และเปรียบเทียบระดับพัฒนาการ
ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน
3. การวัดและประเมินหลังเรียน เพื่อตรวจสอบความสาเร็จตามจุดประสงค์รายแผน เป็น
การพัฒนา
ในจุดที่ผู้เรียนอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง (ผสมผสานในกิจกรรมขัน้ สรุป) และเพือ่
ตัดสินผล การจัดการเรียนรู้ เป็นการประเมินหลังจากผู้เรียนได้เรียนไปแล้ว ผลจากการประเมินประเภทนี้ใช้
ประกอบการตัดสินผลการจัดการเรียนการสอน หรือตัดสินใจว่าผู้เรียนคนใดควรจะได้รับระดับคะแนน
ใด
๔. ประเมินรวบยอดเมื่อสิ้นสุดหน่วยการเรียนรู้ ดาเนินการดังนี้
การประเมินโดยครูผู้สอน เพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนว่าบรรลุเป้าหมายของหน่วย
การเรียนรู้ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด สมรรถนะ คุณลักษณะ และ เจตคติ หรือไม่ เช่น การทาโครงงาน การนา
ความรู้ไปใช้เพื่อพัฒนาสังคมในรูปแบบต่าง ๆ
การประเมินโดยผู้เรียนแต่ละคน โดยการทาแบบบันทึกการเรียนรู้ (Learning log) ควรให้ผู้เรียน
ได้ ป ระเมิ น การเรี ย นรู้ ข องตนเอง เพื่ อ เปิ ด โอกาสได้ ส ะท้ อ นคิ ด สิ่ ง ที่ เ รี ย นรู้ ทั้ ง ที่ ทาได้ ดี แ ละยั ง ต้ อ งพั ฒนา
(ตัวอย่างแบบบันทึกการเรียนรู้ ดูภาคผนวก ค.) ควรให้ผู้เรียนได้ประเมินการเรียนรู้ย่อยหลังจบการเรียนรู้แต่
ละหน่วยการเรียนรู้ และประเมินการเรียนรู้รวมในช่วงกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน โดยครูสามารถ
เลือกใช้ชุดคาถามและจานวนข้อให้เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียน ช่วงเวลาและธรรมชาติของแต่ละวิชา ทั้งนี้
ในครั้งแรกครูควรทาร่วมกับนักเรียนเพื่อแนะนาวิธีการเขียนแบบสะท้อนคิด และควรอ่านสิ่งที่นักเรียนบันทึก
พร้อมให้ข้อมูลย้อนกลับ เสนอแนะในเชิงบวกและสร้างสรรค์ รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลในแบบบันทึกเพื่อ
พัฒนาการสอนของตัวเองและช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลต่อไป

๕๘๔

คูม่ ือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)
๒) ผู้ประเมิน ได้แก่ เพื่อนประเมินเพื่อน ครูประเมินผู้เรียน ผู้เรียนประเมินตนเอง และผู้ปกครอง
ร่วม ประเมิน
๕. คำแนะนำบทบำทครูปลำยทำงในกำรจัดกำรเรียนรู้
ครูปลายทางควรมีบทบาทการสอนคู่ขนานกับครูต้นทางในการกากับดูแลช่วยเหลือนักเรียนในทุก
ขั้นตอนการสอน ดังนี้
๑) ขั้นเตรียมตัวก่อนสอน
(๑) ศึกษาทาความเข้าใจคาชี้แจงและทาความเข้าใจเชื่อมโยง ทั้งเป้าหมาย กิจกรรมและ
การวัดผลและประเมินผลระหว่างหน่วยการเรียนรู้กับแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง
(๒) ศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม จากแหล่งเรียนรู้ หน่วยงาน องค์กรที่ให้ความรู้ที่เชื่อถือ
ได้ รวมทั้งเทคนิคการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถของผู้เรียนอย่างรอบด้าน
(๓) ปรับ/ประยุกต์หรือเพิ่ม เป้าหมายทั้งเนื้อหา ทักษะกระบวนการ คุณลักษณะที่เป็น
จุดเน้น และที่เป็นปัจจุบันตามบริบทของห้องเรียน โรงเรียน ชุมชน รวมถึงการวัดประเมินทักษะกระบวนการ
เรียนรู้ ตามศักยภาพของผู้เรียน และตามสภาพจริง
(๔) ศึ ก ษาคลิ ป บทเรี ย นที่ มี ก ารอั พ โ หลดล่ ว งหน้ า เพื่ อ ท าความเข้ า ใจการจั ด
กิจกรรม PowerPoint และสื่อต่าง ๆที่ครูใช้ประกอบการสอน โดยเฉพาะแนวการจัดกิจกรรมในขั้นตอนช่วง
การปฏิบัติ ทั้งด้านวิธีการ สื่อที่ใช้ และช่วงเวลาของการทาแต่ละกิจกรรมเพื่อนามาวิเคราะห์และหาแนวทาง
เตรียมนักเรียน/ช่วยเหลือ ส่งเสริม/ อานวยความสะดวกนักเรียนตามบริบทของห้องเรียนของตนให้สามารถ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มตามศักยภาพ
(๕) เตรียมใบงาน (ที่คัดเลือกสาหรับมอบหมายให้นักเรียนได้ทาตามเห็นควรและเหมาะสม)
รวมทั้งการเตรียมอุปกรณ์ตามระบุในแผนฯและ/หรือที่ปรากฏในคลิป (ในกรณีมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม)
(๖) ติดตามข้อมูลรายละเอียดการจัดกิจกรรมในช่วงการปฏิบัติตามกาหนดการสอนที่มี
รายละเอียดของสื่อการสอน ใบงาน ใบความรู้ บนเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
๒) ขั้นกำรจัดกำรเรียนรู้
(๑) สร้างการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการทากิจกรรม เช่น กระตุ้นให้นักเรียนคิด ตอบคาถาม
ของครูต้นทาง ฟังเฉลยและช่วยเสริม/อธิบาย/ในสิ่งที่นักเรียนยังไม่เข้าใจ ชมเชย/ให้กาลังใจหากนักเรียนทาได้
ดี
(๒) ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ตามไม่ทัน เช่นอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้
ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(๓) กากับดูแ ลให้มี วินั ยในการเรี ยนเช่น ไม่เล่นหรือพูดคุย กัน ปฏิบัติตามคาสั่งในการท า
กิจกรรม ฯลฯ
(๔) อานวยความสะดวกในการเรียนรู้ เช่น จัดเตรียมสื่อการเรียนรู้/อุปกรณ์
(๕) สังเกตพฤติกรรมนักเรียนเช่น คุณลักษณะผู้เรียน, สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน การจัดการ
เรียนรู้/การปฏิบัติงาน ความรู้ในบทเรียน และบันทึกข้อมูลตามแนวทางประเมินที่แนะนาไว้ในแผนการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อนาข้อมูลไปพัฒนานักเรียนและให้ความช่วยเหลือนักเรียนทั้งชั้น/กลุ่ม/รายบุคคลตามกรณี
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๓) ขั้นกำรปฏิบัติ
(๑) ทบทวนขั้นตอนการทากิจกรรมตามที่ครูต้นทางแนะนา และตามข้อแนะนาการปฏิบัติที่
ระบุใน PowerPoint ตรวจสอบความเข้าใจ และเตรียมนักเรียนก่อนทากิจกรรม (การแบ่งกลุ่ม ฯลฯ)
(๒) กากับให้การทากิจกรรมเป็นไปตามลาดับเวลาตามแนวทางที่ระบุบน PowerPoint
(๓) ให้ความช่วยเหลือนักเรียนในระหว่างการทากิจกรรม
(๔) เตรียมพร้อมนักเรียนสาหรับกิจกรรมในขั้นตอนสรุปการเรียน (ถ้ามี) เช่น การสรุปผล
ปฏิบัติงานเพื่อเทียบเคียงกับผลงานที่นักเรียนต้นทางจะนาเสนอ เป็นต้น
๔) ขั้นสรุป
(๑) กากับนักเรียนให้มีส่วนร่วมในการเฉลยใบงาน/สรุปผลการทากิจกรรม ฯลฯ
(๒) ทบทวนประเด็นสาคัญที่มีการสรุปท้ายชั่วโมง และงาน/ใบงานที่ครูต้นทางมอบหมายให้
ทาเป็นการบ้าน/หรือใบงานที่ครูปลายทางได้เลือกมาใช้กับชั้นเรียนของตน
(๓) จั ด ให้ นั ก เรี ย นได้ ท าแบบประเมิ น ตามระบุ ใ นหั ว ข้ อ การวั ด และประเมิ น ผลการ
เรียนรู้ (เฉพาะหลังจบแต่ละหน่วยการเรียนรู้และครึ่ง/ปลายภาคเรียน)
(๕ ) การบันทึกผลหลังสอน
(๑) บันทึกการจัดการเรียนรู้ของตนเอง โดยใช้ข้อมูลจากแบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน
ระหว่างเรียน และแบบประเมินตนเอง บันทึกการเรียนรูข้ องนักเรียนเพื่อวิเคราะห์เทคนิค หรือวิธีการใด ที่ทา
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม มีความรู้ มีทักษะ และคุณลักษณะตามจุดประสงค์
(๒) บันทึกสาเหตุของความสาเร็จ อุปสรรค และ/หรือข้อจากัดที่เกิดขึ้น เช่น เทคนิค
หรือวิธีการใด การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมอย่างไร ฯลฯ ที่ทาให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
มีความรู้ มีทักษะ และคุณลักษณะตามจุดประสงค์ โดยใช้คาถามที่ให้ไว้ใน “คาถามบันทึกผลหลังสอนสาหรับ
ครูปลายทาง” (ดูภาคผนวก ค.) เป็นแนวทางในการย้อนคิด ไตร่ตรองสิ่งที่เกิดขึ้นและนาไปบันทึกผลหลังสอน
ของชั่วโมงนั้น ๆ
(๓) วิเคราะห์และสรุปผลจากข้อมูลตามปัญหา/ความสาเร็จที่เกิดขึ้น และเสนอแนว
ทางการปรับปรุง เพื่อนามาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และช่วยเหลือ/ส่งเสริมนักเรียนในการจัดการเรียนรู้ในครั้ง
ต่อไป รวมทั้งนาไปใช้เป็นข้อมูลเพื่อพัฒนาเป็นงานวิจัยในชั้นเรียนต่อไป

๕๘๖

คูม่ ือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)
คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

รหัสวิชา ส๑๑๑๐๒ รายวิชาประวัติศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

ศึกษาวัน เดือน ปี และการนับช่วงเวลาตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจาวัน เรียงลาดับเหตุการณ์ใน
ชีวิตประจาวันตามวันเวลาที่เกิดขึ้น สามารถบอกประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวอย่างง่ายๆ โดย
สอบถามผู้เกี่ยวข้องการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม สิ่งของเครื่องใช้หรือการดาเนินชีวิตของตนเองกับสมัย
ของพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย บอกถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นในอดีตที่มีผลกระทบต่อตนเองในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงต่าง
ๆ ที่เกิดขึ้นตามกาลเวลาและตระหนักในความสาคัญของอดีตที่มีต่อปัจจุบัน ความหมายและความสาคัญ ของ
สัญลักษณ์ของชาติไทย และการปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามกาลเทศะ รู้จักและบอกสถานที่สาคัญซึ่งเป็นแหล่ง
วัฒนธรรมในชุมชน รักและภาคภูมิใจในความเป็นไทยท้องถิ่น และประเทศชาติ ภูมิใจในสถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์ ตระหนักและเห็นคุณค่าที่จะธารงรักษาและสืบทอดต่อไป
โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม
กระบวนการกลุ่มกระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนาไปปฏิบัติในการดาเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิต
สาธารณะ สามารถดาเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก
รหัสตัวชี้วัด
ส ๔.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓
ส ๔.๒ ป.๑/๑, ป.๑/๒
ส ๔.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓
รวมทั้งหมด ๘ ตัวชี้วัด

รายวิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั
รหัสวิชา ส๑๑๑๐๒ รายวิชาประวัติศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

๕๘๗
ภาคเรียนที่ ๑
รวมเวลา ๒๐ ชั่วโมง

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สาระที่ ๔ ประวัติศาสตร์
มาตรฐาน ส ๔.๑ เข้าใจความหมาย ความสาคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็น
ระบบ
ตัวชี้วัด
ป.๑/๑ บอกวัน เดือน ปี และการนับช่วงเวลาตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
ป.๑/๒ เรียงลาดับเหตุการณ์ในชีวิตประจาวันตามวันเวลาที่เกิดขึ้น
ป.๑/๓ บอกประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวโดยสอบถามผู้เกี่ยวข้อง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สาระที่ ๔ ประวัติศาสตร์
มาตรฐาน ส ๔.๒ เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์
และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสาคัญ
และสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตัวชี้วัด
ป.๑/๑ บอกความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม สิ่งของ เครื่องใช้ หรือการดาเนินชีวิตของตนเอง
กับสมัยของพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย
ป.๑/๒ บอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่มีผลกระทบต่อตนเองในปัจจุบัน

๕๘๘

คูม่ ือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)
โครงสร้างรายวิชาประวัติศาสตร์
รหัสวิชา ส๑๑๑๐๒ รายวิชาประวัติศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๑
รวมเวลา ๑๘ ชั่วโมง
หน่วย
ที่
๑

ชื่อหน่วย
กำรเรียนรู้
กาลเวลา

๒

ภูมิใจใน
ท้องถิ่น

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/
ตัวชี้วดั
ส ๔.๑ ป.๑/๑
ป.๑/๒
ป.๑/๓

ส ๔.๒ ป.๑/๑
ป.๑/๒

สำระสำคัญ/ ควำมคิดรวบยอด

เวลำ น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
- ปฏิทินเป็นสิ่งที่บอกช่วงเวลาทั้ง
๘
๒๒
ตามระบบสุริยคติและระบบ
จันทรคติ ทาให้เราทราบวัน
เดือน และปี การเรียงลาดับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจาวัน จะทาให้ทราบ
ลาดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อน
และหลัง ใช้คาบอกช่วงเวลา
แสดงลาดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้
- การสืบค้นความเป็นมาของ
ตนเองและครอบครัว สามารถ
ศึกษาโดยการสอบถามจากผูท้ ี่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
ถูกต้องชัดเจน
- สภาพแวดล้อมในสังคมจะมี
๑๐
๒๘
การเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา
การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมในอดีตและ
ปัจจุบันจะมีความแตกต่างกัน
- การศึกษาเหตุการณ์สาคัญใน
ครอบครัว ทาให้ทราบความ
เป็นมาของตนเองและครอบครัว
เกิดความภาคภูมิใจในครอบครัว
และเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจาก
เหตุการณ์สาคัญต่าง ๆ ทีม่ ีผลต่อ
ตนเองและครอบครัว

รวมตลอดภำคเรียน

๑๘

๕๐

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กาลเวลา

๕๘๙

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑
กำลเวลำ

๕๙๐

คูม่ ือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑
ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ เรื่อง กำลเวลำ
รหัสวิชำ ส๑๑๑๐๒
รำยวิชำประวัตศิ ำสตร์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ ภำคเรียนที่ ๑
เวลำ ๘ ชั่วโมง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สำระที่ ๔ ประวัติศำสตร์
มำตรฐำน ๔.๑ เข้าใจความหมาย ความสาคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วัด
ป.๑/๑ บอกวัน เดือน ปี และการนับช่วงเวลาตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
ป.๑/๒ เรียงลาดับเหตุการณ์ในชีวิตประจาวันตามวันเวลาที่เกิดขึ้น
ป.๑/๓ บอกประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวโดยสอบถามผู้เกี่ยวข้อง
๒. สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
1. ปฏิทินเป็นสิ่งที่บอกช่วงเวลาทั้งตามระบบสุริยคติและระบบจันทรคติ ทาให้เราทราบวัน เดือน
และปี การเรียงลาดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน จะทาให้ทราบลาดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนและหลัง
ใช้คาบอกช่วงเวลา แสดงลาดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้
2. การสืบค้นความเป็นมาของตนเองและครอบครัว สามารถศึกษาโดยการสอบถามจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน
๓. สำระกำรเรียนรู้
ควำมรู้
๑. วัน เดือน ปี ตามระบบสุริยะและจันทรคติที่ปรากฏในปฏิทิน
๒. นาเสนอ เหตุการณ์ในชีวิตประจาวัน
๓. วิธี การสืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับตนเองและครอบครัว
ทักษะ/กระบวนกำร
๑. นาความรู้เรื่องปฏิทินไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
๒. การสืบค้นข้อมูลความเป็นมาของตนเองและครอบครัว
๓. การนาเสนอเหตุการณ์ในชีวิตประจาวัน
๔. สามารถการเรียงลาดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยใช้ช่วงเวลา
เจตคติ
เห็นประโยชน์ของการใช้ปฏิทินเพื่อบอกวัน สามารถนาเสนอเหตุการณ์สาคัญในชีวิตประจาวัน
และสืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับตนเองและครอบครัว

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กาลเวลา
๔. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. มีจิตสาธารณะ
๖. กำรประเมินผลรวบยอด
ชื้นงานหรือภาระงาน
๑. ใบงานที่ 1 เรือ่ ง ปฏิทิน
๒. ใบงานที่ 2 เรือ่ ง การอ่านวัน เดือน ปี ตามระบบสุริยคติและจันทรคติ
๓. ใบงานที่ 3 เรือ่ ง บันทึกเรื่องราวของฉัน
๔. ใบงานที่ 4 เรือ่ ง ช่วงเวลาในชีวิตประจาวัน
๕. ใบงานที่ 5 เรือ่ ง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน
๖. ใบงานที่ 6 เรือ่ ง การเรียงลาดับเหตุการณ์ในชีวิตประจาวัน
๗. ใบงานที่ 7 เรือ่ ง ประวัติความเป็นมาของฉัน
๘. ใบงานที่ 8 เรือ่ ง ข้อมูลของตนเองและครอบครัว
๙. แบบประเมินตนเอง

๕๙๑

๕๙๒

คูม่ ือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)
เกณฑ์กำรประเมินผลชิ้นงำนหรือภำระงำน

ประเด็น
กำรประเมิน
๔ (ดีมำก)
๑.การบรรยาย บรรยายเกี่ยวกับ
จุดประสงค์ จุดประสงค์ในการ
สร้างสรรค์ผลงานได้
ถูกต้องชัดเจน

ระดับคุณภำพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
บรรยายเกี่ยวกับ
บรรยายเกี่ยวกับ
จุดประสงค์ในการ
จุดประสงค์ใน
สร้างสรรค์ผลงานได้ การสร้างสรรค์
ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ ผลงานได้ถูกต้อง
เป็นบางส่วน
๒.ความ
การนาเสนอเป็นไป การนาเสนอเป็นไป การนาเสนอ
ครอบคลุมของ ตามลาดับขั้นตอน
ตามลาดับขั้นตอน
เป็นไปตามลาดับ
เนื้อหา
ความถูกต้องของ
ความถูกต้องของ
ขั้นตอนความ
เนื้อหา ๑๐๐%
เนื้อหา ๘๐%
ถูกต้องของ
เนื้อหา ๗๐%
๓.ความ
ใช้เครื่องหมาย
ใช้เครื่องหมาย
ใช้เครื่องหมาย
สวยงามการ รูปภาพ สมการ
รูปภาพ สมการ
รูปภาพ สมการ
ตกแต่งชิ้นงาน สัญลักษณ์แทนกฎ
สัญลักษณ์แทนกฎ สัญลักษณ์แทน
ทฤษฎี หลักการ
ทฤษฎี หลักการ
กฎ ทฤษฎี
นิยามต่าง ๆ ได้
นิยามต่าง ๆ ได้
หลักการ นิยาม
ถูกต้องและครบถ้วน ถูกต้องแต่ครบถ้วน ต่าง ๆ ได้ถูกต้อง
๔.ความ
ใช้สีที่ช่วยจดจาเพลิน ใช้สีที่ช่วยจดจา
ใช้สีที่ช่วยจดจา
ถูกต้อง
ตา สีเดียวตลอด แต่ เพลินตา สีเดียว
เพลินตา สีเดียว
ละสีไม่ซ้ากัน
ตลอด แต่ละสีซ้ากัน ตลอด แต่ละสี
เดียวกัน
๕.ความตรง ส่งงานครบถ้วนตรง ส่งงานครบถ้วนตรง ส่งงานครบถ้วน
ต่อเวลา
ตามเวลาที่กาหนด ตามเวลาที่กาหนด ตรงตามเวลาที่
๑-๒ วัน
กาหนด ๓-๔ วัน

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน ๑๖ – ๒๐
คะแนน ๑๑ – ๑๕
คะแนน ๖ – ๑0
คะแนน 1 – ๕
เกณฑ์การผ่าน

หมายถึง ดีมาก
หมายถึง ดี
หมายถึง พอใช้
หมายถึง ปรับปรุง

ตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไปผ่าน

๑ (ปรับปรุง)
บรรยายเกี่ยวกับ
จุดประสงค์ในการ
สร้างสรรค์ผลงานได้
ถูกต้องเพียงส่วนน้อย
การนาเสนอเป็นไป
ตามลาดับขั้นตอน
ความถูกต้องของ
เนื้อหา ๕๐%
ใช้เครื่องหมาย
รูปภาพ สมการ
สัญลักษณ์แทนกฎ
ทฤษฎี หลักการ
นิยามต่าง ๆ ได้
ถูกต้อง
ไม่ใช้สีที่ช่วยจดจา
เพลินตา สีเดียว
ตลอด
ส่งงานครบถ้วนตรง
แต่ช้ากว่ากาหนด
๕ วันขึ้นไป

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กาลเวลา
๕๙๓
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง เรียนรู้ปฏิทิน
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง กำลเวลำ
เวลำ ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม รำยวิชำ ประวัตศิ ำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
๑. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สำระที่ ๔ ประวัตศิ ำสตร์
มำตรฐำน ๔.๑ เข้าใจความหมาย ความสาคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วดั
ป.๑/๑ บอกวัน เดือน ปี และการนับช่วงเวลาตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
๒. สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
ปฏิทินเป็นสิ่งที่บอกช่วงเวลาทั้งตามระบบสุริยคติและระบบจันทรคติ ทาให้เราทราบวัน เดือน และปี
การเรียงลาดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน
๓. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- บอกวัน เดือนปี และการนับช่วงเวลาตามปฏิทินได้
๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
- นาความรู้เรือ่ งปฏิทินไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
3.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- เห็นประโยชน์ของการใช้ปฏิทิน เพื่อบอกวัน เดือน ปี ในชีวิตประจาวันได้
๔. สำระกำรเรียนรู้
๑. ชื่อ วัน เดือน ปี ตามระบบสุริยคติที่ปรากฏในปฏิทิน
๒. ชื่อ วัน เดือน ปี ตามระบบจันทรคติในปฏิทิน
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. มีจิตสาธารณะ
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

๑.บอกวัน เดือนปี และ
การนับช่วงเวลาตาม
ปฏิทินได้

ลำดับ
ที่

๑.

๕๙๔

ขั้นนาเข้าสู่
บทเรียน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้
๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้
๑. ครูและนักเรียนร่วมสนทนา
เกี่ยวกับวันเวลาในปัจจุบัน
ครูซักถามนักเรียน
- นักเรียนสามารถหาข้อมูล
เกี่ยวกับวัน เวลาได้จากอะไรบ้าง
๒. ครูนาปฏิทนิ รูปแบบต่าง ๆ
มาให้นักเรียนดูทั้งแบบแขวน
แบบตั้งโต๊ะและแบบพกพา
จากนั้นให้นกั เรียนร่วมกัน
สนทนาเกีย่ วกับปฏิทิน โดยครูใช้
คาถาม ดังนี้
- ที่บ้านของนักเรียนมีปฏิทิน
ลักษณะใดบ้าง
- ปฏิทินทีค่ รูนามาให้นักเรียนได้
ดูมีแบบใดบ้าง

กิจกรรมครู

สื่อกำรเรียนรู้

- แบบแขวน แบบตั้งโต๊ะ
แบบพกพา
- แบบแขวน แบบตั้งโต๊ะ
แบบพกพา

- นาฬิกา โทรศัพท์ ปฏิทนิ -ปฏิทิน
(ของจริง)
๒. นักเรียนตอบคาถาม

๑. นักเรียนตอบคาถาม

กิจกรรมนักเรียน

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง เรียนรูป้ ฏิทิน
รำยวิชำ ประวัติศำสตร์ จำนวน ๑ ชั่วโมง

-แบบ
สังเกต
พฤติกรรม
รายบุคคล

กำร
ประเมิน
กำรเรียนรู้

คูม่ ือครูและแผนจัดการเรี ยนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรี ยนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

๒.

ลำดับ
ที่

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กาลเวลา

เวลำ
ที่ใช้
๕
นาที

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้
ขั้นสอน
๑. นักเรียนตอบคาถาม

กิจกรรมนักเรียน

- พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๑๒ เดือน
- เดือนแรกคือเดือน
มกราคม เดือนสุดท้ายคือ
เดือนธันวาคม
๒. ให้นักเรียนดูตัวอย่างปฏิทิน ๒. นักเรียนตอบคาถาม
เดือนพฤษภาคม ปีที่กาลังปฏิบัติ -รู้วัน รู้เดือน รูป้ ี พ.ศ.
กิจกรรม และสนทนาร่วมกันว่า
ดูปฏิทินแล้วนักเรียนรู้อะไรบ้าง
๓. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม
๓.นักเรียนออกมาปฏิบตั ิ
ตามความเหมาะสมและ
กิจกรรม
มอบหมายให้นกั เรียนแต่ละกลุ่ม
นาวันมาเรียงต่อกันตามลาดับให้
ถูกต้อง

๑. ให้นักเรียนดูตัวอย่างปฏิทิน
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือปีปัจจุบัน
แล้วร่วมกันตอบคาถาม
- ปฏิทินนี้เป็นของ พ.ศ. ใด
- ปฏิทินนี้มีทั้งหมดกี่เดือน
- เดือนแรกกับเดือนสุดท้ายของ
ปฏิทินคือเดือนอะไร

กิจกรรมครู

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

-สื่อ PPT เรื่อง
เรียนรู้ปฏิทิน
ปฏิทินเดือน
พฤษภาคม
-บัตรคา ๗ วัน
วันอาทิตย์ถึง
วันจันทร์

-สื่อ PPT เรื่อง
เรียนรู้ปฏิทิน

สื่อกำรเรียนรู้

-แบบ
สังเกต
พฤติกรรม
รายบุคคล

กำร
ประเมิน
กำรเรียนรู้

๕๙๕

๔.

๓.

ลำดับ
ที่

๕๙๖

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

เวลำ
ที่ใช้

๑๕
นาที

๕
นาที

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

ขั้นปฏิบัติ

ขั้นสรุป

สื่อกำรเรียนรู้

๕. นักเรียนทาใบงาน เรื่อง -ใบงาน
ปฏิทิน
เรื่อง ปฏิทิน

กิจกรรมนักเรียน

๑. ครูอธิบายเพิ่มเติมความรู้ใน นักเรียนนาเสนอใบงาน
เรื่องของปฏิทินใช้บอกช่วงเวลา พร้อมเฉลยคาตอบ
เป็นวัน เป็นสัปดาห์ เป็นเดือน
และปี

๕. ครูชี้แจงการทาใบงาน ให้
นักเรียนฟัง และตรวจสอบ
ความเข้าใจของนักเรียน

๔. ครูตรวจสอบความถูกต้อง
พร้อมอธิบายความรู้เพิม่ เติมใน
เรื่องของการเรียงลาดับวันตาม
ปฏิทิน

กิจกรรมครู

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

-ตรวจ
ใบงาน
เรื่องปฏิทิน

กำร
ประเมิน
กำรเรียนรู้

คูม่ ือครูและแผนจัดการเรี ยนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรี ยนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กาลเวลา

๕๙๗

๘. สื่อกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
- Power Point เรื่อง เรียนรู้ปฏิทิน
- บัตรคา
- ใบงานที่ ๑ เรื่อง ปฏิทิน
๙. กำรวัดและกำรประเมินผล
ประเด็นกำรวัดและ
ประเมินผล

วิธีกำร

ทักษะ

ตรวจประเมินการนาเสนอ

เครื่องมือ
๑. แบบประเมิน
การนาเสนอ

เกณฑ์กำรประเมิน
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

๒. แบบสังเกตพฤติกรรม
การทางานรายบุคคล
ควำมรู้

ตรวจใบงาน เรื่อง ปฏิทิน

ใบงานที่ ๑ เรือ่ ง ปฏิทิน

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

ประเมินความมีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ในการ
ทางาน และมีจิตสาธารณะ

แบบประเมินคุณลักษณะ ผ่านเกณฑ์ประเมิน
อันพึงประสงค์
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

สมรรถนะสำคัญของ ประเมินความสามารถใน
แบบประเมินสมรรถนะ
ผู้เรียน
การสื่อสารความสามารถใน
การคิด ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

๕๙๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหำรหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมำย
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กาลเวลา

๕๙๙

ใบงานที่ ๑ เรือ่ ง ปฏิทิน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กาลเวลา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง เรียนรูป้ ฏิทิน
รายวิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส๑๑๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
คำชีแ้ จง ให้นักเรียนสังเกตปฏิทิน แล้วตอบคาถาม

๑. ในปฏิทินนี้เป็นของปี พ.ศ………………………….
๒. ใน ๑ ปี มีทั้งหมด……………………..เดือน
๓. ใน ๑ สัปดาห์ มีทั้งหมด………………………………วัน
๔. วันสุดท้ายของสัปดาห์คือ ………………………………….
๕. เดือนที่ ๘ คือ เดือน………………………………………
๖. เดือนที่ลงท้ายด้วย ยน มีจานวน……………………………………..วัน
๗. บอกชื่อเดือนที่ลงท้ายด้วย คม จานวน ๓ เดือน
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..
ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้น ป.๑/……....เลขที่…………………

๖๐๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)
เฉลย ใบงำนที่ 1 เรื่อง ปฏิทิน
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กำลเวลำ
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง เรียนรู้ปฏิทิน
รำยวิชำประวัตศิ ำสตร์ รหัสวิชำ ส๑๑๑๐๒ ภำคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

คำชีแ้ จง ให้นักเรียนสังเกตปฏิทิน แล้วตอบคาถาม

๑. ในปฏิทินนี้เป็นของปี พ.ศ………๒๕๖๔………………….
๒. ใน ๑ ปี มีทั้งหมด…………๑๒…………..เดือน
๓. ใน ๑ สัปดาห์ มีทั้งหมด…………๗………………วัน
๔. วันสุดท้ายของสัปดาห์คือ ……เสาร์…………………….
๕. เดือนที่ ๘ คือ เดือน…………………สิงหาคม……………………
๖. เดือนที่ลงท้ายด้วย ยน มีจานวน………………๓๐……………………..วัน
๗. บอกชื่อเดือนที่ลงท้ายด้วย คม จานวน ๓ เดือน......มกราคม มีนาคม และ ธันวาคม
..........………………………………………………………………………………………………
ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้น ป.๑/……....เลขที่……………

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กาลเวลา

๖๐๑

แบบประเมินกำรนำเสนอผลงำน
คำชีแ้ จง ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน
ลำดับที่

รำยกำรประเมิน

คุณภำพกำรปฏิบตั ิ
๓

๑
๒
๓
๔
๕

นาเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง
การนาเสนอมีความน่าสนใจ
ความเหมาะสมกับเวลา
ความกล้าแสดงออก
บุคลิกภาพ น้าเสียงเหมาะสม
รวม

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องเล็กน้อย
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องมาก

=
=
=

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
ช่วงคะแนน
๑๑-๑๕
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

๒

๑

๖๐๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้
คำชีแ้ จง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กาหนด

๓

๓

๓

ตรงต่อเวลำ

ชื่อ – สกุล

รับผิดชอบ
ขยันหมั่นเพียร

เลขที่

กำรร่วม
กิจกรรม
กำรรับฟัง
ควำมคิดเห็น
ของผู
ควำม้อื่น

รำยกำร

๓

๓

คะแนน
รวม

๑๕

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กาลเวลา

๖๐๓

สังเกตพฤติกรรมกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
ประเด็นกำรประเมิน

ระดับคะแนน
๓

๒

๑

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
สม่าเสมอ

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม
บางครั้ง

ไม่มีความกระตือรือร้น
ในการร่วมกิจกรรม

๒. การรับฟังความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นของ
ของผู้อื่น
ผูอ้ ื่นสม่าเสมอ

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ไม่รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับมอบหมาย
อย่างสม่าเสมอ

มีความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับมอบหมาย
บางครั้ง

ไม่มีความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับมอบหมาย

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จอย่าง
สม่าเสมอ

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จเป็น
บางครั้ง

ไม่มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จ

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จ เรียบร้อย ส่งผลงานเสร็จ เรียบร้อย ส่งผลงานไม่เรียบร้อย
ทันตามเวลาทีก่ าหนด แต่ช้ากว่าเวลาที่กาหนด และช้ากว่าเวลาที่
กาหนด

๑. การร่วมกิจกรรม

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

๖๐๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
รำยกำรประเมิน

พฤติกรรมกำรแสดงออก

ระดับกำรปฏิบตั ิ
๓

๒

๑

๑. มีวินัย

๑. ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัวและโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๓. มุ่งมั่นในกำรทำงำน ๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
๔. มีจิตสำธำรณะ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน
๘. อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของ
ห้องเรียน โรงเรียนชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของ
โรงเรียน
ลงชื่อ........................................................ผู้ประเมิน
.................../.................../......................
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๐ - ๑๒ หมายถึง ดี
คะแนน ๗ - ๙ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๖ หมายถึง ปรับปรุง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กาลเวลา
๖๐๕
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๒ เรื่อง กำรนับวัน เดือน ปี ตำมระบบสุริยคติและจันทรคติ
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง กำลเวลำ
เวลำ ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม รำยวิชำ ประวัตศิ ำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สำระที่ ๔ ประวัติศำสตร์
มำตรฐำน ๔.๑ เข้าใจความหมาย ความสาคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วดั
ป.๑/๑ บอกวัน เดือน ปี และการนับช่วงเวลาตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
๒. สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
ปฏิทินเป็นสิ่งที่บอกช่วงเวลาทั้งตามระบบสุริยคติและระบบจันทรคติ ทาให้เราทราบวัน เดือน และปี
การเรียงลาดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน
๓. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- บอกวัน เดือนปี และการนับช่วงเวลาตามปฏิทิน
๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
- นาความรู้เรือ่ งปฏิทินไปใช้ในการบอกวัน เดือน ปี ในชีวิตประจาวัน
3.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- เห็นประโยชน์ของการใช้ปฏิทิน เพื่อบอกวัน เดือน ปี ในชีวิตประจาวันได้
๔. สำระกำรเรียนรู้
- ชื่อ วัน เดือน ปี ตามระบบสุริยคติที่ปรากฏในปฏิทิน
- ชื่อ วัน เดือน ปี ตามระบบจันทรคติในปฏิทิน
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
- ความสามารถในการสื่อสาร
- ความสามารถในการคิด
- ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. มีจิตสาธารณะ
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

๑.บอก ัน เดือนปี และ
การนับช่ งเ ลาตาม
ปฏิทินได้

ลำดับ
ที่

๑.

๖๐๖

ขั้นนาเข้า ู่
บทเรียน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้

๑. นักเรียนแ ดงค าม
คิดเ ็น
ตั อย่างคาตอบ
- (แบบแข น แบบตั้งโต๊ะ
แบบพกพา)
๒. นักเรียนตอบคาถาม
ตั อย่างคาตอบ
- ชื่อปี ชื่อเดือน ชื่อ ัน
ตั เลขและ ัน

กิจกรรมนักเรียน

๒. ใ ้นักเรียน ังเกตปฏิทินแล้
ร่ ม นทนาและตอบคาถาม
ดังนี้
- ่ นประกอบของปฏิทิน มี
อะไรบ้าง
- ในปฏิทินของปีนี้ (ปีที่ปฏิบัติ - ๑๒ เดือน
กิจกรรม) มีจาน นเดือนทั้ง มด
กี่เดือน
- ปฏิทินนี้เป็นของ พ. . อะไร - พ. . ๒๕๖๔ และ ค. .
และ ค. . อะไร
๒๐๒๑

๑. ครูและนักเรียน นทนา
เกี่ย กับปฏิทินรูปแบบต่าง ๆ
เพื่อเป็นการทบท นค ามรู้

กิจกรรมครู

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

- ื่อ PPT เรื่อง
การนับ ัน
เดือน ปี ตาม
ระบบ ุริยคติ
และจันทรคติ

สื่อกำรเรียนรู้

-แบบ ังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

คูม่ ือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถม ึก า ภาคเรียนที่ ๑ (ประ ัติ า ตร์ ป.๑)
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๒ เรื่อง กำรนับวัน เดือน ปี ตำมระบบสุริยคติและจันทรคติ
รำยวิชำ ประวัติศำสตร์ จำนวน ๑ ชั่วโมง

๒.

ลำดับ
ที่

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กาลเวลา

ขั้นสอน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้
๒๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้
๑. นักเรียนสังเกตปฏิทนิ ทีม่ ที ง้ั
ช่วงเวลาตามระบบสุริยคติและ
จันทรคติปีปัจจุบัน แล้วร่วมกัน
สนทนาและตอบคาถาม ดังนี้
- วันนี้เป็นวัน วันที่ เดือน ปี
อะไรในปฏิทินสากล
๒. ครูอธิบายเพิ่มเติมในเรื่อง
ของการนับ วัน เดือน ปี ตาม
ระบบสุริยคติและจันทรคติ
ตามลาดับ เพื่อให้นักเรียนมี
ความรู้และความเข้าใจมากขึน้
๓. นักเรียนสังเกตภาพประเพณี
วันลอยกระทงและวันขึ้นปีใหม่
จากนั้นร่วมกันสนทนาและตอบ
คาถาม ดังนี้
- ภาพแต่ละภาพเป็นเหตุการณ์
ใด
- นักเรียนทราบได้อย่างไรว่า

กิจกรรมครู

- วันลอยกระทงและวันขึ้น
ปีใหม่
- ดูในปฏิทิน

๓. นักเรียนตอบคาถาม

- วันอังคารที่ ๒๒ ตุลาคม
๒๕๖๔

๑. นักเรียนตอบคาถาม

กิจกรรมนักเรียน

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

-สื่อ PPT เรื่อง
การนับวัน
เดือน ปี ตาม
ระบบสุริยคติ
และจันทรคติ

สื่อกำรเรียนรู้

-แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

๖๐๗

ลำดับ
ที่

๖๐๘

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

เวลำ
ที่ใช้
เหตุการณ์ในแต่ละภาพเกิดขึ้น
ในวันอะไร
๔. ครูอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของ
ความเหมือนและความแตกต่าง
ของปฏิทินตามระบบสุริยคติและ
จันทรคติ
๕. ให้นกั เรียนฟังเพลง ๑ ปีมี
๑๒ เดือน จากนั้นให้นกั เรียนฝึก
ทบทวนเดือนทัง้ ๑๒ เดือนตาม
ระบบสุริยคติ
๖. ครูแจกบัตรคาชื่อเดือนทั้ง
๑๒ เดือน ให้นกั เรียนแล้วให้
นักเรียนนามาเรียงลาดับให้
ถูกต้อง โดยครูจะติดหมายเลข
๑-๑๒ ไว้ให้ตามลาดับ
พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง

กิจกรรมครู
-VDO เพลง
๑ ปีมี ๑๒
เดือน

สื่อกำรเรียนรู้

๖. นักเรียนปฏิบตั กิ จิ กรรม
โดยครูสุ่มสมาชิกแต่ละ
กลุ่มออกมา

-บัตรคาชื่อ
๕. นักเรียนทบทวนเดือนทัง้ เดือนทั้ง ๑๒
๑๒ เดือน

กิจกรรมนักเรียน

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

-แบบสังเกต
พฤติกรรม
การทางาน
กลุ่ม

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

คูม่ ือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

๕
นาที

ขั้นสรุป

๔.

เวลำ
ที่ใช้
๑๕
นาที

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้
ขั้นปฏิบัติ

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

๓.

ลำดับ
ที่

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กาลเวลา

๑. ครูอธิบายเพิ่มเติมความรู้ใน
เรื่อง การอ่านวัน เดือน ปี ตาม
ระบบสุริยคติและจันทรคติ

๗. ครูชแี้ จงการทาใบงาน

กิจกรรมครู

สื่อกำรเรียนรู้

นักเรียนอภิปรายและ
ตรวจสอบความถูกต้องใน
ใบงาน เรื่อง การอ่านวัน
เดือน ปี ตามระบบสุริยคติ
และจันทรคติ

๗. นักเรียนทาใบงาน เรื่อง -ใบงาน เรื่อง
การอ่านวัน เดือน ปี ตาม การอ่านวัน
ระบบสุริยคติและจันทรคติ เดือน ปี ตาม
ระบบสุริยคติ
และจันทรคติ

กิจกรรมนักเรียน

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

-ตรวจใบงาน
เรื่องการอ่าน
วัน เดือน ปี
ตามระบบสุริ
ยคติและ
จันทรคติ

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

๖๐๙

๖๑๐

คูม่ ือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

๘. สื่อกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
- Power Point เรื่อง การนับวัน เดือน ปี ตามระบบสุริยคติและจันทรคติ
- VDO เพลง ๑ ปีมี ๑๒ เดือน
- บัตรคาชื่อเดือน ๑๒ เดือน
- ใบงานที่ ๒ เรื่อง การอ่านวัน เดือน ปี ตามระบบสุริยคติและจันทรคติ
๙. กำรวัดและกำรประเมินผล
ประเด็นกำรวัด
และประเมินผล

วิธีกำร

ทักษะ

ตรวจประเมินการ
นาเสนอ

ความรู้

ตรวจใบงาน เรื่อง
การอ่านวัน เดือน ปี
ตามระบบสุริยคติและ
จันทรคติ
ประเมินความมีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ในการ
ทางาน และมีจิต
สาธารณะ
ประเมินความสามารถ
ในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
สมรรถนะสาคัญของ
ผู้เรียน

เครื่องมือ

เกณฑ์กำรประเมิน

๑. แบบประเมินการ
นาเสนอ
๒. แบบสังเกตพฤติกรรม
การทางานกลุ่ม
ใบงานที่ ๒ เรือ่ ง การอ่าน
วัน เดือน ปี ตามระบบสุริ
ยคติและจันทรคติ

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

เกณฑ์ประเมิน
ระดับผ่าน

แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้

เกณฑ์ประเมิน
ระดับผ่าน

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กาลเวลา

๖๑๑

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหำรหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมำย
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๖๑๒

คูม่ ือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)
ใบงำนที่ ๒ เรื่อง กำรอ่ำนวัน เดือน ปี ตำมระบบสุริยคติและจันทรคติ
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กำลเวลำ
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๒ เรื่อง กำรนับวัน เดือน ปี ตำมระบบสุริยคติและจันทรคติ
รำยวิชำประวัตศิ ำสตร์ รหัสวิชำ ส๑๑๑๐๒ ภำคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

คำชี้แจง ให้นักเรียนนาคาที่กาหนดให้ไปเติมในช่องว่างให้ถูกต้องจากสถานการณ์ที่กาหนดให้

จันทรคติ
๑. วันเสาร์ที่ ๑๐ เดือนมกราคม

สุริยคติ
กำรอ่ำน วันเดือน ปี แบบ

๒. วันพฤหัสบดีที่ ๖ เดือนเมษายน กำรอ่ำน วันเดือน ปี แบบ
๓. วันขึ้น ๘ ค่า เดือน ๑

กำรอ่ำน วันเดือน ปี แบบ

๔. วันจันทร์ที่ ๒๓ เดือนตุลาคม

กำรอ่ำน วันเดือน ปี แบบ

๕. วันแรม ๘ ค่า เดือน ๑๒

กำรอ่ำน วันเดือน ปี แบบ

๖. วันขึ้น ๕ ค่า เดือน ๑๐

กำรอ่ำน วันเดือน ปี แบบ

ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้น ป.๑/……....เลขที่…………………

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กาลเวลา

๖๑๓

เฉลย ใบงำนที่ ๒ เรื่อง กำรอ่ำนวัน เดือน ปี ตำมระบบสุริยคติและจันทรคติ
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กำลเวลำ
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๒ เรื่อง กำรนับวัน เดือน ปี ตำมระบบสุริยคติและจันทรคติ
รำยวิชำประวัตศิ ำสตร์ รหัสวิชำ ส๑๑๑๐๒ ภำคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

คำชี้แจง ให้นักเรียนนาคาที่กาหนดให้ไปเติมในช่องว่างให้ถูกต้องจากสถานการณ์ที่กาหนดให้

จันทรคติ

สุริยคติ
กำรอ่ำน วันเดือน ปี แบบ

สุริยคติ

๒. วันพฤหัสบดีที่ ๖ เดือนเมษายน กำรอ่ำน วันเดือน ปี แบบ

สุริยคติ

๓. วันขึ้น ๘ ค่า เดือน ๑

กำรอ่ำน วันเดือน ปี แบบ

จันทรคติ

๔. วันจันทร์ที่ ๒๓ เดือนตุลาคม

กำรอ่ำน วันเดือน ปี แบบ

สุริยคติ

๕. วันแรม ๘ ค่า เดือน ๑๒

กำรอ่ำน วันเดือน ปี แบบ

จันทรคติ

๖. วันขึ้น ๕ ค่า เดือน ๑๐

กำรอ่ำน วันเดือน ปี แบบ

จันทรคติ

๑. วันเสาร์ที่ ๑๐ เดือนมกราคม

ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้น ป.๑/……....เลขที่…………………

๖๑๔

คูม่ ือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

แบบประเมินกำรนำเสนอผลงำน
คำชีแ้ จง ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน
ลำดับที่

รำยกำรประเมิน

คุณภำพกำรปฏิบตั ิ
๓

๑
๒
๓
๔
๕

นาเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง
การนาเสนอมีความน่าสนใจ
ความเหมาะสมกับเวลา
ความกล้าแสดงออก
บุคลิกภาพ น้าเสียงเหมาะสม
รวม

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องเล็กน้อย
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องมาก

=
=
=

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
ช่วงคะแนน
๑๑-๑๕
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

๒

๑

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กาลเวลา

๖๑๕

แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้
คำชีแ้ จง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กาหนด

๓

๓

๓

ตรงต่อเวลำ

ชื่อ – สกุล

รับผิดชอบ
ขยันหมั่นเพียร

เลขที่

กำรร่วม
กิจกรรม
กำรรับฟัง
ควำมคิดเห็น
ของผู
ควำม้อื่น

รำยกำร

๓

๓

คะแนน
รวม

๑๕

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

๖๑๖

คูม่ ือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

สังเกตพฤติกรรมกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ระดับคะแนน

ประเด็นกำรประเมิน

๓

๒

๑

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
สม่าเสมอ

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม
บางครั้ง

ไม่มีความกระตือรือร้น
ในการร่วมกิจกรรม

๒. การรับฟังความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นของ
ของผู้อื่น
ผูอ้ ื่นสม่าเสมอ

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ไม่รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับมอบหมาย
อย่างสม่าเสมอ

มีความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับมอบหมาย
บางครั้ง

ไม่มีความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับมอบหมาย

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จอย่าง
สม่าเสมอ

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จเป็น
บางครั้ง

ไม่มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จ

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จ เรียบร้อย ส่งผลงานเสร็จ เรียบร้อย ส่งผลงานไม่เรียบร้อย
ทันตามเวลาทีก่ าหนด แต่ช้ากว่าเวลาที่กาหนด และช้ากว่าเวลาที่
กาหนด

๑. การร่วมกิจกรรม

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กาลเวลา

๖๑๗

พฤติกรรม กำรทำงำนกลุม่
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
ลำดับ
ที่

ชื่อ-นำมสกุล
ของผู้รับกำร
ประเมิน

กำรแสดง
ควำม
คิดเห็น

๓

กำรยอมรับ
ฟังผู้อื่น

๒ ๑ ๓ ๒

กำรทำงำน
ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย

๑ ๓

๒ ๑

ควำมมีน้ำใจ

๓ ๒

๑

กำรมีส่วน
ร่วมในกำร
ปรับปรุง
ผลงำนกลุ่ม
๓

๒

รวม
๑๕
คะแนน

๑

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

๖๑๘

คูม่ ือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
รำยกำรประเมิน

พฤติกรรมกำรแสดงออก

ระดับกำรปฏิบตั ิ
๓

๒

๑

๑. มีวินัย

๑. ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัวและโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๓. มุ่งมั่นในกำรทำงำน ๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
๔. มีจิตสำธำรณะ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน
๘. อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของ
ห้องเรียน โรงเรียนชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของ
โรงเรียน
ลงชื่อ........................................................ผู้ประเมิน
.................../.................../......................
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๐ - ๑๒ หมายถึง ดี
คะแนน ๗ - ๙ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๖ หมายถึง ปรับปรุง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กาลเวลา
๖๑๙
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๓ เรื่อง ประโยชน์ของปฏิทิน
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง กำลเวลำ
เวลำ ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม รำยวิชำ ประวัตศิ ำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สำระที่ ๔ ประวัตศิ ำสตร์
มำตรฐำน ๔.๑ เข้าใจความหมาย ความสาคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วดั
ป.๑/๑ บอกวัน เดือน ปี และการนับช่วงเวลาตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
๒. สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
ปฏิทินเป็นสิ่งที่บอกช่วงเวลาทั้งตามระบบสุริยคติและระบบจันทรคติ ทาให้เราทราบวัน เดือน และปี
การเรียงลาดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน
๓. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- บอกประโยชน์ของปฏิทิน
๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
- นาความรู้เรือ่ งปฏิทินไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
3.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- เห็นประโยชน์ของการใช้ปฏิทิน เพื่อบอกวัน เดือน ปี ในชีวิตประจาวันได้
๔. สำระกำรเรียนรู้
ชื่อ วัน เดือน ปี ตามระบบสุริยคติที่ปรากฏในปฏิทิน
ชื่อ วัน เดือน ปี ตามระบบจันทรคติในปฏิทิน
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. มีจิตสาธารณะ
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้

๒.

๑.

ลำดับที่

๖๒๐

๑.บอกประโยชน์ของปฏิทิน
ได้

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นสอน

ขั้นนาเข้าสู่
บทเรียน

กิจกรรมครู

๕ ๑. ให้นักเรียนดูภาพปฏิทิน
นาที เดือนกันยายน (ปีที่กาลังปฏิบัติ
กิจกรรม) พร้อมให้นักเรียน
ออกมาบอกรายละเอียดใน
ปฏิทินที่ครูกาหนดให้

๓. ครูอธิบายเพิ่มเติมจากที่
นักเรียนตอบ

๒. ครูซักถามนักเรียนถึง
ประโยชน์ของปฏิทิน

สื่อกำรเรียนรู้

๑. นักเรียนตอบคาถาม
ตัวอย่างคาตอบ
- (เดือนกันยายน มี ๓๐
วัน )

-สื่อ PPT เรื่อง
ประโยชน์ของ
ปฏิทิน

๑. นักเรียนทบทวนความรู้ -สื่อ PPT เรื่อง
โดยการตอบคาถามเรื่อง ประโยชน์ของ
ส่วนประกอบของปฏิทิน ปฏิทิน
แนวคาตอบ
(วันที่ วัน เดือน ปี พ.ศ.)
๒. นักเรียนตอบคาถาม
แนวคาตอบ
- ทาให้รู้วันสาคัญต่าง ๆ

กิจกรรมนักเรียน

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

๕ ๑. ให้นกั เรียนดูรูปปฏิทิน พร้อม
นาที ซักถามนักเรียนในเรื่อง
ส่วนประกอบของปฏิทิน เพื่อ
เป็นการทบทวนความรู้

ขั้นตอนกำรจัด เวลำ
กำรเรียนรู้
ที่ใช้

-แบบสังเกต
พฤติกรรม
รายบุคคล

-แบบสังเกต
พฤติกรรม
รายบุคคล

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

คูม่ ือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๓ เรื่อง ประโยชน์ของปฏิทิน
รำยวิชำ ประวัติศำสตร์ จำนวน ๑ ชั่วโมง

ลำดับที่

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กาลเวลา
ขั้นตอนกำรจัด เวลำ
กำรเรียนรู้
ที่ใช้
กิจกรรมนักเรียน
๒. นักเรียนปฏิบตั กิ จิ กรรม
ส่งปฏิทิน (จาลอง) ไป
เรื่อย ๆ จนกว่าจะเติมวันที่
ที่หายไปจนครบ

กิจกรรมครู
๒. ให้นักเรียนเล่นเกมปฏิทนิ
ร่วมใจ โดยครูจะเปิดเพลง ๑ ปี
มี ๑๒ เดือน ประกอบกิจกรรม
วัสดุ – อุปกรณ์ ปฏิทนิ ที่ครู
สร้างขึ้นมา(จาลอง) (เว้นช่องว่าง
วันที่ไว้เป็นบางวัน) เปิดเพลง
ประกอบพร้อมให้นักเรียนยืน่
ปฏิทินไปเรือ่ ย ๆ เมื่อเพลงหยุด
ปฏิทินอยู่ทใี่ คร ให้เติมตัวเลขที่
หายไป ทาไปเรือ่ ย ๆ จนกว่า
วันที่ที่หายไปจะครบตามจานวน
๓. ครูตรวจสอบความถูกต้อง
เมื่อนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเสร็จ
๔. ครูอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของ
ประโยชน์ของปฏิทิน เพื่อให้
นักเรียนเกิดความเข้าใจ

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

- ปฏิทิน
(จาลอง)
- เพลง ๑ ปีมี
๑๒ เดือน

สื่อกำรเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

๖๒๑

ขั้นสรุป

๔.

กิจกรรมครู

สื่อกำรเรียนรู้

๕ ๑. ครูอธิบายเพิ่มเติมความรู้ใน ๑. นักเรียนนาเสนอใบงาน
นาที เรื่องของประโยชน์ของปฏิทิน เรื่อง บันทึกเรื่องราวของ
ฉัน

๕. นักเรียนทาใบงาน เรื่อง -ใบงาน เรื่อง
บันทึกเรื่องราวของฉัน
บันทึกเรือ่ งราว
ของฉัน

กิจกรรมนักเรียน

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

-ตรวจใบงาน
เรื่ อ ง บั น ทึ ก
เรื่ อ งราวของ
ฉัน

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

คูม่ ือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

๑๕ ๕. ครูชแี้ จงการทาใบงาน ให้
นาที นักเรียนฟัง

ขั้นตอนกำรจัด เวลำ
กำรเรียนรู้
ที่ใช้
ขั้นปฏิบัติ

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

๓.

ลำดับที่

๖๒๒

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กาลเวลา

๖๒๓

๘. สื่อกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
- Power Point เรื่อง ประโยชน์ของปฏิทิน
- VDO เพลง ๑ ปีมี ๑๒ เดือน
- ปฏิทิน (จาลอง)
- ใบงานที่ ๓ เรื่อง บันทึกเรื่องราวของฉัน
๙. กำรวัดและกำรประเมินผล
ประเด็นกำรวัดและ
ประเมินผล

วิธีกำร

เครื่องมือ

เกณฑ์กำรประเมิน

ทักษะ

ตรวจประเมินการนาเสนอ

๑. แบบประเมิน
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
การนาเสนอ
ร้อยละ ๖๐
๒. แบบสังเกตพฤติกรรม
การทางานรายบุคคล

ความรู้

ตรวจใบงาน เรื่อง บันทึก
เรื่องราวของฉัน

ใบงานที่ ๓ เรือ่ ง บันทึก
เรื่องราวของฉัน

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

ประเมินความมีวินัย
แบบประเมิน
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ในการทางาน คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
และมีจิตสาธารณะ

สมรรถนะสาคัญของ ประเมินความสามารถในการ แบบประเมินสมรรถนะ
ผู้เรียน
สื่อสาร
ความสามารถในการคิด
ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

๖๒๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหำรหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมำย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กาลเวลา

๖๒๕

ใบงำนที่ ๓ เรือ่ ง บันทึกเรื่องรำวของฉัน
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กำลเวลำ
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๓ เรื่อง ประโยชน์ของปฏิทิน
รำยวิชำประวัตศิ ำสตร์ รหัสวิชำ ส๑๑๑๐๒ ภำคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

คำชี้แจง ให้นักเรียนวงกลมล้อมรอบวันที่ในปฏิทนิ ที่กาหนดให้ มา ๑ วัน พร้อมตอบคาถามที่
กาหนดให้

กันยำยน
อำทิตย์

จันทร์

อังคำร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสำร์

จงตอบคำถำมต่อไปนี้
๑. วันที่นักเรียนวงกลมล้อมรอบ ตรงกับวัน วันที่ เดือนและปี พ.ศ. ใด

๒. สิ่งที่นักเรียนจะทา

ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้น ป.๑/……....เลขที่…………………

๖๒๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)
เฉลย ใบงำนที่ 3 เรื่อง บันทึกเรื่องรำวของฉัน
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กำลเวลำ
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๓ เรื่อง ประโยชน์ของปฏิทิน
รำยวิชำประวัตศิ ำสตร์ รหัสวิชำ ส๑๑๑๐๒ ภำคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

คำชี้แจง ให้นักเรียนวงกลมล้อมรอบวันที่ในปฏิทนิ ที่กาหนดให้ มา ๑ วัน พร้อมตอบคาถามที่
กาหนดให้

กันยำยน
อำทิตย์

จันทร์

อังคำร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสำร์

จงตอบคำถำมต่อไปนี้
๑. วันที่นักเรียนวงกลมล้อมรอบ ตรงกับวัน วันที่ เดือนและปี พ.ศ. ใด
วันอาทิตย์ ที่ ๒๖ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. สิ่งที่นักเรียนจะทำ
เดินทางไปเยี่ยมคุณยายทีจ่ ังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้น ป.๑/……....เลขที่…………………

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กาลเวลา

๖๒๗

แบบประเมินกำรนำเสนอผลงำน
คำชีแ้ จง ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน
ลำดับที่

รำยกำรประเมิน

คุณภำพกำรปฏิบตั ิ
๓

๑
๒
๓
๔
๕

นาเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง
การนาเสนอมีความน่าสนใจ
ความเหมาะสมกับเวลา
ความกล้าแสดงออก
บุคลิกภาพ น้าเสียงเหมาะสม
รวม

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องเล็กน้อย
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องมาก

=
=
=

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
ช่วงคะแนน
๑๑-๑๕
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

๒

๑

๖๒๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้
คำชีแ้ จง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กาหนด

๓

๓

๓

ตรงต่อเวลำ

ชื่อ – สกุล

รับผิดชอบ
ขยันหมั่นเพียร

เลขที่

กำรร่วม
กิจกรรม
กำรรับฟัง
ควำมคิดเห็น
ของผู
ควำม้อื่น

รำยกำร

๓

๓

คะแนน
รวม

๑๕

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กาลเวลา

๖๒๙

สังเกตพฤติกรรมกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
ประเด็นกำรประเมิน

ระดับคะแนน
๒

๑

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
สม่าเสมอ

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม
บางครั้ง

ไม่มีความกระตือรือร้น
ในการร่วมกิจกรรม

๒. การรับฟังความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นของ
ของผู้อื่น
ผูอ้ ื่นสม่าเสมอ

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ไม่รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น

๑. การร่วมกิจกรรม

๓

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมาย
ในงานที่ได้รับ
สม่าเสมอ
บางครั้ง
มอบหมาย

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จอย่าง
สม่าเสมอ

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จ เรียบร้อย ส่งผลงานเสร็จ
เรียบร้อย
ทันตามเวลาที่กาหนด

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จเป็น
บางครั้ง

ไม่มีความเพียร
พยายามทางานให้
สาเร็จ

ส่งผลงานไม่เรียบร้อย
และช้ากว่าเวลาที่
แต่ช้ากว่าเวลาที่กาหนด กาหนด

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

๖๓๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
รำยกำรประเมิน

พฤติกรรมกำรแสดงออก

ระดับกำรปฏิบตั ิ
๓

๒

๑

๑. มีวินัย

๑. ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัวและโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๓. มุ่งมั่นในกำรทำงำน ๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
๔. มีจิตสำธำรณะ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน
๘. อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของ
ห้องเรียน โรงเรียนชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของ
โรงเรียน
ลงชื่อ........................................................ผู้ประเมิน
.................../.................../......................
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๐ - ๑๒ หมายถึง ดี
คะแนน ๗ - 9 หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๖ หมายถึง ปรับปรุง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กาลเวลา
๖๓๑
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๔ เรื่อง ช่วงเวลำในชีวติ ประจำวัน
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง กำลเวลำ
เวลำ ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม รำยวิชำ ประวัตศิ ำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
๑. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สำระที่ ๔ ประวัติศำสตร์
มำตรฐำน ๔.๑ เข้าใจความหมาย ความสาคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วดั
ป.๑/๒ เรียงลาดับเหตุการณ์ในชีวิตประจาวันตามวันเวลาที่เกิดขึ้น
๒. สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
การเรียงลาดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน จะทาให้ทราบลาดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนและ
หลัง ใช้คาบอกช่วงเวลา แสดงลาดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้
๓. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายการใช้คาบอกช่วงเวลาในชีวิตประจาวัน
๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
- นาเสนอช่วงเวลาในชีวิตประจาวัน
3.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- เห็นประโยชน์ของการรู้ช่วงเวลาในชีวิตประจาวัน
๔. สำระกำรเรียนรู้
ใช้คาบอกช่วงเวลา แสดงลาดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. มีจิตสาธารณะ
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

๑.อธิบายการใช้คาบอก
ช่วงเวลาในชีวิตประจาวันได้

ลำดับ
ที่

๑.

๖๓๒

ขั้นนาเข้าสู่
บทเรียน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้
กิจกรรมครู

๒. ครูสรุปใจความจากที่
นักเรียนแต่ละคนออกมา
เล่ากิจกรรมของตนเอง
พร้อมอธิบายถึงคาที่ใช้บอก
ช่วงเวลา จากเรื่องราวที่
นักเรียนออกมาเล่ากิจกรรม

สื่อกำรเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

๑. นักเรียนออกมาเล่า
-สื่อ PPT เรื่อง -แบบสังเกต
เรื่องราวของตนเองที่ทาใน ช่วงเวลาใน
พฤติกรรม
วันหยุด
ชีวิตประจาวัน รายบุคคล
ตัวอย่างคาตอบ
(ล้างหน้า อาบน้า แปรงฟัน
รับประทานอาหาร ไปเที่ยว
สวนสัตว์)

กิจกรรมนักเรียน

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

๕ ๑. ครูสุ่มเลือกตัวแทน
นาที นักเรียนออกมาเล่าเรื่องราว
หรือกิจกรรมทีท่ าในวันหยุด
ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเวลาเข้า
นอน

เวลำ
ที่ใช้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๔ เรื่อง ช่วงเวลำในชีวติ ประจำวัน
รำยวิชำ ประวัติศำสตร์ จำนวน ๑ ชั่วโมง

๒.

ลำดับ
ที่

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กาลเวลา

ขั้นสอน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้
กิจกรรมครู

๓. นักเรียนตอบคาถามแนว
คาตอบ

๒. นักเรียนสนทนาร่วมกัน
กับคุณครูจากที่เพื่อน
ออกมาทากิจกรรม

๑. นักเรียนแต่อา่ นคาบอก
ช่วงเวลา และออกมาทา
กิจกรรมหน้าห้องเรียน

กิจกรรมนักเรียน

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

๒๕ ๑. ครูให้นักเรียนอ่านคา
นาที บอกช่วงเวลาพร้อมกัน
จากนั้นครูนาบัตรคาบอก
ช่วงเวลามาแจกนักเรียน
ให้นักเรียนนาบัตรคามาติด
โดยเรียงลาดับตามช่วงเวลา
ให้ถูกต้อง จากนั้นครูนา
ข้อความที่เกี่ยวข้องกับ
เหตุการณ์ในแต่ละวัน
เพื่อให้นักเรียนนาเหตุการณ์
ไปติดให้ตรงกับคาบอก
ช่วงเวลา
๒. ครูตรวจสอบความ
ถูกต้องจากที่นกั เรียนออกมา
ปฏิบัติกิจกรรมพร้อมกับ
นักเรียน
๓. ครูอธิบายเพิ่มเติมในเรื่อง
ของคาบอกช่วงเวลาใน

เวลำ
ที่ใช้
-บัตรคา
ช่วงเวลา

สื่อกำรเรียนรู้

-แบบสังเกต
พฤติกรรม
รายบุคคล

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

๖๓๓

ขั้นสรุป

๔.

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

ขั้นปฏิบัติ

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

๓.

ลำดับ
ที่

๖๓๔

กิจกรรมนักเรียน
- เวลาเช้า เวลาเที่ยง เวลา
บ่าย เวลาเย็น เวลาค่า
- เพื่อสามารถกาหนด
กิจกรรมที่จะต้องปฏิบัติใน
แต่ละวันได้

กิจกรรมครู
ชีวิตประจาวัน พร้อมซักถาม
นักเรียนเพื่อเป็นการทบทวน
- ใน ๑ วันมีช่วงเวลาใดบ้าง
- นักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใด
จึงต้องมีการแบ่งช่วงเวลา
ออกเป็นช่วงต่าง ๆ

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

๕ ๑. ครูอธิบายเพิ่มเติมความรู้ ๑. นักเรียนนาเสนอใบงาน
นาที ในเรือ่ งช่วงเวลาใน
เรื่อง ช่วงเวลาใน
ชีวิตประจาวัน
ชีวิตประจาวัน

๑๕ ๔. ครูชแี้ จงการทาใบงาน ให้ ๔. นักเรียนทาใบงาน เรื่อง
นาที นักเรียนฟัง
ช่วงเวลาในชีวิตประจาวัน

เวลำ
ที่ใช้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

-ใบงาน เรื่อง -ตรวจใบงาน
ช่วงเวลาใน
เรื่องช่วงเวลาใน
ชีวิตประจาวัน ชีวิตประจาวัน

- สื่อ PPT
เรื่องช่วงเวลา
ใน
ชีวิตประจาวัน

สื่อกำรเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กาลเวลา

๖๓๕

๘. สื่อกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
- Power Point เรื่อง ช่วงเวลาในชีวิตประจาวัน
- บัตรคาช่วงเวลา
- ใบงานที่ ๔ เรื่อง ช่วงเวลาในชีวิตประจาวัน
๙. กำรวัดและกำรประเมินผล
ประเด็นกำรวัดและ
ประเมินผล

วิธีกำร

เครื่องมือ

เกณฑ์กำรประเมิน

ทักษะ

ตรวจประเมินการ
นาเสนอ

๑. แบบประเมินการ
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
นาเสนอ
ร้อยละ ๖๐
๒. แบบสังเกตพฤติกรรม
การทางานรายบุคคล

ความรู้

ตรวจใบงาน เรื่อง
ช่วงเวลาใน
ชีวิตประจาวัน

ใบงานที่ ๔
เรื่อง ช่วงเวลาใน
ชีวิตประจาวัน

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

ประเมินความมีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ในการ
ทางาน และมีจิต
สาธารณะ

แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

สมรรถนะสาคัญของ
ผู้เรียน

ประเมินความสามารถใน แบบประเมินสมรรถนะ
การสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

๖๓๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหำรหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมำย
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กาลเวลา

ใบงำนที่ ๔ เรือ่ ง ช่วงเวลำในชีวติ ประจำวัน
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กำลเวลำ
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๔ เรื่อง ช่วงเวลาในชีวิตประจาวัน
รำยวิชำประวัตศิ ำสตร์ รหัสวิชำ ส๑๑๑๐๒ ภำคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

คำชี้แจง ให้นักเรียนวาดภาพระบายสีกิจกรรมที่นกั เรียนทาในวันหยุด แล้วตอบคาถาม

กิจกรรมที่นกั เรียนทาในวันหยุด คือ
………..…………………………………………………………………………………………………………
.................................................................................................................................
กิจกรรมที่นกั เรียนทาในวันหยุด อยูใ่ นช่วงเวลาใด
……………………………………………………………………………………………………..……………
..................................................................................................................................

ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้น ป.๑/……....เลขที่…………………

๖๓๗

๖๓๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถม ึก า ภาคเรียนที่ ๑ (ประ ัติ า ตร์ ป.๑)

เฉลย ใบงำนที่ ๔ เรื่อง ช่ งเ ลำในชี ติ ประจำ ัน
น่ ยกำรเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กำลเ ลำ
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๔ เรื่อง ช่วงเวลาในชีวิตประจาวัน
รำย ิชำประ ตั ิ ำ ตร์ ร ั ิชำ ๑๑๑๐๒ ภำคเรียนที่ ๑ ชั้นประถม กึ ำปีที่ ๑

คำชี้แจง ใ ้นักเรียน าดภาพระบาย กี ิจกรรมที่นกั เรียนทาใน ัน ยุด แล้ ตอบคาถาม

กิจกรรมที่นักเรียนทำใน นั ยุด คือ
ช่วยแม่กวาดใบไม้
………..…………………………………………………………………………………………………………
น ัน ยุด อยู่ในช่ งเ ลำใด
กิจกรรมทีล้่นำงักเรีน้ำยแปรงฟั
นทำใน

ตอนเย็น
……………………………………………………………………………………………………..……………
ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้น ป.๑/……....เลขที่…………………

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กาลเวลา

๖๓๙

แบบประเมินกำรนำเสนอผลงำน
คำชีแ้ จง ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน
ลำดับที่

รำยกำรประเมิน

คุณภำพกำรปฏิบตั ิ
๓

๑
๒
๓
๔
๕

นาเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง
การนาเสนอมีความน่าสนใจ
ความเหมาะสมกับเวลา
ความกล้าแสดงออก
บุคลิกภาพ น้าเสียงเหมาะสม
รวม

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องเล็กน้อย
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องมาก

=
=
=

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
ช่วงคะแนน
๑๑-๑๕
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

๒

๑

๖๔๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้
คำชีแ้ จง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กาหนด

๓

๓

๓

ตรงต่อเวลำ

ชื่อ – สกุล

รับผิดชอบ
ขยันหมั่นเพียร

เลขที่

กำรร่วม
กิจกรรม
กำรรับฟัง
ควำมคิดเห็น
ของผู
ควำม้อื่น

รำยกำร

๓

๓

คะแนน
รวม

๑๕

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กาลเวลา

๖๔๑

สังเกตพฤติกรรมกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
ระดับคะแนน

ประเด็นกำรประเมิน

๒

๑

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
สม่าเสมอ

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม
บางครั้ง

ไม่มีความกระตือรือร้น
ในการร่วมกิจกรรม

๒. การรับฟังความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นของ
ของผู้อื่น
ผูอ้ ื่นสม่าเสมอ

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ไม่รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น

๑. การร่วมกิจกรรม

๓

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมาย
ในงานที่ได้รับ
สม่าเสมอ
บางครั้ง
มอบหมาย

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จอย่าง
สม่าเสมอ

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จ เรียบร้อย ส่งผลงานเสร็จ
เรียบร้อย
ทันตามเวลาที่กาหนด

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จเป็น
บางครั้ง

ไม่มีความเพียร
พยายามทางานให้
สาเร็จ

ส่งผลงานไม่เรียบร้อย
และช้ากว่าเวลาที่
แต่ช้ากว่าเวลาที่กาหนด กาหนด

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

๖๔๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
รำยกำรประเมิน

พฤติกรรมกำรแสดงออก

ระดับกำรปฏิบตั ิ
๓

๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้

๓. มุ่งมั่นในกำร
ทำงำน
๔. มีจิตสำธำรณะ

๒

๑

๑. ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัวและโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน
๘. อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของ
ห้องเรียน โรงเรียนชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของ
โรงเรียน
ลงชื่อ........................................................ผู้ประเมิน
.................../.................../......................

เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๐ - ๑๒ หมายถึง ดี
คะแนน ๗ - ๙ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๖ หมายถึง ปรับปรุง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กาลเวลา
๖๔๓
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๕ เรื่อง เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง กำลเวลำ
เวลำ ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม รำยวิชำ ประวัตศิ ำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
๑. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สำระที่ ๔ ประวัติศำสตร์
มำตรฐำน ๔.๑ เข้าใจความหมาย ความสาคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วดั
ป.๑/๒ เรียงลาดับเหตุการณ์ในชีวิตประจาวันตามวันเวลาที่เกิดขึ้น
๒. สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
การเรียงลาดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน จะทาให้ทราบลาดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนและ
หลัง ใช้คาบอกช่วงเวลา แสดงลาดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้
๓. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน
๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
- นาเสนอเหตุการณ์ในชีวิตประจาวัน และเรียงลาดับ
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- เห็นประโยชน์ของการบันทึกเหตุการณ์ในชีวิตประจาวัน
๔. สำระกำรเรียนรู้
ใช้คาบอกช่วงเวลา แสดงลาดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. มีจิตสาธารณะ
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

๑.อธิบายเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน

ลำดับ
ที่

๑.

๖๔๔

ขั้นนาเข้าสู่
บทเรียน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

๑๐
นาที

เวลำ
ที่ใช้

๑. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สนทนาเกีย่ วกับช่วงเวลาใน
ชีวิตประจาวัน และตอบคาถาม
ดังนี้
- นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติ
และไหว้พระสวดมนต์ใน
ช่วงเวลาใด
- นักเรียนทาการบ้านในช่วงเวลา
ใด
๒. ครูมีภาพเหตุการณ์ใน
ชีวิตประจาวันให้นักเรียนดู ซึ่ง
เป็นกิจกรรมทีอ่ ยู่ที่บ้านและ
โรงเรียนแล้วให้นักเรียน ตอบ
จากภาพว่าเป็นช่วงเวลาใด เพื่อ
เป็นการทบทวนความรู้

กิจกรรมครู

๒. นักเรียนตอบคาถาม
- ตัวอย่างคาตอบ
เวลาบ่าย เช้า เที่ยง เย็น
ค่า

- ตัวอย่างคาตอบ เวลาค่า

- ตัวอย่างคาตอบ เวลาเช้า

๑. นักเรียนตอบคาถาม

กิจกรรมนักเรียน

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

-สื่อ PPT เรื่อง
เหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจาวัน

สื่อกำรเรียนรู้

-แบบ
สังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้

กำร
ประเมิน
กำรเรียนรู้

คูม่ ือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๕ เรื่อง เหตุกำรณ์ทเี่ กิดขึน้ ในชีวติ ประจำวัน
รำยวิชำ ประวัติศำสตร์ จำนวน ๑ ชั่วโมง

๒.

ลำดับ
ที่

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กาลเวลา
เวลำ
ที่ใช้
๒๐
นาที

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้
ขั้นสอน

กิจกรรมนักเรียน

๑. ครูแบ่งกลุม่ นักเรียนตาม
๑. นักเรียนทากิจกรรม
ความเหมาะสม และให้นักเรียน พร้อมออกมาอภิปราย
แต่ละกลุ่มบอกเหตุการณ์จาก
ภาพที่ครูแจกให้ กลุ่มละ ๑
ภาพ พร้อมบอกช่วงเวลาที่ทา
กิจกรรมในภาพ
๒. ครูตรวจสอบความถูกต้อง
จากที่นกั เรียนตอบ
๓. ครูอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจาวันทั้งที่อยู่ที่บ้านและ
โรงเรียน

กิจกรรมครู

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

-สื่อ PPT เรื่อง
เหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจาวัน

-บัตรภาพ
เหตุการณ์ใน
ชีวิตประจาวัน

สื่อกำรเรียนรู้

-แบบ
สังเกต
พฤติกรรม
การทางาน
กลุ่ม

กำร
ประเมิน
กำรเรียนรู้

๖๔๕

๓.

ลำดับ
ที่

๖๔๖

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นปฏิบัติ

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

๑๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้
กิจกรรมนักเรียน

๕. ชีแ้ จงการทาใบงาน

สื่อกำรเรียนรู้

๕. นักเรียนทาใบงาน เรื่อง -ใบงาน เรื่อง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน
เหตุการณ์ที่
ชีวิตประจาวัน
เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจาวัน

๔. ครูอ่านเรื่อง วันหยุดแสน
๔. นักเรียนออกมาทา
สนุกของน้าหวาน ให้นกั เรียนฟัง กิจกรรมหน้าห้อง
และให้นักเรียนอ่านตาม แล้ว
เติมคาที่กาหนดให้ลงในช่องว่าง
ให้สัมพันธ์กัน พร้อมตรวจสอบ
ความถูกต้อง

กิจกรรมครู

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

-ตรวจใบ
งานเรื่อง
เหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจา
วัน

กำร
ประเมิน
กำรเรียนรู้

คูม่ ือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

๔.

ลำดับ
ที่

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กาลเวลา
เวลำ
ที่ใช้
๕
นาที

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้
ขั้นสรุป

กิจกรรมนักเรียน

๑. ครูอธิบายเพิ่มเติมความรู้ใน ๑. นักเรียนนาเสนอใบงาน
เรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน
เรื่อง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ชีวิตประจาวัน สรุปผล
ในชีวติ ประจาวัน

กิจกรรมครู

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
สื่อกำรเรียนรู้

-แบบ
สังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้

กำร
ประเมิน
กำรเรียนรู้

๖๔๗

๖๔๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

๘. สื่อกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
- Power Point เรื่อง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน
- บัตรภาพเหตุการณ์ในชีวิตประจาวัน
- ใบงานที่ ๕ เรื่อง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน
๙. กำรวัดและกำรประเมินผล
ประเด็นกำรวัดและ
ประเมินผล

วิธีกำร

เครื่องมือ

เกณฑ์กำรประเมิน

ทักษะ

ตรวจประเมิน
การนาเสนอ

๑. แบบประเมิน
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
การนาเสนอ
ร้อยละ ๖๐
๒. แบบสังเกตพฤติกรรม
การทางานกลุ่ม

ความรู้

ตรวจใบงาน เรื่อง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจาวัน

ใบงานที่ ๕
เรื่อง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในชีวิตประจาวัน

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

ประเมินความมีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ใน
การทางาน และมีจิต
สาธารณะ

แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

สมรรถนะสาคัญของ
ผู้เรียน

ประเมินความสามารถใน แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้
การสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กาลเวลา

๖๔๙

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหำรหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมำย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๖๕๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถม ึก า ภาคเรียนที่ ๑ (ประ ัติ า ตร์ ป.๑)
ใบงำนที่ ๕ เรือ่ ง เ ตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นในชี ิตประจำ ัน
น่ ยกำรเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กำลเ ลำ
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๕ เรื่อง เหตุการณ์ที่เกิดขึน้ ในชีวิตประจาวัน
รำย ชิ ำประ ตั ิ ำ ตร์ ร ั ิชำ ๑๑๑๐๒ ภำคเรียนที่ ๑ ชั้นประถม ึก ำปีที่ ๑

คำชี้แจง ใ ้นักเรียนนาเ ตุการณ์ที่กา นดใ ้ไปใ ่ในช่องคาบอกช่ งเ ลาที่ใ ้ถูกต้อง

๑. ำดภำพระบำย ีช่ งบ่ำย
บ่ำย
๓. เตรียมตั เข้ำนอน ไ ้พระ ดมนต์

๒. ตื่นนอนล้ำง น้ำแปรงฟัน
๔. เดินทำงกลับบ้ำน

๕. รับประทำนอำ ำรกลำง ัน
เที่ยง
เช้ำ
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
………….
บ่ำย

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
………….
เย็น

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

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
ค่ำ
………….
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
………….

ชื่อ – กุล…………………………………………………………………………………..ชั้น ป.๑/……....เลขที่…………………

น่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กาลเวลา

๖๕๑

เฉลย ใบงำนที่ ๕ เรื่อง เ ตุกำรณ์ทเี่ กิดขึ้นในชี ติ ประจำ ัน
น่ ยกำรเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กำลเ ลำ
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๕ เรื่อง เหตุการณ์ที่เกิดขึน้ ในชีวิตประจาวัน
รำย ชิ ำประ ตั ิ ำ ตร์ ร ั ิชำ ๑๑๑๐๒ ภำคเรียนที่ ๑ ชั้นประถม ึก ำปีที่ ๑

คำชี้แจง ใ ้นักเรียนนาเ ตุการณ์ที่กา นดใ ้ไปใ ่ในช่องคาบอกช่ งเ ลาที่ใ ้ถูกต้อง

๑. ำดภำพระบำย ชี ่ งบ่ำย
บ่ำย
๓. เตรียมตั เข้ำนอน ไ พ้ ระ ดมนต์

๒. ตื่นนอนล้ำง น้ำแปรงฟัน
๔. เดินทำงกลับบ้ำน

๕. รับประทำนอำ ำรกลำง ัน
เที่ยง
เช้ำ

…………………………………………………
๕. รับประทำนอำ ำรกลำง ัน
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
………….

…………………………………………………
๒. ตื่นนอนล้ำง น้ำแปรงฟัน
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
………….

เย็น

บ่ำย
…………………………………………………
๑. ำดภำพระบำย ีช่ งบ่ำย
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
………….

…………………………………………………
๔. เดินทำงกลับบ้ำน
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
………….
ค่ำ

๓. เตรียมตั เข้ำนอน
…………………………………………………
ไ ้พระ ดมนต์
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………
ชื่อ – กุล…………………………………………………………………………………..ชั้น ป.๑/……....เลขที่…………………

………………………….

๖๕๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถม ึก า ภาคเรียนที่ ๑ (ประ ัติ า ตร์ ป.๑)

แบบประเมินกำรนำเ นอผลงำน
คำชีแ้ จง ใ ่เครื่อง มาย ✓ ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน
ลำดับที่

รำยกำรประเมิน

คุณภำพกำรปฏิบตั ิ
๓

๑
๒
๓
๔
๕

นาเ นอเนื้อ าในผลงานได้ถูกต้อง
การนาเ นอมีค ามน่า นใจ
ค ามเ มาะ มกับเ ลา
ค ามกล้าแ ดงออก
บุคลิกภาพ น้าเ ียงเ มาะ ม
รม

เกณฑ์กำรใ ้คะแนน
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องเล็กน้อย
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่อง ่ นใ ญ่
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องมาก

=
=
=

เกณฑ์กำรตัด ินคุณภำพ
ช่ งคะแนน
๑๑-๑๕
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

๒

๑

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กาลเวลา

๖๕๓

แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้
คำชีแ้ จง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กาหนด

๓

๓

ตรงต่อเวลำ

๓

รับผิดชอบ
ขยันหมั่นเพียร

ชื่อ – สกุล

กำรรับฟัง
ควำมคิดเห็น
ของผู
ควำม้อื่น

เลขที่

กำรร่วม
กิจกรรม

รำยกำร

๓

๓

คะแนน
รวม

๑๕

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

๖๕๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

สังเกตพฤติกรรมกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
ระดับคะแนน

ประเด็นกำรประเมิน

๒

๑

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
สม่าเสมอ

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม
บางครั้ง

ไม่มีความกระตือรือร้น
ในการร่วมกิจกรรม

๒. การรับฟังความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นของ
ของผู้อื่น
ผูอ้ ื่นสม่าเสมอ

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ไม่รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น

๑. การร่วมกิจกรรม

๓

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมาย
ในงานที่ได้รับ
สม่าเสมอ
บางครั้ง
มอบหมาย

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จอย่าง
สม่าเสมอ

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จ เรียบร้อย ส่งผลงานเสร็จ
เรียบร้อย
ทันตามเวลาที่กาหนด

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จเป็น
บางครั้ง

ไม่มีความเพียร
พยายามทางานให้
สาเร็จ

ส่งผลงานไม่เรียบร้อย
และช้ากว่าเวลาที่
แต่ช้ากว่าเวลาที่กาหนด กาหนด
(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............

เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กาลเวลา

๖๕๕

พฤติกรรม กำรทำงำนกลุม่
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
ลำดับ ชื่อ-นำมสกุลของ
ที่
ผูร้ ับกำรประเมิน

กำรแสดง
ควำม
คิดเห็น

๓

กำรยอมรับ
ฟังผู้อื่น

กำรทำงำน
ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย

๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓

๒ ๑

ควำมมีน้ำใจ

กำรมีส่วน
รวม
ร่วมในกำร
๑๕
ปรับปรุง คะแนน
ผลงำนกลุ่ม

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

๖๕๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด
ตรงกับระดับคะแนน
รำยกำรประเมิน

พฤติกรรมกำรแสดงออก

✓ ลงในช่องที่

ระดับกำรปฏิบตั ิ
๓

๒

๑

๑. มีวินัย

๑. ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัวและโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๓. มุ่งมั่นในกำรทำงำน ๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
๔. มีจิตสำธำรณะ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน
๘. อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของ
ห้องเรียน โรงเรียนชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของ
โรงเรียน
ลงชื่อ........................................................ผู้ประเมิน
.................../.................../......................
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๐ - ๑๒ หมายถึง ดี
คะแนน ๗ - ๙ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๖ หมายถึง ปรับปรุง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กาลเวลา
๖๕๗
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๖ เรื่อง กำรเรียงลำดับเหตุกำรณ์ในชีวิตประจำวัน
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง กำลเวลำ
เวลำ ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม รำยวิชำ ประวัตศิ ำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
๑. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สำระที่ ๔ ประวัติศำสตร์
มำตรฐำน ๔.๑ เข้าใจความหมาย ความสาคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วดั
ป.๑/๒ เรียงลาดับเหตุการณ์ในชีวิตประจาวันตามวันเวลาที่เกิดขึ้น
๒. สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
การเรียงลาดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน จะทาให้ทราบลาดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนและ
หลัง ใช้คาบอกช่วงเวลา แสดงลาดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้
๓. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายการเรียงลาดับเหตุการณ์ตามช่วงเวลาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวันได้
๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
- เล่าเรื่องราวในชีวิตประจาวัน
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- เห็นประโยชน์ของการเรียงลาดับเหตุการณ์ตามช่วงเวลา
๔. สำระกำรเรียนรู้
- การเรียงลาดับเหตุการณ์ทาให้ทราบว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนและหลัง
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. มีจิตสาธารณะ
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

๑.อธิบายการเรียงลาดับ
เหตุการณ์ตามช่วงเวลาที่
เกิดขึ้นในชีวิตประจาวันได้

ลำดับ
ที่

๑.

๖๕๘

ขั้นนาเข้าสู่
บทเรียน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้
กิจกรรมครู

- รับประทานอาหารเช้า
เดินทางไปโรงเรียน
๒. นักเรียนทากิจกรรม
เติมคาบอกช่วงเวลา

๑. นักเรียนตอบคาถาม

กิจกรรมนักเรียน

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

๑๐ ๑. ครูและนักเรียนร่วมกัน
นาที สนทนาเกีย่ วกับการลาดับ
เหตุการณ์ในชีวิตประจาวัน
ตามช่วงเวลาและตอบคาถาม
ดังนี้
- ทุก ๆ วันในตอนเช้า นักเรียน
ทากิจกรรมอะไรบ้าง
๒. ครูให้นักเรียนร่วมกันเติมคา
บอกช่วงเวลาในช่องว่าง โดยใช้
คาบอกช่วงเวลาเรียงลาดับ
เหตุการณ์ โดยที่ครูมี
สถานการณ์ตัวอย่างให้

เวลำ
ที่ใช้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

-สื่อ PPT เรื่อง -แบบสังเกต
การเรียงลาดับ พฤติกรรมการ
เหตุการณ์ใน เรียนรู้
ชีวิตประจาวัน

สื่อกำรเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๖ เรื่อง กำรเรียงลำดับเหตุกำรณ์ในชีวิตประจำวัน
รำยวิชำ ประวัติศำสตร์ จำนวน ๑ ชั่วโมง

๒.

ลำดับ
ที่

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กาลเวลา

ขั้นสอน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้
กิจกรรมครู

-สื่อ PPT เรื่อง
การเรียงลาดับ
เหตุการณ์ใน
ชีวิตประจาวัน

๓. นักเรียนตอบคาถาม

- เพราะจะได้ทราบว่า
เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อน
และหลัง

-บัตรคา
(ข้อความ
สถานการณ์)

สื่อกำรเรียนรู้

๑. นักเรียนทากิจกรรม

กิจกรรมนักเรียน

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

๒๐ ๑. แบ่งกลุ่มนักเรียนตามความ
นาที เหมาะสม
ครูเขียนเส้นเวลา จากนั้นให้
นักเรียนแต่ละกลุม่ ส่งตัวแทนทา
กิจกรรม เรียงลาดับเหตุการณ์
ในชีวิตประจาวัน
(มีตัวอย่างสถานการณ์ให้)
๒. ครูตรวจสอบความถูกต้องจาก
ที่นักเรียนทากิจกรรม
๓. ครูอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของ
การเรียงลาดับเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน
พร้อมซักถามนักเรียน ดังนี้
- เพราะเหตุใดนักเรียนจึงต้องใช้
คาบอกช่วงเวลาในการเรียงลาดับ
เหตุการณ์ในชีวิตประจาวัน
๔. ครูอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของ
ประโชน์ของการรู้ช่วงเวลาใน
ชีวิตประจาวัน

เวลำ
ที่ใช้

-แบบสังเกต
พฤติกรรม
การทางานกลุ่ม

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

๖๕๙

๕ ๑. ครูอธิบายเพิ่มเติมความรู้ใน ๑. นักเรียนนาเสนอใบ
นาที เรื่องการเรียงลาดับเหตุการณ์ใน งาน เรื่อง การเรียงลาดับ
ชีวิตประจาวัน สรุปผล
เหตุการณ์ใชีวิตประจาวัน

๕. นักเรียนทาใบงาน
เรื่อง การเรียงลาดับ
เหตุการณ์ใน
ชีวิตประจาวัน

กิจกรรมนักเรียน

ขั้นสรุป

กิจกรรมครู

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

๔.

เวลำ
ที่ใช้
๑๕ ๕. ชีแ้ จงการทาใบงาน
นาที

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้
ขั้นปฏิบัติ

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้
-ใบงาน เรื่อง
การเรียงลาดับ
เหตุการณ์ใน
ชีวิตประจาวัน

สื่อกำรเรียนรู้

-แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
เรียนรู้

-ตรวจใบงาน
เรื่อง การ
เรียงลาดับ
เหตุการณ์ใน
ชีวิตประจาวัน

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

๓.

ลำดับ
ที่

๖๖๐

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กาลเวลา

๖๖๑

๘. สื่อกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
- Power Point เรื่อง การเรียงลาดับเหตุการณ์ในชีวิตประจาวัน
- บัตรคา (ข้อความสถานการณ์)
- ใบงานที่ 6 เรื่อง การเรียงลาดับเหตุการณ์ในชีวิตประจาวัน
๙. กำรวัดและกำรประเมินผล
ประเด็นกำรวัดและ
ประเมินผล

วิธีกำร

เครื่องมือ

เกณฑ์กำรประเมิน

ทักษะ

ตรวจประเมิน
การนาเสนอ

๑. แบบประเมิน
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
การนาเสนอ
ร้อยละ ๖๐
๒. แบบสังเกตพฤติกรรม
การทางานกลุ่ม

ความรู้

ตรวจใบงาน เรื่อง การ
เรียงลาดับเหตุการณ์ใน
ชีวิตประจาวัน

ใบงานที่ ๖ เรือ่ ง การ
เรียงลาดับเหตุการณ์ใน
ชีวิตประจาวัน

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

ประเมินความมีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ในการ
ทางาน และมีจิต
สาธารณะ

แบบประเมินคุณลักษณะ เกณฑ์ประเมิน
อันพึงประสงค์
ระดับผ่าน

สมรรถนะสาคัญของ
ผู้เรียน

ประเมินความสามารถใน แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้
การสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

เกณฑ์ประเมิน
ระดับผ่าน

๖๖๒

คูม่ ือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหำรหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมำย
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กาลเวลา

๖๖๓

ใบงำนที่ ๖ เรือ่ ง กำรเรียงลำดับเหตุกำรณ์ในชีวิตประจำวัน
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กำลเวลำ
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๖ เรื่อง การเรียงลาดับเหตุการณ์ในชีวิตประจาวัน
รำยวิชำประวัตศิ ำสตร์ รหัสวิชำ ส๑๑๑๐๒ ภำคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน ๑ วันของตนเอง โดยเรียงลาดับเหตุการณ์และ
ระบุคาบอกช่วงเวลา พร้อมวาดภาพระบายสีประกอบให้สวยงาม

ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้น ป.๑/……....เลขที่…………………

๖๖๔

คูม่ ือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)
เฉลย ใบงำนที่ ๖ เรื่อง กำรเรียงลำดับเหตุกำรณ์ในชีวิตประจำวัน
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กำลเวลำ
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๖ เรื่อง การเรียงลาดับเหตุการณ์ในชีวิตประจาวัน

รำยวิชำประวัตศิ ำสตร์

รหัสวิชำ ส๑๑๑๐๒

ภำคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน ๑ วันของตนเอง โดยเรียงลาดับเหตุการณ์และ
ระบุคาบอกช่วงเวลา พร้อมวาดภาพระบายสีประกอบให้สวยงาม

เช้ำ

เที่ยง

บ่ำย

เย็น

ค่ำ

ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้น ป.๑/……....เลขที่…………………

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กาลเวลา

๖๖๕

แบบประเมินกำรนำเสนอผลงำน
คำชีแ้ จง ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน
ลำดับที่

รำยกำรประเมิน

คุณภำพกำรปฏิบตั ิ
๓

๑
๒
๓
๔
๕

นาเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง
การนาเสนอมีความน่าสนใจ
ความเหมาะสมกับเวลา
ความกล้าแสดงออก
บุคลิกภาพ น้าเสียงเหมาะสม
รวม

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องเล็กน้อย
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องมาก

=
=
=

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
ช่วงคะแนน
๑๑-๑๕
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

๒

๑

๖๖๖

คูม่ ือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้
คำชีแ้ จง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กาหนด

๓

๓

๓

ตรงต่อเวลำ

ชื่อ – สกุล

รับผิดชอบ
ขยันหมั่นเพียร

เลขที่

กำรร่วม
กิจกรรม
กำรรับฟัง
ควำมคิดเห็น
ของผู
ควำม้อื่น

รำยกำร

๓

๓

คะแนน
รวม

๑๕

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัตหิ รือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กาลเวลา

๖๖๗

สังเกตพฤติกรรมกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
ระดับคะแนน

ประเด็นกำรประเมิน

๒

๑

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
สม่าเสมอ

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม
บางครั้ง

ไม่มีความกระตือรือร้น
ในการร่วมกิจกรรม

๒. การรับฟังความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นของ
ของผู้อื่น
ผูอ้ ื่นสม่าเสมอ

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ไม่รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น

๑. การร่วมกิจกรรม

๓

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมาย
ในงานที่ได้รับ
สม่าเสมอ
บางครั้ง
มอบหมาย

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จอย่าง
สม่าเสมอ

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จ เรียบร้อย ส่งผลงานเสร็จ
เรียบร้อย
ทันตามเวลาที่กาหนด

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จเป็น
บางครั้ง

ไม่มีความเพียร
พยายามทางานให้
สาเร็จ

ส่งผลงานไม่เรียบร้อย
และช้ากว่าเวลาที่
แต่ช้ากว่าเวลาที่กาหนด กาหนด

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

๖๖๘

คูม่ ือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

พฤติกรรม กำรทำงำนกลุม่
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
ลำดับ
ที่

ชื่อ-นำมสกุล
ของผู้รับกำร
ประเมิน

กำรแสดง
ควำม
คิดเห็น

๓

กำรยอมรับ
ฟังผู้อื่น

๒ ๑ ๓

๒

๑

กำรทำงำน
ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย

๓

๒ ๑

ควำมมีน้ำใจ

๓ ๒

๑

กำรมีส่วน
ร่วมในกำร
ปรับปรุง
ผลงำนกลุ่ม
๓

๒

รวม
๑๕
คะแนน

๑

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กาลเวลา

๖๖๙

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
รำยกำรประเมิน

พฤติกรรมกำรแสดงออก

ระดับกำรปฏิบตั ิ
๓

๒

๑

๑. มีวินัย

๑. ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัวและโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๓. มุ่งมั่นในกำรทำงำน ๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
๔. มีจิตสำธำรณะ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน
๘. อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของ
ห้องเรียน โรงเรียนชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของ
โรงเรียน
ลงชื่อ........................................................ผู้ประเมิน
.................../.................../......................
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๐ - ๑๒ หมายถึง ดี
คะแนน ๗ - ๙ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๖ หมายถึง ปรับปรุง

๖๗๐

คูม่ ือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๗ เรื่อง วิธีกำรสืบค้นประวัติควำมเป็นมำของตนเองและครอบครัว
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง กำลเวลำ
เวลำ ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม รำยวิชำ ประวัติศำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
๑. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สำระที่ ๔ ประวัติศำสตร์
มำตรฐำน ๔.๑ เข้าใจความหมาย ความสาคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วัด
ป.๑/๓ บอกประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวโดยสอบถามผู้เกี่ยวข้อง
๒. สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
การสืบค้นความเป็นมาของตนเองและครอบครัว สามารถศึกษาโดยการสอบถามจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน
๓. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายวิธีการสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัว
๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
- สืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัว
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- เห็นประโยชน์ของการสืบค้นข้อมูลประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัว
๔. สำระกำรเรียนรู้
- วิธีการสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัว
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. มีจิตสาธารณะ
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้

๑.

ลำดับที่

๑.อธิบายวิธีการสืบค้น
ประวัติความเป็นมา
ของตนเองและ
ครอบครัว

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กาลเวลา

ขั้นนาเข้าสู่
บทเรียน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

๑๐
นาที

เวลำ
ที่ใช้
กิจกรรมนักเรียน

๑. ครูมีวิดีโอเกีย่ วกับการแนะนา ๑. นักเรียนศึกษา
ตนเองให้นักเรียนดู
การแนะนาตัวจากคลิป
วิดีโอ
๒. สุ่มนักเรียน ๒-๓ คน
๒. นักเรียนออกมาแนะนา
ให้แนะนาตนเองอย่างง่าย
ตัวหน้าห้องเรียนให้เพื่อน
ฟัง
๓. ครูอธิบายความหมายของ
คาว่า “ประวัติ”ให้นักเรียนฟัง

กิจกรรมครู

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๗ เรื่อง วิธีกำรสืบค้นประวัตคิ วำมเป็นมำของตนเองและครอบครัว
รำยวิชำ ประวัติศำสตร์ จำนวน ๑ ชั่วโมง

-สื่อ PPT เรื่อง
วิธีการสืบค้น
ประวัติความ
เป็นมาของ
ตนเองและ
ครอบครัว

-VDO
การแนะนาตัว

สื่อกำรเรียนรู้

-แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
เรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

๖๗๑

๒.

ลำดับที่

๖๗๒

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

เวลำ
ที่ใช้
๒๐
นาที

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้
ขั้นสอน

๑. ให้นักเรียนจับสลากคาถามที่
ครูเตรียมไว้ให้ในกล่องคนละ ๑
คาถาม โดยมีตัวอย่างคาถาม
ดังนี้
ชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด
อายุ บ้านอยู่ที่ไหน
พ่อแม่ประกอบอาชีพอะไร
จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันแสดง
ความคิดเห็น โดยใช้คาถาม
ดังนี้
- นักเรียนคิดว่าคาถามที่
นักเรียนจับสลากได้ให้ขอ้ มูล
เกี่ยวกับเรื่องใด
- ถ้าหากนักเรียนต้องการทราบ
ข้อมูลของตนเองและครอบครัว
เพิ่มเติมควรทาอย่างไร

กิจกรรมครู

สื่อกำรเรียนรู้

- สอบถามจากสมาชิกใน
ครอบครัว สืบค้นจาก
หลักฐานและเอกสาร
ต่าง ๆ เช่น สาเนา
ทะเบียนบ้าน สูติบัตร

- ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
และครอบครัว

๑. นักเรียนทากิจกรรม
-สลากคาถาม
ตอบคาถาม เช่น ชื่อ
นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด
อายุ

กิจกรรมนักเรียน

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

-แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
ทางานกลุ่ม

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

๓.

ลำดับที่

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กาลเวลา

ขั้นปฏิบัติ

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

๑๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้

๔. ชีแ้ จงการทาใบงาน

๓. ครูซักถามนักเรียน ดังนี้
- นักเรียนมีวิธสี ืบค้นประวัติ
ความเป็นมาของตนเองและ
ครอบครัวอย่างไร

๒. ครูอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของ
วิธีการสืบค้นประวัติความ
เป็นมาของตนเองและ
ครอบครัว

กิจกรรมครู
-สื่อ PPT เรื่อง
วิธีการสืบค้น
ประวัติความ
เป็นมาของ
ตนเองและ
ครอบครัว

สื่อกำรเรียนรู้

๔. นักเรียนทาใบงาน เรื่อง -ใบงาน เรื่อง
ประวัติความเป็นมาของ ประวัติความ
ฉัน
เป็นมาของฉัน

๓. นักเรียนตอบคาถาม
- สอบถามสมาชิกใน
ครอบครัว ดูข้อมูลจากสูติ
บัตร สาเนาทะเบียนบ้าน
ดูจากภาพถ่าย

กิจกรรมนักเรียน

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

-ตรวจใบงาน
เรื่อง ประวัติ
ความเป็นมา
ของฉัน

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

๖๗๓

๔.

ลำดับที่

๖๗๔

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

เวลำ
ที่ใช้
๕
นาที

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้
ขั้นสรุป

กิจกรรมนักเรียน

๑. ครูอธิบายเพิ่มเติมความรู้ใน ๑. นักเรียนนาเสนอใบงาน
เรื่องวิธีการสืบค้นประวัติความ เรื่อง ประวัติความเป็นมา
เป็นมาของตนเองและ
ของฉัน
ครอบครัว สรุปผล

กิจกรรมครู

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
สื่อกำรเรียนรู้

-แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กาลเวลา

๖๗๕

๘. สื่อกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
- Power Point เรื่อง วิธีการสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัว
- สลากคาถาม
- ใบงานที่ ๗ เรื่อง ประวัติความเป็นมาของฉัน
๙. กำรวัดและกำรประเมินผล
ประเด็นกำรวัดและ
ประเมินผล
ทักษะ

วิธีกำร
ตรวจประเมิน
การนาเสนอ

เครื่องมือ
๑. แบบประเมิน
การนาเสนอ

เกณฑ์กำรประเมิน
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

๒. แบบสังเกตพฤติกรรม
การทางานกลุ่ม
ความรู้

ตรวจใบงาน เรื่องประวัติ ใบงานที่ ๗ เรือ่ ง ประวัติ ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ความเป็นมาของฉัน
ความเป็นมาของฉัน
ร้อยละ ๖๐

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

ประเมินความมีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ในการ
ทางาน และมีจิต
สาธารณะ

สมรรถนะสาคัญของ
ผู้เรียน

ประเมินความสามารถใน แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้
การสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต

แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

เกณฑ์ประเมิน
ระดับผ่าน

เกณฑ์ประเมิน
ระดับผ่าน

๖๗๖

คูม่ ือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหำรหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมำย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กาลเวลา

๖๗๗

ใบงำนที่ ๗ เรื่อง ประวัติควำมเป็นมำของฉัน
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กำลเวลำ
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๗ เรื่อง วิธีการสืบค้นประวัตคิ วามเป็นมาของตนเองและครอบครัว
รำยวิชำประวัตศิ ำสตร์ รหัสวิชำ ส๑๑๑๐๒ ภำคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของตนเอง พร้อมสารวจการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ
ประวัติของตนเองและครอบครัว โดยระบายสีแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

๑. ชื่อ……………………………………..นามสกุล………………………………………..
๒. อายุ……………………………ปี
๓. สมาชิกในครอบครัวของฉันมี ……………………คน คือ
…………………………………………………………………………………………………….
๔. ชื่อโรงเรียน……………………………………………………………………………….
๕. ชื่อเพื่อนสนิท……………………………………………………………………………
นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของตนเองและครอบครัวโดยสอบถาม
จากบุคคลใด
พ่อ แม่

ปู่ ย่า

ตา ยาย

ลุง ป้า

น้า อา

พี่ น้อง

ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้น ป.๑/……....เลขที่…………………

๖๗๘

คูม่ ือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)
เฉลย ใบงำนที่ 7 เรื่อง ประวัตคิ วำมเป็นมำของฉัน
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กำลเวลำ
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๗ เรื่อง วิธีการสืบค้นประวัตคิ วามเป็นมาของตนเองและครอบครัว
รำยวิชำประวัตศิ ำสตร์ รหัสวิชำ ส๑๑๑๐๒ ภำคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของตนเอง พร้อมสารวจการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ
ประวัติของตนเองและครอบครัว โดยระบายสีแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

๑. ชื่อ……เด็กหญิงฟ้าใส….......…..นามสกุล………ใจงาม…………........……..
๒. อายุ………๗…………ปี
๓. สมาชิกในครอบครัวของฉันมี ………๔………คน คือ
………พ่อ แม่ พี่ชาย และตัวฉัน.......……………………………...…………………….
๔. ชื่อโรงเรียน…………วังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์……………….…….
๕. ชื่อเพื่อนสนิท……………มะนาว.........………………………..………………………
นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของตนเองและครอบครัวโดยสอบถาม
จากบุคคลใด
พ่อ แม่

ปู่ ย่า

ตา ยาย

ลุง ป้า

น้า อา

พี่ น้อง

ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้น ป.๑/……....เลขที่…………………

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กาลเวลา

๖๗๙

แบบประเมินกำรนำเสนอผลงำน
คำชีแ้ จง ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน
ลำดับที่

รำยกำรประเมิน

คุณภำพกำรปฏิบตั ิ
๓

๑
๒
๓
๔
๕

นาเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง
การนาเสนอมีความน่าสนใจ
ความเหมาะสมกับเวลา
ความกล้าแสดงออก
บุคลิกภาพ น้าเสียงเหมาะสม
รวม

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องเล็กน้อย
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องมาก

=
=
=

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
ช่วงคะแนน
๑๑-๑๕
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

๒

๑

๖๘๐

คูม่ ือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้
คำชีแ้ จง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กาหนด

๓

๓

ตรงต่อเวลำ

๓

รับผิดชอบ
ขยันหมั่นเพียร

ชื่อ – สกุล

กำรรับฟัง
ควำมคิดเห็น
ของผู
ควำม้อื่น

เลขที่

กำรร่วม
กิจกรรม

รำยกำร

๓

๓

คะแนน
รวม

๑๕

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กาลเวลา

๖๘๑

สังเกตพฤติกรรมกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
ระดับคะแนน

ประเด็นกำรประเมิน

๒

๑

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
สม่าเสมอ

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม
บางครั้ง

ไม่มีความกระตือรือร้น
ในการร่วมกิจกรรม

๒. การรับฟังความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นของ
ของผู้อื่น
ผูอ้ ื่นสม่าเสมอ

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ไม่รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น

๑. การร่วมกิจกรรม

๓

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมาย
ในงานที่ได้รับ
สม่าเสมอ
บางครั้ง
มอบหมาย

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จอย่าง
สม่าเสมอ

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จ เรียบร้อย ส่งผลงานเสร็จ
เรียบร้อย
ทันตามเวลาที่กาหนด

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จเป็น
บางครั้ง

ไม่มีความเพียร
พยายามทางานให้
สาเร็จ

ส่งผลงานไม่เรียบร้อย
และช้ากว่าเวลาที่
แต่ช้ากว่าเวลาที่กาหนด กาหนด

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

๖๘๒

คูม่ ือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

พฤติกรรม กำรทำงำนกลุม่
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
ลำดับ ชื่อ-นำมสกุลของ
ที่ ผูร้ ับกำรประเมิน

กำรแสดง
ควำม
คิดเห็น

๓

กำรยอมรับ
ฟังผู้อื่น

๒ ๑ ๓

๒

๑

กำรทำงำน
ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย

๓

๒ ๑

ควำมมีน้ำใจ

๓ ๒

๑

กำรมีส่วน
ร่วมในกำร
ปรับปรุง
ผลงำนกลุ่ม
๓

๒

รวม
๑๕
คะแนน

๑

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กาลเวลา

๖๘๓

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
รำยกำรประเมิน

พฤติกรรมกำรแสดงออก

ระดับกำรปฏิบตั ิ
๓

๒

๑

๑. มีวินัย

๑. ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัวและโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๓. มุ่งมั่นในกำรทำงำน ๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
๔. มีจิตสำธำรณะ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน
๘. อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของ
ห้องเรียน โรงเรียนชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของ
โรงเรียน
ลงชื่อ........................................................ผู้ประเมิน
.................../.................../......................
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๐ - ๑๒ หมายถึง ดี
คะแนน ๗ - ๙ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๖ หมายถึง ปรับปรุง

๖๘๔

คูม่ ือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๘ เรื่อง ประวัติควำมเป็นมำของตนเองและครอบครัว
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง กำลเวลำ
เวลำ ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม รำยวิชำ ประวัตศิ ำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
๑. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สำระที่ ๔ ประวัติศำสตร์
มำตรฐำน ๔.๑ เข้าใจความหมาย ความสาคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วดั
ป.๑/๓ บอกประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวโดยสอบถามผู้เกี่ยวข้อง
๒. สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
การสืบค้นความเป็นมาของตนเองและครอบครัว สามารถศึกษาโดยการสอบถามจากผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน
๓. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัว
๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
- นาเสนอประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัว
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- ความภาคภูมิใจในตนเองและครอบครัว
๔. สำระกำรเรียนรู้
- ความสาคัญของประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัว
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. มีจิตสาธารณะ
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

๑.อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับ
ประวัติความเป็นมาของ
ตนเองและครอบครัว

ลำดับ
ที่

๑.

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กาลเวลา

ขั้นนาเข้าสู่
บทเรียน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

๑๐
นาที

เวลำ
ที่ใช้

๒. นักเรียนตอบคาถาม

๒. ให้นักเรียนร่วมกันแสดง
ความคิดเห็น โดยครูใช้คาถาม
ดังนี้
- ถ้าหากนักเรียนต้องการทราบ
ข้อมูลของตนเองและครอบครัว
เพิ่มเติมควรทาอย่างไร

- สอบถามจากสมาชิกใน
ครอบครัว สืบค้นจาก
หลักฐานและเอกสาร
ต่าง ๆ เช่น สาเนา
ทะเบียนบ้าน สูติบัตร
- การทราบประวัติตนเองมี
- ทราบความเป็นมา
ความสาคัญต่อนักเรียนอย่างไร ของตนเอง

๑. นักเรียนเล่าประวัติ
ความเป็นมาของตนเอง
สั้น ๆ หน้าชั้นเรียน

กิจกรรมนักเรียน

๑. ครูเลือกตัวแทนนักเรียน
ออกมาเล่าประวัติความเป็นมา
ของตนเองสั้น ๆ หน้าชั้นเรียน
เพื่อเป็นการทบทวนความรู้

กิจกรรมครู

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๘ เรื่อง ประวัติควำมเป็นมำของตนเองและครอบครัว
รำยวิชำ ประวัติศำสตร์ จำนวน ๑ ชั่วโมง

-สื่อ PPT เรื่อง
ประวัติความ
เป็นมาของ
ตนเองและ
ครอบครัว

สื่อกำรเรียนรู้

-แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

๖๘๕

๒.

ลำดับ
ที่

๖๘๖

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นสอน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

๒๐
นาที

เวลำ
ที่ใช้
กิจกรรมนักเรียน

๑. ครูอธิบายเพิ่มเติมในเรื่อง
ของความสาคัญของ
การทราบประวัติตนเองและ
ครอบครัว
๒. นักเรียนร่วมกันสนทนา
เกี่ยวกับประวัติของครอบครัว
โดยใช้คาถาม ดังนี้
- ครอบครัวของนักเรียนมี
สมาชิกกี่คน
- สมาชิกในครอบครัวของ
นักเรียนประกอบด้วยใครบ้าง
- ครอบครัวของนักเรียน
ประกอบอาชีพอะไร
- นักเรียนจะปฏิบัติตนให้เป็นที่
ภาคภูมิใจของครอบครัวอย่างไร

- ปฏิบัติตนเป็นคนดี แบ่ง
เบาภาระของครอบครัว

- พ่อรับราชการ แม่ค้าขาย

- พ่อ แม่ พี่ชาย ตัวเอง

- ๔ คน/๕ คน/๖ คน

๒. นักเรียนตอบคาถาม

- การศึกษาประวัติความเป็นมา - ทาให้ทราบเรื่องราว
ของครอบครัวมีความสาคัญ
ความเป็นมาของครอบครัว
อย่างไร

กิจกรรมครู

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

-สื่อ PPT เรื่อง
ประวัติความ
เป็นมาของ
ตนเองและ
ครอบครัว

สื่อกำรเรียนรู้

-แบบสังเกต
พฤติกรรม
การทางาน
กลุ่ม

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

คูม่ ือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

ลำดับ
ที่

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กาลเวลา

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

เวลำ
ที่ใช้
กิจกรรมนักเรียน

๓. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกีย่ วกับ
ประวัติวามเป็นมาของตนเอง
และครอบครัว รวมทั้งความ
ภาคภูมิใจในครอบครัวให้
นักเรียนฟัง
๔. ให้นกั เรียนบอกผลที่เกิดจาก ๔. นักเรียนร่วมกันบอก
การสืบค้นประวัติของตนเองและ บอกผลที่เกิดจาก
ครอบครัว
การสืบค้นประวัติของ
ตนเองและครอบครัว
เช่น สามารถบอกข้อมูล
ของตนเองกับผู้อื่นได้
เข้าใจเหตุการณ์ต่าง ๆ
ได้อย่างชัดเจน

กิจกรรมครู

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

-สื่อ PPT เรื่อง
ประวัติความ
เป็นมาของ
ตนเองและ
ครอบครัว

สื่อกำรเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

๖๘๗

๕
นาที

ขั้นสรุป

๔.

เวลำ
ที่ใช้
๑๕
นาที

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้
ขั้นปฏิบัติ

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

๓.

ลำดับ
ที่

๖๘๘
สื่อกำรเรียนรู้

๕. นักเรียนทาใบงาน เรื่อง -ใบงาน เรื่อง
ข้อมูลของตนเองและ
ข้อมูลของ
ครอบครัว
ตนเองและ
ครอบครัว

กิจกรรมนักเรียน

๑. ครูอธิบายเพิ่มเติมความรู้ใน ๑. นักเรียนนาเสนอใบงาน
เรื่องประวัติความเป็นมาของ
เรื่อง ข้อมูลของตนเองและ
ตนเองและครอบครัว สรุปผล ครอบครัว

๕. ชีแ้ จงการทาใบงาน

กิจกรรมครู

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

-แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้

-ตรวจใบงาน
เรื่อง ข้อมูล
ของตนเอง
และ
ครอบครัว

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

คูม่ ือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กาลเวลา

๖๘๙

๘. สื่อกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
- Power Point เรื่อง ประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัว
- ใบงานที่ ๘ เรื่อง ข้อมูลของตนเองและครอบครัว
๙. กำรวัดและกำรประเมินผล
ประเด็นกำรวัดและ
ประเมินผล

วิธีกำร

เครื่องมือ

เกณฑ์กำรประเมิน

ทักษะ

ตรวจประเมิน
การนาเสนอ

๑. แบบประเมินการ
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
นาเสนอ
ร้อยละ ๖๐
๒. แบบสังเกตพฤติกรรม
การทางานกลุ่ม

ความรู้

ตรวจใบงาน เรื่อง ข้อมูล ใบงานที่ ๘ เรือ่ ง ข้อมูล ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ของตนเองและครอบครัว ของตนเองและครอบครัว ร้อยละ ๖๐

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

ประเมินความมีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ในการ
ทางาน และมีจิต
สาธารณะ

สมรรถนะสาคัญของ
ผู้เรียน

ประเมินความสามารถใน แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้
การสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต

แบบประเมินคุณลักษณะ เกณฑ์ประเมิน
อันพึงประสงค์
ระดับผ่าน

เกณฑ์ประเมิน
ระดับผ่าน

๖๙๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหำรหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมำย
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กาลเวลา

๖๙๑

ใบงำนที่ ๘ เรือ่ ง ข้อมูลของตนเองและครอบครัว
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กำลเวลำ
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๘ เรื่อง ประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัว
รำยวิชำประวัตศิ ำสตร์ รหัสวิชำ ส๑๑๑๐๒ ภำคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

คำชี้แจง นักเรียนนาข้อความที่กาหนดให้ต่อไปนี้เขียนเติมลงในตารางข้อมูลของตนเองและข้อมูล
ของครอบครัวให้ถูกต้อง

๑. ชื่อเล่นของฉัน ๒. ที่ตั้งของบ้ำน ๓. วัน เดือน ปีเกิดของฉัน
๔. อำยุของฉัน ๕. หมำยเลขโทรศัพท์ที่บ้ำน ๖. จำนวนสมำชิกในครอบครัว

ข้อมูลของตนเอง

ข้อมูลของครอบครัว

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.....
.....
ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั
้น ป.๑/……....เลขที
่…………………

๖๙๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)
เฉลย ใบงำนที่ ๘ เรื่อง ข้อมูลของตนเองและครอบครัว
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กำลเวลำ
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๘ เรื่อง ประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัว
รำยวิชำประวัตศิ ำสตร์ รหัสวิชำ ส๑๑๑๐๒ ภำคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

คำชี้แจง นักเรียนนาข้อความที่กาหนดให้ต่อไปนีเ้ ขียนเติมลงในตารางข้อมูลของตนเองและข้อมูล
ของครอบครัวให้ถูกต้อง

๑.ชื่อเล่นของฉัน ๒.ที่ตั้งของบ้าน
๓.วัน เดือน ปีเกิดของฉัน
๔.อายุของฉัน ๕.หมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าน ๖.จานวนสมาชิกในครอบครัว

ข้อมูลของตนเอง

ข้อมูลของครอบครัว

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

๑. ชื่อเล่นของฉัน

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

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

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

๒. ที่ตั้งของบ้าน

๕. หมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าน
๓. วัน เดือน ปีเกิดของ
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
ฉัน
๖......................................................................................
จานวนสมาชิกในครอบครัว
๔. อายุของฉัน
.....................................................................................
.....................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้น ป.๑/……....เลขที่…………………

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กาลเวลา

๖๙๓

แบบประเมินกำรนำเสนอผลงำน
คำชีแ้ จง ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน
ลำดับที่

รำยกำรประเมิน

คุณภำพกำรปฏิบตั ิ
๓

๑
๒
๓
๔
๕

นาเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง
การนาเสนอมีความน่าสนใจ
ความเหมาะสมกับเวลา
ความกล้าแสดงออก
บุคลิกภาพ น้าเสียงเหมาะสม
รวม

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องเล็กน้อย
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องมาก

=
=
=

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
ช่วงคะแนน
๑๑-๑๕
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

๒

๑

๖๙๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้
คำชีแ้ จง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กาหนด

๓

๓

๓

ตรงต่อเวลำ

ชื่อ – สกุล

รับผิดชอบ
ขยันหมั่นเพียร

เลขที่

กำรร่วม
กิจกรรม
กำรรับฟัง
ควำมคิดเห็น
ของผู
ควำม้อื่น

รำยกำร

๓

๓

คะแนน
รวม

๑๕

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กาลเวลา

๖๙๕

สังเกตพฤติกรรมกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ประเด็นกำรประเมิน

ระดับคะแนน
๒

๑

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
สม่าเสมอ

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม
บางครั้ง

ไม่มีความกระตือรือร้น
ในการร่วมกิจกรรม

๒. การรับฟังความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นของ
ของผู้อื่น
ผูอ้ ื่นสม่าเสมอ

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ไม่รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น

๑. การร่วมกิจกรรม

๓

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมาย
ในงานที่ได้รับ
สม่าเสมอ
บางครั้ง
มอบหมาย

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จอย่าง
สม่าเสมอ

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จ เรียบร้อย ส่งผลงานเสร็จ
เรียบร้อย
ทันตามเวลาที่กาหนด

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จเป็น
บางครั้ง

ไม่มีความเพียร
พยายามทางานให้
สาเร็จ

ส่งผลงานไม่เรียบร้อย
และช้ากว่าเวลาที่
แต่ช้ากว่าเวลาที่กาหนด กาหนด

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

๖๙๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

พฤติกรรม กำรทำงำนกลุม่
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ลำดับ ชื่อ-นำมสกุลของ
ที่
ผูร้ ับกำรประเมิน

กำรแสดง
ควำม
คิดเห็น

๓

กำรยอมรับ
ฟังผู้อื่น

กำรทำงำน
ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย

๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓

๒ ๑

ควำมมีน้ำใจ

กำรมีส่วน
ร่วมในกำร
รวม
ปรับปรุง
๑๕
ผลงำนกลุ่ม คะแนน

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กาลเวลา

๖๙๗

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
รำยกำรประเมิน

พฤติกรรมกำรแสดงออก

ระดับกำรปฏิบตั ิ
๓

๒

๑

๑. มีวินัย

๑. ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัวและโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๓. มุ่งมั่นในกำรทำงำน ๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
๔. มีจิตสำธำรณะ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน
๘. อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของ
ห้องเรียน โรงเรียนชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของ
โรงเรียน
ลงชื่อ........................................................ผู้ประเมิน
.................../.................../......................
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๐ - ๑๒ หมายถึง ดี
คะแนน ๗ - ๙ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๖ หมายถึง ปรับปรุง

๖๙๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ __________________สกุล _________________วัน____ เดือน____________ พ.ศ. _____
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กาลเวลา
คำชีแ้ จง
๑. ระบายสีลงใน

ของแต่ละกิจกรรมที่นักเรียนคิดว่าทาได้ตามระดับการประเมินเหล่านี้

เพื่อประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน
ปรับปรุง

พอใช้

ค่อนข้างดี

ดีมาก

ดี

กิจกรรม
๑.ใช้ปฏิทินแสดงวัน เดือน ปี กับเหตุการณ์สาคัญในชีวิตได้
๒.เรียงลาดับเหตุการณ์ในชีวิต ประจาวัน ตาม วัน เวลา ที่เกิดขึ้นได้
๓.บอกประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวได้

ระดับควำมสำมำรถ

๒. นับจานวนดาวจากตารางข้างบนเพื่อบันทึกผลการเรียนรู้ของนักเรียน ดังนี้
จานวน
..............................
จานวน
..............................
จานวน
..............................

จานวน
..............................
จานวน
..............................

สรุป วงกลมรอบผลการเรียนรู้ของนักเรียน โดยนับจากข้อที่ได้ดาวมากที่สุด
ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ค่อนข้างดี

ดีมาก

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กาลเวลา

๖๙๙

บันทึกกำรเรียนรู้ (Learning

logs)

ชื่อ ___________________ สกุล _________________วัน____ เดือน______________ พ.ศ. _____

สิ่งที่ฉันชอบในกำรเรียนวิชำนี้ คือ

.................................................................
.................................................................
.................................................................
.............................
สิ่งที่ฉันไม่ชอบในกำรเรียนวิชำนี้ คือ
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..........................

สิ่งที่ฉันจะทำให้ดีขึ้น คือ
..............................................................
..............................................................
..............................................................
......................................

๗๐๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒
ภูมิใจในท้องถิ่น

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภูมิใจในท้องถิน่
๗๐๑
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง สภำพแวดล้อมในอดีตกับปัจจุบนั
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง ภูมิใจในท้องถิ่น
เวลำ ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม รำยวิชำ ประวัตศิ ำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สำระที่ ๔ ประวัติศำสตร์
มำตรฐำน ๔.๒ เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์ และ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสาคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตัวชี้วัด
ป.๑/๑ บอกความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม สิ่งของ เครื่องใช้ หรือการดาเนินชีวิตของตนเอง
กับสมัยของพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย
๒. สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
สภาพแวดล้อมในสังคมจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมใน
อดีตและปัจจุบันจะมีความแตกต่างกัน
๓. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในอดีตกับปัจจุบัน
๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
- วิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในอดีตกับปัจจุบัน
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- ภาคภูมิใจในลักษณะการดาเนินชีวิตประจาวันของคนในอดีตกับปัจจุบัน
๔. สำระกำรเรียนรู้
- ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในอดีตกับปัจจุบัน
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. มีจิตสาธารณะ
๕. รักความเป็นไทย
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

๑.อธิบายความเปลี่ยน
แปลงของสภาพแวดล้อม
ในอดีตกับปัจจุบัน

ลำดับ
ที่

๑.

๗๐๒

ขั้นนาเข้าสู่
บทเรียน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้

๑. ครูให้นกั เรียนดูรูปภาพ
สภาพแวดล้อมในอดีตกับ
ปัจจุบัน จากนัน้ ร่วมกันสนทนา
แล้วตอบคาถาม ดังนี้
- จากภาพที่นักเรียนได้ดู
นักเรียนชอบสภาพแวดล้อมใน
อดีตหรือปัจจุบนั เพราะเหตุใด
- นักเรียนคิดว่าการใช้ชีวิตของ
คนในอดีตมีความเหมือนหรือ
แตกต่างกับปัจจุบัน อย่างไร

กิจกรรมครู

- ปัจจุบนั เพราะมีสิ่ง
อานวยความสะดวกสบาย
มากมาย
- แตกต่างกัน เพราะคนใน
อดีตมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย มี
การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
แต่วิถีชีวิตของคนใน
ปัจจุบัน จะดาเนินชีวิตแข่ง
กับเวลา ต่างคนต่างอยู่ไม่
เกี่ยวข้องกัน

๑. นักเรียนสังเกตภาพ
และตอบคาถาม

กิจกรรมนักเรียน

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

-สื่อ PPT เรื่อง
สภาพแวดล้อม
ในอดีตกับ
ปัจจุบัน

สื่อกำรเรียนรู้

-แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

คูม่ ือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง สภำพแวดล้อมในอดีตกับปัจจุบนั
รำยวิชำ ประวัติศำสตร์ จำนวน ๑ ชั่วโมง

๒.

ลำดับ
ที่

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นสอน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภูมิใจในท้องถิน่

๒๐
นาที

เวลำ
ที่ใช้
กิจกรรมนักเรียน

๑. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
๑. นักเรียนแต่ละกลุม่ ทา
ช่วยกันคิดว่าการดาเนินชีวิต
กิจกรรมพร้อมส่งตัวแทน
ของตนเองในปัจจุบันเป็น
รายงานหน้าชั้น
อย่างไร โดยให้นักเรียนช่วยกัน
วาดภาพประกอบลงในกระดาษ
ที่ครูเตรียมไว้ให้ และครูมี
การสุ่มให้นักเรียนบอกถึง
การดาเนินชีวิตของตนเองใน
ปัจจุบัน
๒. ครูอธิบายเพิ่มเติมจากที่
นักเรียนออกมานาเสนอหน้า
ชั้นในเรือ่ งของสภาพแวดล้อมใน
ปัจจุบันว่ามีความแตกต่างจาก
อดีตอย่างไร

๒. ครูอธิบายเพิ่มเติมความรู้
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในอดีต
กับปัจจุบัน

กิจกรรมครู

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

-กระดาษเอสี่

สื่อกำรเรียนรู้

-แบบสังเกต
พฤติกรรม
การทางาน
กลุ่ม

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

๗๐๓

ขั้นสรุป

๔..

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

ขั้นปฏิบัติ

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

๓.

ลำดับ
ที่

๗๐๔

๕
นาที

๑๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้

๑. ครูอธิบายเพิ่มเติมความรู้
สรุปผล

๔. ชีแ้ จงการทาใบงานให้
นักเรียนฟัง

๓. นักเรียนตอบคาถาม

๓. นักเรียนร่วมกันแสดงความ
คิดเห็นเกีย่ วกับวิถีการดาเนิน
ชีวิตของผู้คนในอดีตและปัจจุบัน
โดยใช้คาถาม ดังนี้
- ในอดีตพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย มี
วิถีการดาเนินชีวิตอย่างไร
- ในปัจจุบันผู้คนมีวิถีการดาเนิน
ชีวิตอย่างไร

-สื่อ PPT เรื่อง
สภาพแวดล้อม
ในอดีตกับ
ปัจจุบัน

สื่อกำรเรียนรู้

๑. นักเรียนนาเสนอใบงาน
เรื่อง สภาพแวดล้อมใน
อดีต

๔. นักเรียนทาใบงาน เรื่อง -ใบงาน เรื่อง
สภาพแวดล้อมในอดีต
สภาพแวดล้อม
ในอดีต

- มีการดาเนินชีวิตแบบ
เรียบง่าย
- มีความเป็นอยู่
สะดวกสบาย

กิจกรรมนักเรียน

กิจกรรมครู

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

-แบบสั ง เกต
พ ฤ ติ ก ร ร ม
การเรียนรู้

-ตรวจใบงาน
เรื่องสภาพ
แวดล้อมใน
อดีต

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

คูม่ ือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภูมิใจในท้องถิน่

๗๐๕

๘. สื่อกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
- Power Point เรื่อง สภาพแวดล้อมในอดีตกับปัจจุบัน
- ใบงานที่ ๑ เรื่อง สภาพแวดล้อมในอดีต
๙. กำรวัดและกำรประเมินผล
ประเด็นกำรวัดและ
ประเมินผล

วิธีกำร

เครื่องมือ

เกณฑ์กำรประเมิน

ทักษะ

ตรวจประเมิน
การนาเสนอ

๑. แบบประเมิน
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
การนาเสนอ
ร้อยละ ๖๐
๒. แบบสังเกตพฤติกรรม
การทางานกลุ่ม

ความรู้

ตรวจใบงาน เรื่อง
สภาพแวดล้อมในอดีต

ใบงานที่ ๑ เรือ่ ง
สภาพแวดล้อมในอดีต

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

ประเมินความมีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ในการ
ทางาน มีจิตสาธารณะ
และรักความเป็นไทย

แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

เกณฑ์ประเมิน
ระดับผ่าน

สมรรถนะสาคัญของ
ผู้เรียน

ประเมินความสามารถใน แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้
การสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต

เกณฑ์ประเมิน
ระดับผ่าน

๗๐๖

คูม่ ือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหำรหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมำย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภูมิใจในท้องถิน่

๗๐๗

ใบงำนที่ ๑ เรือ่ ง สภำพแวดล้อมในอดีต
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภูมิใจในท้องถิน่
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง สภาพแวดล้อมในอดีตกับปัจจุบัน
รำยวิชำประวัตศิ ำสตร์ รหัสวิชำ ส๑๑๑๐๒ ภำคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

คำชี้แจง ให้นักเรียนวาดภาพสภาพแวดล้อมของคนในอดีต

ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้น ป.๑/……....เลขที่…………………

๗๐๘

คูม่ ือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)
เฉลย ใบงำนที่ ๑ เรื่อง สภำพแวดล้อมในอดีต
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภูมิใจในท้องถิน่
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง สภาพแวดล้อมในอดีตกับปัจจุบัน
รำยวิชำประวัตศิ ำสตร์ รหัสวิชำ ส๑๑๑๐๒ ภำคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

คำชี้แจง ให้นักเรียนวาดภาพสภาพแวดล้อมของคนในอดีต

ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้น ป.๑/……....เลขที่…………………

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภูมิใจในท้องถิน่

๗๐๙

แบบประเมินกำรนำเสนอผลงำน
คำชีแ้ จง ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน
ลำดับที่

รำยกำรประเมิน

คุณภำพกำรปฏิบตั ิ
๓

๑
๒
๓
๔
๕

นาเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง
การนาเสนอมีความน่าสนใจ
ความเหมาะสมกับเวลา
ความกล้าแสดงออก
บุคลิกภาพ น้าเสียงเหมาะสม
รวม

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องเล็กน้อย
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องมาก

=
=
=

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
ช่วงคะแนน
๑๑-๑๕
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

๒

๑

๗๑๐

คูม่ ือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้
คำชีแ้ จง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กาหนด

๓

๓

๓

ตรงต่อเวลำ

ชื่อ – สกุล

รับผิดชอบ
ขยันหมั่นเพียร

เลขที่

กำรร่วม
กิจกรรม
กำรรับฟัง
ควำมคิดเห็น
ของผู
ควำม้อื่น

รำยกำร

๓

๓

คะแนน
รวม

๑๕

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภูมิใจในท้องถิน่

๗๑๑

สังเกตพฤติกรรมกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ระดับคะแนน

ประเด็นกำรประเมิน

๒

๑

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
สม่าเสมอ

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม
บางครั้ง

ไม่มีความกระตือรือร้น
ในการร่วมกิจกรรม

๒. การรับฟังความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นของ
ของผู้อื่น
ผูอ้ ื่นสม่าเสมอ

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ไม่รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น

๑. การร่วมกิจกรรม

๓

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมาย
ในงานที่ได้รับ
สม่าเสมอ
บางครั้ง
มอบหมาย

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จอย่าง
สม่าเสมอ

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จ เรียบร้อย ส่งผลงานเสร็จ
เรียบร้อย
ทันตามเวลาที่กาหนด

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จเป็น
บางครั้ง

แต่ช้ากว่าเวลาที่กาหนด

ไม่มีความเพียร
พยายามทางานให้
สาเร็จ
ส่งผลงานไม่เรียบร้อย
และช้ากว่าเวลาที่
กาหนด

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

๗๑๒

คูม่ ือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

พฤติกรรม กำรทำงำนกลุม่
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ลำดับ
ที่

ชื่อ-นำมสกุลของ
ผู้รับกำรประเมิน

กำรแสดง
ควำม
คิดเห็น

กำรยอมรับ
ฟังผู้อื่น

กำรทำงำน
ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓

๒ ๑

กำรมีส่วน
ควำมมีน้ำใจ ร่วมในกำร
รวม
ปรับปรุง
๑๕
ผลงำนกลุ่ม คะแนน
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภูมิใจในท้องถิน่

๗๑๓

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
รำยกำรประเมิน

พฤติกรรมกำรแสดงออก

ระดับกำรปฏิบตั ิ
๓

๒

๑

๑. มีวินัย

๑. ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัวและโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๓. มุ่งมั่นในกำรทำงำน ๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
๔. มีจิตสำธำรณะ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน
๘. อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของ
ห้องเรียน โรงเรียนชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของ
โรงเรียน
ลงชื่อ........................................................ผู้ประเมิน
.................../.................../......................
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๐ - ๑๒ หมายถึง ดี
คะแนน ๗ - ๙ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๖ หมายถึง ปรับปรุง

๗๑๔

คูม่ ือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๒ เรื่อง กำรดำเนินชีวิตของคนในอดีตและปัจจุบนั
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง ภูมิใจในท้องถิ่น
เวลำ ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม รำยวิชำ ประวัตศิ ำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
๑. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สำระที่ ๔ ประวัติศำสตร์
มำตรฐำน ๔.๒ เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์ และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสาคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตัวชี้วดั
ป.๑/๑ บอกความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม สิ่งของ เครื่องใช้ หรือการดาเนินชีวิตของตนเอง
กับสมัยของพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย
๒. สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
สภาพแวดล้อมในสังคมจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมใน
อดีตและปัจจุบันจะมีความแตกต่างกัน
๓. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในอดีตกับปัจจุบัน
๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
- วิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในอดีตกับปัจจุบัน
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- ภาคภูมิใจในลักษณะการดาเนินชีวิตประจาวันของคนในอดีตกับปัจจุบัน
๔. สำระกำรเรียนรู้
- การดาเนินชีวิตของคนในอดีตและปัจจุบัน
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. มีจิตสาธารณะ
๕. รักความเป็นไทย
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

๑.อธิบายความเปลี่ยน
แปลงของสภาพแวดล้อม
ในอดีตกับปัจจุบัน

ลำดับ
ที่

๑.

ขั้นนาเข้าสู่
บทเรียน

๑๐
นาที

เวลำ
ที่ใช้

๑. ให้นกั เรียนศึกษาภาพ
เกี่ยวกับวิถีการดาเนินชีวิตของ
ผู้คนในอดีตและปัจจุบันและ
ร่วมกันเปรียบเทียบถึงความ
แตกต่าง
๒. ครูอธิบายเพิ่มเติมความรู้
เกี่ยวกับวิถีการดาเนินชีวิตของ
ผู้คนในอดีตกับปัจจุบัน
๓. นักเรียนร่วมกันแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับวิถีการดาเนิน
ชีวิตของผู้คนในอดีตและ
ปัจจุบัน โดยใช้คาถาม ดังนี้
- นักเรียนชอบวิถกี ารดาเนิน
ชีวิตของคนในอดีตหรือปัจจุบัน
เพราะเหตุใด

กิจกรรมครู

สื่อกำรเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

๗๑๕

- อดีต เพราะ มีการใช้ชีวิต
ใกล้ชิดกับธรรมชาติ

๓. นักเรียนตอบคาถาม

๑. นักเรียนร่วมกันสนทนา -สื่อ PPT เรื่อง -แบบสังเกต
ภาพเกี่ยวกับวิถีชีวิตของ การดาเนินชีวิต พฤติกรรม
ผู้คนในอดีตและปัจจุบัน ของคนในอดีต การเรียนรู้
และปัจจุบัน

กิจกรรมนักเรียน

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๒ เรื่อง กำรดำเนินชีวิตของคนในอดีตและปัจจุบนั
รำยวิชำ ประวัติศำสตร์ จำนวน ๑ ชั่วโมง

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภูมิใจในท้องถิน่

๒.

ลำดับ
ที่

๗๑๖

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นสอน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

๒๐
นาที

เวลำ
ที่ใช้

๓. นักเรียนร่วมกันแสดง
ความคิดเห็น

๑. นักเรียนแบ่งกลุม่
ปฏิบัติกิจกรรม

- ใช้ชีวิตสะดวกสบายมาก
ขึ้น

- ปัจจุบันผู้คนมีวิถีการดาเนิน
ชีวิตอย่างไร

๑. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มและ
ออกมาเลือกว่าภาพใดเกี่ยวกับ
การดาเนินชีวิตของคนในอดีต
และภาพใดเกี่ยวกับการดาเนิน
ชีวิตของคนในปัจจุบัน
๒. ครูอธิบายเพิ่มเติมจากที่
นักเรียนทากิจกรรมและอธิบาย
เพิ่มเติมความรูเ้ กี่ยวกับวิถีการ
ดาเนินชีวิต
๓. ให้นกั เรียนร่วมกันแสดงความ
คิดเห็นเกีย่ วกับสภาพแวดล้อมที่
เป็นอยู่ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลง
ไปจากอดีต โดยใช้คาถาม ดังนี้

กิจกรรมนักเรียน

กิจกรรมครู

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

-สื่อ PPT เรื่อง
การดาเนินชีวิต
ของคนในอดีต
และปัจจุบัน

-ภาพการดาเนิน -แบบสังเกต
ชีวิต
พฤติกรรม
การทางาน
กลุ่ม

สื่อกำรเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

ขั้นสรุป

๔.

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

ขั้นปฏิบัติ

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

๓.

ลำดับ
ที่

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภูมิใจในท้องถิน่

๕
นาที

๑๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้

๑. ครูอธิบายเพิ่มเติมความรู้
สรุปผล

๔. ชีแ้ จงการทาใบงาน ให้
นักเรียนฟัง

- มีเกิดความสะดวกสบาย
มากขึ้น

- ผลดีเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่
เป็นอยู่ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลง
ไปจากอดีต
- ผลเสียเกีย่ วกับสภาพแวดล้อม
ที่เป็นอยูใ่ นปัจจุบันที่
เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต

สื่อกำรเรียนรู้

๑. นักเรียนนาเสนอใบงาน
เรื่อง สภาพแวดล้อมใน
ปัจจุบัน

๔. นักเรียนทาใบงาน เรื่อง -ใบงาน เรื่อง
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน สภาพแวดล้อม
ในปัจจุบัน

- มีสภาพแวดล้อมถูก
ทาลาย

กิจกรรมนักเรียน

กิจกรรมครู

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

-แบบสั ง เกต
พ ฤ ติ ก ร ร ม
การเรียนรู้

-ตรวจใบงาน
เรื่องสภาพ
แวดล้อมใน
ปัจจุบัน

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

๗๑๗

๗๑๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

๘. สื่อกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
- Power Point เรื่อง สภาพแวดล้อมในอดีตกับปัจจุบัน
- ใบงานที่ ๒ เรื่อง สภาพแวดล้อมในปัจจุบนั
- ภาพการดาเนินชีวิต
๙. กำรวัดและกำรประเมินผล
ประเด็นกำรวัดและ
ประเมินผล

วิธีกำร

เครื่องมือ

เกณฑ์กำรประเมิน

ทักษะ

ตรวจประเมิน
การนาเสนอ

๑. แบบประเมิน
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
การนาเสนอ
ร้อยละ ๖๐
๒. แบบสังเกตพฤติกรรม
การทางานกลุ่ม

ความรู้

ตรวจใบงาน เรื่อง
ใบงานที่ ๒ เรือ่ ง
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ร้อยละ ๖๐

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

ประเมินความมีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ในการ
ทางาน มีจิตสาธารณะ
และรักความเป็นไทย

สมรรถนะสาคัญของ
ผู้เรียน

ประเมินความสามารถใน แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้
การสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต

แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

เกณฑ์ประเมิน
ระดับผ่าน

เกณฑ์ประเมิน
ระดับผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภูมิใจในท้องถิน่

๗๑๙

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหำรหรือผูท้ ี่ได้รับมอบหมำย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๗๒๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)
ใบงำนที่ ๒ เรื่อง สภำพแวดล้อมในปัจจุบนั
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภูมิใจในท้องถิน่
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๒ เรื่อง การดาเนินชีวิตของคนในอดีตและปัจจุบัน
รำยวิชำประวัตศิ ำสตร์ รหัสวิชำ ส๑๑๑๐๒ ภำคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

คำชี้แจง ให้นักเรียนวาดภาพสภาพแวดล้อมของคนในปัจจุบัน

ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้น ป.๑/……....เลขที่…………………

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภูมิใจในท้องถิน่

๗๒๑

เฉลย ใบงำนที่ ๒ เรื่อง สภำพแวดล้อมในปัจจุบนั
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภูมิใจในท้องถิน่
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๒ เรื่อง การดาเนินชีวิตของคนในอดีตและปัจจุบัน
รำยวิชำประวัตศิ ำสตร์ รหัสวิชำ ส๑๑๑๐๒ ภำคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

คำชี้แจง ให้นักเรียนวาดภาพสภาพแวดล้อมของคนในปัจจุบัน

ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้น ป.๑/……....เลขที่…………………

๗๒๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

แบบประเมินกำรนำเสนอผลงำน
คำชีแ้ จง ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน
ลำดับที่

รำยกำรประเมิน

คุณภำพกำรปฏิบตั ิ
๓

๑
๒
๓
๔
๕

นาเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง
การนาเสนอมีความน่าสนใจ
ความเหมาะสมกับเวลา
ความกล้าแสดงออก
บุคลิกภาพ น้าเสียงเหมาะสม
รวม

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องเล็กน้อย
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องมาก

=
=
=

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
ช่วงคะแนน
๑๑-๑๕
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

๒

๑

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภูมิใจในท้องถิน่

๗๒๓

แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้
คำชีแ้ จง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กาหนด

๓

๓

๓

ตรงต่อเวลำ

ชื่อ – สกุล

รับผิดชอบ
ขยันหมั่นเพียร

เลขที่

กำรร่วม
กิจกรรม
กำรรับฟัง
ควำมคิดเห็น
ของผู
ควำม้อื่น

รำยกำร

๓

๓

คะแนน
รวม

๑๕

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

๗๒๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

สังเกตพฤติกรรมกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ระดับคะแนน

ประเด็นกำรประเมิน

๒

๑

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
สม่าเสมอ

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม
บางครั้ง

ไม่มีความกระตือรือร้น
ในการร่วมกิจกรรม

๒. การรับฟังความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นของ
ของผู้อื่น
ผูอ้ ื่นสม่าเสมอ

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ไม่รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น

๑. การร่วมกิจกรรม

๓

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมาย
ในงานที่ได้รับ
สม่าเสมอ
บางครั้ง
มอบหมาย

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จอย่าง
สม่าเสมอ

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จ เรียบร้อย ส่งผลงานเสร็จ
เรียบร้อย
ทันตามเวลาที่กาหนด

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จเป็น
บางครั้ง

ไม่มีความเพียร
พยายามทางานให้
สาเร็จ

ส่งผลงานไม่เรียบร้อย
และช้ากว่าเวลาที่
แต่ช้ากว่าเวลาที่กาหนด กาหนด

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภูมิใจในท้องถิน่

๗๒๕

พฤติกรรม กำรทำงำนกลุม่
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ลำดับ ชื่อ-นำมสกุลของ
ที่
ผูร้ ับกำรประเมิน

กำรแสดง
ควำม
คิดเห็น

๓

กำรยอมรับ
ฟังผู้อื่น

กำรทำงำน
ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย

๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓

๒ ๑

ควำมมีน้ำใจ

กำรมีส่วน
รวม
ร่วมในกำร
๑๕
ปรับปรุง คะแนน
ผลงำนกลุ่ม

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบตั ิหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

๗๒๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
รำยกำรประเมิน

พฤติกรรมกำรแสดงออก

ระดับกำรปฏิบตั ิ
๓

๒

๑

๑. มีวินัย

๑. ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัวและโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๓. มุ่งมั่นในกำรทำงำน ๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
๔. มีจิตสำธำรณะ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน
๘. อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของ
ห้องเรียน โรงเรียนชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของ
โรงเรียน
ลงชื่อ........................................................ผู้ประเมิน
.................../.................../......................
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๐ - ๑๒ หมายถึง ดี
คะแนน ๗ - ๙ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๖ หมายถึง ปรับปรุง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภูมิใจในท้องถิน่
๗๒๗
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๓ เรื่อง ควำมเปลี่ยนแปลงของสิ่งของ เครื่องใช้ในอดีตและปัจจุบนั ๑
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง ภูมิใจในท้องถิ่น
เวลำ ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม รำยวิชำ ประวัตศิ ำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
๑. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สำระที่ ๔ ประวัติศำสตร์
มำตรฐำน ๔.๒ เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์ และ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสาคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตัวชี้วัด
ป.๑/๑ บอกความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม สิ่งของ เครื่องใช้ หรือการดาเนินชีวิตของตนเอง
กับสมัยของพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย
๒. สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
สภาพแวดล้อมในสังคมจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมใน
อดีตและปัจจุบันจะมีความแตกต่างกัน
๓. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายความเปลี่ยนแปลงของสิ่งของ เครื่องใช้ในอดีตและปัจจุบัน
๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
- วิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งของ เครื่องใช้ในอดีตและปัจจุบัน
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- ภาคภูมิใจในลักษณะการดาเนินชีวิตประจาวันของคนในอดีตกับปัจจุบัน
๔. สำระกำรเรียนรู้
- ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งของ เครื่องใช้ในอดีตและปัจจุบัน
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. มีจิตสาธารณะ
๕. รักความเป็นไทย
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

๑.อธิบายความเปลี่ยน
แปลงของสิ่งของ เครื่องใช้
ในอดีตและปัจจุบัน

๑.

ขั้นนาเข้าสู่
บทเรียน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้

๑. ครูพูดคุยสนทนากับนักเรียน
ในเรือ่ งสิ่งของเครื่องใช้ในอดีต
กับปัจจุบัน พร้อมซักถาม
นักเรียน ดังนี้
- นักเรียนรู้จกั สิ่งของ เครื่องใช้
อะไรบ้างในอดีต
- นักเรียนรู้จกั สิ่งของ เครื่องใช้
อะไรบ้างในปัจจุบัน
๒. ครูอธิบายเพิ่มเติมความรู้
เกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้ในอดีต
กับปัจจุบันพร้อมให้นักเรียนดู
รูปภาพประกอบ

กิจกรรมครู

สื่อกำรเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

เตารีดไฟฟ้า

๑. นักเรียนร่วมกันสนทนา -สื่อ PPT เรื่อง -แบบสังเกต
และตอบคาถาม
ความเปลี่ยน
พฤติกรรม
แปลงของ
การเรียนรู้
สิ่งของ เครื่องใช้
- ตะเกียงเจ้าพายุ
ในอดีตและ
หม้อดินเผา เตารีดผ่าน
ปัจจุบัน ๑
- ไฟฉาย หม้อหุงข้าว

กิจกรรมนักเรียน

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๓ เรื่อง ควำมเปลี่ยนแปลงของสิ่งของ เครื่องใช้ในอดีตและปัจจุบนั ๑
รำยวิชำ ประวัติศำสตร์ จำนวน ๑ ชั่วโมง

ลำดับ
ที่

๗๒๘

๒.

ลำดับ
ที่

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้
ขั้นสอน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภูมิใจในท้องถิน่

๒๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้
๑. ครูนาภาพสิ่งของ เครื่องใช้
ในอดีตกับปัจจุบันมาให้
นักเรียน จากนัน้ ให้นกั เรียนแต่
ละกลุ่มร่วมกันจาแนกสิ่งของ
เครื่องใช้ในอดีตและสิ่งของ
เครื่องใช้ในปัจจุบัน
๒. ครูอธิบายเพิ่มเติมจากที่
นักเรียนทากิจกรรมและอธิบาย
เพิ่มเติมความรูเ้ กี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งของเครื่องใช้
ในอดีตและปัจจุบัน และใช้
คาถาม ดังนี้
- สิ่งของ เครื่องใช้ในอดีตกับ
ปัจจุบันแตกต่างกันอย่างไร

กิจกรรมครู

- สิ่งของเครื่องใช้ในอดีต
เป็นภูมิปัญญาของคนใน
ชุมชนที่ประดิษฐ์ขึ้นจาก
วัสดุหรือทรัพยากรที่มีอยู่
ในชุมชน ส่วนสิ่งของ
เครื่องใช้ในปัจจุบันมีการ

๒. นักเรียนตอบคาถาม

๑. นักเรียนแบ่งกลุม่
ปฏิบัติกิจกรรม

กิจกรรมนักเรียน

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

-สื่อ PPT เรื่อง
ความ
เปลี่ยนแปลง
ของสิ่งของ
เครื่องใช้ในอดีต
และปัจจุบัน ๑
-บัตรภาพ
สิ่งของ เครื่องใช้
ในอดีตกับ
ปัจจุบัน

สื่อกำรเรียนรู้

-แบบสังเกต
พฤติกรรม
การทางาน
กลุ่ม

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

๗๒๙

ขั้นสรุป

๔.

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

ขั้นปฏิบัติ

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

๓.

ลำดับ
ที่

๗๓๐

๕
นาที

๑๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้

๑. ครูอธิบายเพิ่มเติมความรู้
สรุปผล

๔. ชีแ้ จงการทาใบงาน ให้
นักเรียนฟัง

๓. ให้นกั เรียนร่วมกัน
เปรียบเทียบสิ่งของเครือ่ งใช้ใน
อดีตและปัจจุบนั

กิจกรรมครู

สื่อกำรเรียนรู้

-ตรวจใบงาน
เรื่อง จาแนก
สิ่งของและ
เครื่องใช้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

๑. นักเรียนนาเสนอใบงาน -สื่อ PPT เรื่อง -แบบสังเกต
เรื่อง จาแนกสิง่ ของและ ความเปลี่ยน
พฤติกรรม
เครื่องใช้
แปลงของ
การเรียนรู้
สิ่งของ เครื่องใช้
ในอดีตและ
ปัจจุบัน ๑

๔. นักเรียนทาใบงาน เรื่อง -ใบงาน เรื่อง
จาแนกสิ่งของและ
จาแนกสิง่ ของ
เครื่องใช้
และเครื่องใช้

นาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้า
มาใช้ในการประดิษฐ์
๓. นักเรียนร่วมกันแสดง
ความคิดเห็น

กิจกรรมนักเรียน

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภูมิใจในท้องถิน่

๗๓๑

๘. สื่อกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
- Power Point เรื่อง ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งของ เครื่องใช้ในอดีตและปัจจุบัน 1
- บัตรภาพสิ่งของ เครื่องใช้ในอดีตกับปัจจุบัน
- ใบงานที่ ๓ เรื่อง จาแนกสิ่งของและเครื่องใช้
๙. กำรวัดและกำรประเมินผล
ประเด็นกำรวัดและ
ประเมินผล

วิธีกำร

เครื่องมือ

เกณฑ์กำรประเมิน

ทักษะ

ตรวจประเมิน
การนาเสนอ

๑. แบบประเมิน
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
การนาเสนอ
ร้อยละ ๖๐
๒. แบบสังเกตพฤติกรรม
การทางานกลุ่ม

ความรู้

ตรวจใบงาน เรื่อง
จาแนกสิ่งของและ
เครื่องใช้

ใบงานที่ ๓ เรือ่ ง จาแนก ผ่านเกณฑ์ประเมิน
สิ่งของและเครือ่ งใช้
ร้อยละ ๖๐

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

ประเมินความมีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ในการ
ทางาน มีจิตสาธารณะ
และรักความเป็นไทย

แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

สมรรถนะสาคัญของ
ผู้เรียน

ประเมินความสามารถใน แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้
การสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต

เกณฑ์ประเมิน
ระดับผ่าน

เกณฑ์ประเมิน
ระดับผ่าน

๗๓๒

คูม่ ือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหำรหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมำย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภูมิใจในท้องถิน่

๗๓๓

ใบงำนที่ ๓ เรือ่ ง จำแนกสิ่งของและเครื่องใช้
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภูมิใจในท้องถิน่
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๓ เรื่อง ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งของ เครื่องใช้ในอดีตและปัจจุบนั 1
รำยวิชำประวัตศิ ำสตร์ รหัสวิชำ ส๑๑๑๐๒ ภำคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

คำชี้แจง ให้นักเรียนร่วมกันจาแนกสิ่งของเครื่องใช้ในอดีต และสิ่งของ เครื่องใช้ในปัจจุบันลงใน
ตารางให้ถูกต้อง

๑. เตำรีดถ่ำน

๒. ตะเกียง

๕. เครื่องซักผ้ำ

๖. เตำอั้งโล่

สิ่งของ เครื่องใช้ในอดีต

๓. ไมโครเวฟ
๗. ลูกคิด

๔. เตำแก๊ส
๘. เครื่องคิดเลข

สิ่งของ เครื่องใช้ในปัจจุบนั

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

ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้น ป.๑/……....เลขที่…………………

๗๓๔

คูม่ ือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

เฉลย ใบงำนที่ ๓ เรื่อง จำแนกสิ่งของและเครื่องใช้
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภูมิใจในท้องถิน่
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๓ เรื่อง ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งของ เครื่องใช้ในอดีตและปัจจุบนั 1
รำยวิชำประวัตศิ ำสตร์ รหัสวิชำ ส๑๑๑๐๒ ภำคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

คำชี้แจง ให้นักเรียนร่วมกันจาแนกสิ่งของเครื่องใช้ในอดีต และสิ่งของ เครื่องใช้ในปัจจุบันลงใน
ตารางให้ถูกต้อง

๑. เตารีดถ่าน

๒. ตะเกียง

๕. เครื่องซักผ้า

๖. เตาอั้งโล่

๓. ไมโครเวฟ

๔. เตาแก๊ส

๗. ลูกคิด

๘. เครื่องคิดเลข

สิ่งของ เครื่องใช้ในอดีต

สิ่งของ เครื่องใช้ในปัจจุบนั

๑. เตารีดถ่าน

๓. ไมโครเวฟ

๒. ตะเกียง

๔. เตาแก๊ส

๖. เตาอั้งโล่

๕. เครื่องซักผ้า

๗. ลูกคิด

๘. เครื่องคิดเลข

ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้น ป.๑/……....เลขที่…………………

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภูมิใจในท้องถิน่

๗๓๕

แบบประเมินกำรนำเสนอผลงำน
คำชีแ้ จง ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน
ลำดับที่

รำยกำรประเมิน

คุณภำพกำรปฏิบตั ิ
๓

๑
๒
๓
๔
๕

นาเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง
การนาเสนอมีความน่าสนใจ
ความเหมาะสมกับเวลา
ความกล้าแสดงออก
บุคลิกภาพ น้าเสียงเหมาะสม
รวม

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องเล็กน้อย
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องมาก

=
=
=

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
ช่วงคะแนน
๑๑-๑๕
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

๒

๑

๗๓๖

คูม่ ือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้
คำชีแ้ จง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กาหนด

๓

๓

๓

ตรงต่อเวลำ

ชื่อ – สกุล

รับผิดชอบ
ขยันหมั่นเพียร

เลขที่

กำรร่วม
กิจกรรม
กำรรับฟัง
ควำมคิดเห็น
ของผู
ควำม้อื่น

รำยกำร

๓

๓

คะแนน
รวม

๑๕

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภูมิใจในท้องถิน่

๗๓๗

สังเกตพฤติกรรมกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
ระดับคะแนน

ประเด็นกำรประเมิน

๒

๑

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
สม่าเสมอ

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม
บางครั้ง

ไม่มีความกระตือรือร้น
ในการร่วมกิจกรรม

๒. การรับฟังความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นของ
ของผู้อื่น
ผูอ้ ื่นสม่าเสมอ

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ไม่รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น

๑. การร่วมกิจกรรม

๓

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมาย
ในงานที่ได้รับ
สม่าเสมอ
บางครั้ง
มอบหมาย

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จอย่าง
สม่าเสมอ

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จ เรียบร้อย ส่งผลงานเสร็จ
เรียบร้อย
ทันตามเวลาที่กาหนด

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จเป็น
บางครั้ง

แต่ช้ากว่าเวลาที่กาหนด

ไม่มีความเพียร
พยายามทางานให้
สาเร็จ
ส่งผลงานไม่เรียบร้อย
และช้ากว่าเวลาที่
กาหนด

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

๗๓๘

คูม่ ือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

พฤติกรรม กำรทำงำนกลุม่
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
ลำดับ ชื่อ-นำมสกุลของ
ที่
ผูร้ ับกำรประเมิน

กำรแสดง
ควำม
คิดเห็น

๓

กำรยอมรับ
ฟังผู้อื่น

กำรทำงำน
ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย

๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓

๒ ๑

ควำมมีน้ำใจ

กำรมีส่วน
ร่วมในกำร
รวม
ปรับปรุง
๑๕
ผลงำนกลุ่ม คะแนน

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภูมิใจในท้องถิน่

๗๓๙

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
รำยกำรประเมิน

พฤติกรรมกำรแสดงออก

ระดับกำรปฏิบตั ิ
๓

๒

๑

๑. มีวินัย

๑. ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัวและโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๓. มุ่งมั่นในกำรทำงำน ๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
๔. มีจิตสำธำรณะ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน
๘. อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของ
ห้องเรียน โรงเรียนชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของ
โรงเรียน
ลงชื่อ........................................................ผู้ประเมิน
.................../.................../......................
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๐ - ๑๒ หมายถึง ดี
คะแนน ๗ - ๙ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๖ หมายถึง ปรับปรุง

๗๔๐

คูม่ ือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๔ เรื่อง ควำมเปลี่ยนแปลงของสิ่งของ เครื่องใช้ในอดีตและปัจจุบนั ๒
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง ภูมิใจในท้องถิ่น
เวลำ ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม รำยวิชำ ประวัตศิ ำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
๑. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สำระที่ ๔ ประวัติศำสตร์
มำตรฐำน ๔.๒ เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์ และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสาคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตัวชี้วดั
ป.๑/๑ บอกความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม สิ่งของ เครื่องใช้ หรือการดาเนินชีวิตของตนเอง
กับสมัยของพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย
๒. สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
สภาพแวดล้อมในสังคมจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมใน
อดีตและปัจจุบันจะมีความแตกต่างกัน
๓. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายความเปลี่ยนแปลงของสิ่งของ เครื่องใช้ในอดีตและปัจจุบัน
๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
- วิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งของ เครื่องใช้ในอดีตและปัจจุบัน
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- ภาคภูมิใจในลักษณะการดาเนินชีวิตประจาวันของคนในอดีตกับปัจจุบัน
๔. สำระกำรเรียนรู้
- ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งของ เครื่องใช้ในอดีตและปัจจุบัน
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. มีจิตสาธารณะ
๕. รักความเป็นไทย
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

๑.อธิบายความเปลี่ยน
แปลงของสิ่งของ เครื่องใช้
ในอดีตและปัจจุบัน

ลำดับ
ที่

๑.

ขั้นนาเข้าสู่
บทเรียน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้

๑. ให้นกั เรียนดูรูปภาพสิ่งของ
เครื่องใช้ในอดีตและปัจจุบัน
พร้อมพูดคุยและซักถามนักเรียน
เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ ดังนี้
- บ้านของนักเรียนมีสิ่งของ
เครื่องใช้ในอดีต อะไรบ้าง
- บ้านของนักเรียนมีสิ่งของ
เครื่องใช้ในปัจจุบัน อะไรบ้าง
๒. ครูอธิบายเพิ่มเติมความรู้
เกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้ในอดีต
กับปัจจุบัน

กิจกรรมครู

สื่อกำรเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

๗๔๑

๑. นักเรียนร่วมกันสนทนา -สื่อ PPT เรื่อง -แบบสังเกต
และตอบคาถาม
ความเปลี่ยน
พฤติกรรม
แปลงของ
การเรียนรู้
สิ่งของ เครื่องใช้
- หม้อดินเผา เตารีดถ่าน ในอดีตและ
เป็นต้น
ปัจจุบัน ๒
- โทรศัพท์มือถือ เตารีด
ไฟฟ้า ไมโครเวฟ

กิจกรรมนักเรียน

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๔ เรื่อง ควำมเปลี่ยนแปลงของสิ่งของ เครื่องใช้ในอดีตและปัจจุบนั ๒
รำยวิชำ ประวัติศำสตร์ จำนวน ๑ ชั่วโมง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภูมิใจในท้องถิน่

๒.

ลำดับ
ที่

๗๔๒

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้
ขั้นสอน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้
๒๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้
๑. ครูให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอ
เกี่ยวกับสิ่งของ เครื่องใช้ในอดีต
พร้อมทั้งพูดคุยและซักถาม
นักเรียนจากคลิปวิดโี อ
๒. ครูให้นกั เรียนทากิจกรรมนา
ตัวเลขใต้ภาพมาเติมลงใน
แผนภาพสิ่งของเครื่องใช้ในอดีต
และสิ่งของเครือ่ งใช้ในปัจจุบนั
ให้สัมพันธ์กัน (ทาในสไลด์)
๓. ให้นกั เรียนดูภาพสิ่งของ
เครื่องใช้ในอดีตและปัจจุบัน
พร้อมซักถามจากในภาพว่ามี
ประโยชน์อย่างไร
๔. ครูอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของ
ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งของ
เครื่องใช้ในอดีตและปัจจุบัน

กิจกรรมครู

๓. นักเรียนร่วมกันแสดง
ความคิดเห็น

๒. นักเรียนทากิจกรรม

๑. นักเรียนดูคลิปวิดโี อ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
พร้อมทั้งตอบคาถาม

กิจกรรมนักเรียน

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

-คลิปวิดีโอ
เกี่ยวกับสิ่งของ
เครื่องใช้ในอดีต

-สื่อ PPT เรื่อง -แบบสังเกต
ความเปลี่ยน
พฤติกรรม
แปลงของ
การทางานกลุ่ม
สิ่งของ
เครื่องใช้ในอดีต
และปัจจุบัน ๒

สื่อกำรเรียนรู้

คูม่ ือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

ขั้นสรุป

๔.

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้
ขั้นปฏิบัติ

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

๓.

ลำดับ
ที่

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภูมิใจในท้องถิน่

๕
นาที

๑๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้

๑. ครูอธิบายเพิ่มเติมความรู้
สรุปผล

๕. ชีแ้ จงการทาใบงาน เรื่อง
สิ่งของ เครื่องใช้ในอดีตและ
ปัจจุบันให้นักเรียนฟัง

กิจกรรมครู

สื่อกำรเรียนรู้

-ตรวจใบงาน
เรื่อง สิ่งของ
เครื่องใช้ในอดีต
และปัจจุบัน

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

๑. นักเรียนนาเสนอใบงาน -สื่อ PPT เรื่อง -แบบสังเกต
เรื่อง สิ่งของเครื่องใช้ใน
ความเปลี่ยน
พฤติกรรม
อดีตและปัจจุบัน
แปลงของ
การเรียนรู้
สิ่งของ เครื่องใช้
ในอดีตและ
ปัจจุบัน ๒

๕. นักเรียนทาใบงาน เรื่อง -ใบงาน เรื่อง
สิ่งของเครื่องใช้ในอดีต
สิ่งของ
และปัจจุบัน
เครื่องใช้ในอดีต
และปัจจุบัน

กิจกรรมนักเรียน

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

๗๔๓

๗๔๔

คูม่ ือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

๘. สื่อกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
- Power Point เรื่อง ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งของ เครื่องใช้ในอดีตและปัจจุบัน ๒
- คลิปวิดีโอเกี่ยวกับสิ่งของ เครื่องใช้ในอดีต
- ใบงานที่ ๔ เรื่อง สิ่งของ เครื่องใช้ในอดีตและปัจจุบัน
๙. กำรวัดและกำรประเมินผล
ประเด็นกำรวัดและ
ประเมินผล

วิธีกำร

เครื่องมือ

เกณฑ์กำรประเมิน

ทักษะ

ตรวจประเมิน
การนาเสนอ

๑. แบบประเมิน
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
การนาเสนอ
ร้อยละ ๖๐
๒. แบบสังเกตพฤติกรรม
การทางานกลุ่ม

ความรู้

ตรวจใบงาน เรื่อง สิ่งของ ใบงาน เรื่อง สิ่งของ
เครื่องใช้ในอดีตและ
เครื่องใช้ในอดีตและ
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

ประเมินความมีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ในการ
ทางาน มีจิตสาธารณะ
และรักความเป็นไทย

เกณฑ์ประเมิน
ระดับผ่าน

สมรรถนะสาคัญของ
ผู้เรียน

ประเมินความสามารถใน แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้
การสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต

แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

เกณฑ์ประเมิน
ระดับผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภูมิใจในท้องถิน่

๗๔๕

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหำรหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมำย
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๗๔๖

คูม่ ือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

ใบงำนที่ ๔ เรือ่ ง สิ่งของเครือ่ งใช้ในอดีตและปัจจุบนั
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภูมิใจในท้องถิน่
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๔ เรื่อง ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งของ เครื่องใช้ในอดีตและปัจจุบนั ๒
รำยวิชำประวัตศิ ำสตร์ รหัสวิชำ ส๑๑๑๐๒ ภำคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

คำชี้แจง ให้นักเรียนวาดภาพสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตที่มีการเปลี่ยนแปลงมายังปัจจุบัน พร้อมเขียน
บรรยายใต้ภาพ

นี่คือ____________________

แต่เดี๋ยวนี้เราเปลี่ยนมาใช้______________________

ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้น ป.๑/……....เลขที่…………………

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภูมิใจในท้องถิน่

๗๔๗

เฉลย ใบงำนที่ 4 เรื่อง สิ่งของเครื่องใช้ในอดีตและปัจจุบนั
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภูมิใจในท้องถิน่
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๔ เรื่อง ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งของ เครื่องใช้ในอดีตและปัจจุบนั ๒
รำยวิชำประวัตศิ ำสตร์ รหัสวิชำ ส๑๑๑๐๒ ภำคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

คำชี้แจง ให้นักเรียนวาดภาพสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตที่มีการเปลี่ยนแปลงมายังปัจจุบัน พร้อมเขียน
บรรยายใต้ภาพ

ตะเกียงเจ้าพายุ
นี่คือ_________________

หลอดไฟ
แต่เดี๋ยวนี้เราเปลี่ยนมาใช้___________________
ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้น ป.๑/……....เลขที่…………………

๗๔๘

คูม่ ือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

แบบประเมินกำรนำเสนอผลงำน
คำชีแ้ จง ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน
ลำดับที่

รำยกำรประเมิน

คุณภำพกำรปฏิบตั ิ
๓

๑
๒
๓
๔
๕

นาเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง
การนาเสนอมีความน่าสนใจ
ความเหมาะสมกับเวลา
ความกล้าแสดงออก
บุคลิกภาพ น้าเสียงเหมาะสม
รวม

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องเล็กน้อย
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องมาก

=
=
=

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
ช่วงคะแนน
๑๑-๑๕
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

๒

๑

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภูมิใจในท้องถิน่

๗๔๙

แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้
คำชีแ้ จง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กาหนด

๓

๓

๓

ตรงต่อเวลำ

ชื่อ – สกุล

รับผิดชอบ
ขยันหมั่นเพียร

เลขที่

กำรร่วม
กิจกรรม
กำรรับฟัง
ควำมคิดเห็น
ของผู
ควำม้อื่น

รำยกำร

๓

๓

คะแนน
รวม

๑๕

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

๗๕๐

คูม่ ือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

สังเกตพฤติกรรมกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
ระดับคะแนน

ประเด็นกำรประเมิน

๒

๑

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
สม่าเสมอ

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม
บางครั้ง

ไม่มีความกระตือรือร้น
ในการร่วมกิจกรรม

๒. การรับฟังความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นของ
ของผู้อื่น
ผูอ้ ื่นสม่าเสมอ

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ไม่รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น

๑. การร่วมกิจกรรม

๓

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมาย
ในงานที่ได้รับ
สม่าเสมอ
บางครั้ง
มอบหมาย

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จอย่าง
สม่าเสมอ

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จ เรียบร้อย ส่งผลงานเสร็จ
เรียบร้อย
ทันตามเวลาที่กาหนด

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จเป็น
บางครั้ง

ไม่มีความเพียร
พยายามทางานให้
สาเร็จ

ส่งผลงานไม่เรียบร้อย
และช้ากว่าเวลาที่
แต่ช้ากว่าเวลาที่กาหนด กาหนด

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภูมิใจในท้องถิน่

๗๕๑

พฤติกรรม กำรทำงำนกลุม่
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
ลำดับ ชื่อ-นำมสกุลของ
ที่
ผูร้ ับกำรประเมิน

กำรแสดง
ควำม
คิดเห็น

๓

กำรยอมรับ
ฟังผู้อื่น

กำรทำงำน
ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย

๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓

๒ ๑

ควำมมีน้ำใจ

กำรมีส่วน
ร่วมในกำร
รวม
ปรับปรุง
๑๕
ผลงำนกลุ่ม คะแนน

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

๗๕๒

คูม่ ือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
รำยกำรประเมิน

พฤติกรรมกำรแสดงออก

ระดับกำรปฏิบตั ิ
๓

๒

๑

๑. มีวินัย

๑. ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัวและโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๓. มุ่งมั่นในกำรทำงำน ๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
๔. มีจิตสำธำรณะ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน
๘. อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของ
ห้องเรียน โรงเรียนชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของ
โรงเรียน
ลงชื่อ........................................................ผู้ประเมิน
.................../.................../......................
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๐ - ๑๒ หมายถึง ดี
คะแนน ๗ - ๙ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๖ หมายถึง ปรับปรุง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภูมิใจในท้องถิน่
๗๕๓
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๕ เรื่อง กำรเปลี่ยนแปลงของกำรดำเนินชีวิตในอดีตและปัจจุบนั
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง ภูมิใจในท้องถิ่น
เวลำ ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม รำยวิชำ ประวัตศิ ำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
๑. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สำระที่ ๔ ประวัติศำสตร์
มำตรฐำน ๔.๒ เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์ และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสาคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตัวชี้วดั
ป.๑/๑ บอกความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม สิ่งของ เครื่องใช้ หรือการดาเนินชีวิตของตนเอง
กับสมัยของพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย
๒. สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
สภาพแวดล้อมในสังคมจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมใน
อดีตและปัจจุบันจะมีความแตกต่างกัน
๓. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายการเปลี่ยนแปลงของการดาเนินชีวิตในอดีตและปัจจุบัน
๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
- วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของการดาเนินชีวิตในอดีตและปัจจุบัน
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- ภาคภูมิใจในลักษณะการดาเนินชีวิตประจาวันของคนในอดีตกับปัจจุบัน
๔. สำระกำรเรียนรู้
- การเปลี่ยนแปลงของการดาเนินชีวิตในอดีตและปัจจุบัน
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. มีจิตสาธารณะ
๕. รักความเป็นไทย
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

๑.อธิบายการเปลี่ยนแปลง
ของการดาเนินชีวิตในอดีต
และปัจจุบัน

ลำดับ
ที่

๑.

๗๕๔

ขั้นนาเข้าสู่
บทเรียน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้

๒. ครูอธิบายเพิ่มเติมความรู้
เกี่ยวกับการดาเนินชีวิตในอดีต
และปัจจุบัน

๑. ครูให้นกั เรียนดูบัตรภาพ
การดาเนินชีวิตของคนในอดีต
และการดาเนินชีวิตของคนใน
ปัจจุบัน แล้วร่วมกันสนทนา
พร้อมตอบคาถาม ดังนี้
- การดาเนินชีวิตของผู้คนใน
อดีตเป็นอย่างไร
- การดาเนินชีวิตของผู้คนใน
ปัจจุบันเป็นอย่างไร

กิจกรรมครู

สื่อกำรเรียนรู้

๑. นักเรียนร่วมกันสนทนา -สื่อ PPT เรื่อง
และตอบคาถาม
การเปลี่ยน
แปลงของการ
ดาเนินชีวิตใน
อดีตและ
- ใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย
ปัจจุบัน
พึ่งพาธรรมชาติ
- มีความสะดวกสบายมาก
ขึ้น มีเทคโนโลยีต่าง ๆ
มากมาย

กิจกรรมนักเรียน

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

-แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

คูม่ ือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๕ เรื่อง กำรเปลี่ยนแปลงของกำรดำเนินชีวิตในอดีตและปัจจุบนั
รำยวิชำ ประวัติศำสตร์ จำนวน ๑ ชั่วโมง

๒.

ลำดับ
ที่

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้
ขั้นสอน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภูมิใจในท้องถิน่

๒๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้

- ชีวิตของนักเรียนต่างจากตอน
ที่พ่อแม่ของนักเรียนเป็นเด็ก
อย่างไร

๑. ให้นักเรียนร่วมกันนาเสนอ
ความแตกต่างระหว่าง
การดาเนินชีวิตของผู้คนในอดีต
กับปัจจุบันว่ามีความแตกต่าง
กันอย่างไร
๒. ครูให้นกั เรียนดูภาพ
การประกอบอาชีพ การใช้
เทคโนโลยี พร้อมบอกถึง
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
๓. ครูพูดคุยและซักถามนักเรียน
ดังนี้

กิจกรรมครู

๓. นักเรียนร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นและตอบ
คาถาม
- ตอนที่นักเรียนเป็นเด็กมี
การเล่นหุ่นยนต์ แต่สมัย
พ่อแม่ส่วนใหญ่จะเล่นลูก
หิน ลูกข่าง เป็นต้น

๑. นักเรียนร่วมกันบอก
ความแตกต่าง

กิจกรรมนักเรียน

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

-สื่อ PPT เรื่อง
การเปลี่ยน
แปลงของการ
ดาเนินชีวิตใน
อดีตและ
ปัจจุบัน

สื่อกำรเรียนรู้

-แบบสังเกต
พฤติกรรม
การทางาน
กลุ่ม

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

๗๕๕

๓.

ลำดับ
ที่

๗๕๖

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขัน้ ปฏิบัติ

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

๑๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้
กิจกรรมนักเรียน

๕. ชีแ้ จงการทาใบงาน ให้
นักเรียนฟัง

ข้อความ
เกี่ยวกับวิถีการ
ดาเนินชีวิตของ
ผู้คนในอดีตและ
ปัจจุบัน

สื่อกำรเรียนรู้

๕. นักเรียนทาใบงาน เรื่อง -ใบงาน เรื่อง
การดาเนินชีวิตในอดีตและ การดาเนินชีวิต
ปัจจุบัน
ในอดีตและ
ปัจจุบัน

๔. ครูให้นกั เรียนทากิจกรรม
๔. นักเรียนทากิจกรรม
แยกข้อความเกีย่ วกับวิถีการ
ดาเนินชีวิตของผู้คนในอดีตและ
ปัจจุบัน
๕. ครูอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของ
การเปลี่ยนแปลงของการดาเนิน
ชีวิตในอดีตและปัจจุบันและ
สรุปจากที่นักเรียนทากิจกรรม

กิจกรรมครู

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

-ตรวจใบงาน
เรื่อง การ
ดาเนินชีวิตใน
อดีตและ
ปัจจุบัน

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

คูม่ ือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

๔.

ลำดับ
ที่

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้
ขั้นสรุป

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภูมิใจในท้องถิน่

๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้
๑. ครูอธิบายเพิ่มเติมความรู้
สรุปผล

กิจกรรมครู

สื่อกำรเรียนรู้

๑. นักเรียนนาเสนอใบงาน -สื่อ PPT เรื่อง
เรื่อง การดาเนินชีวิตใน
การเปลี่ยน
อดีตและปัจจุบัน
แปลงของการ
ดาเนินชีวิตใน
อดีตและ
ปัจจุบัน

กิจกรรมนักเรียน

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

+แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

๗๕๗

๗๕๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

๘. สื่อกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
- Power Point เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของการดาเนินชีวิตในอดีตและปัจจุบัน
- ข้อความเกี่ยวกับวิถีการดาเนินชีวิตของผู้คนในอดีตและปัจจุบัน
- ใบงานที่ ๕ เรื่อง การดาเนินชีวิตในอดีตและปัจจุบัน
๙. กำรวัดและกำรประเมินผล
ประเด็นกำรวัดและ
ประเมินผล

วิธีกำร

เครื่องมือ

เกณฑ์กำรประเมิน

ทักษะ

ตรวจประเมิน
การนาเสนอ

๑. แบบประเมินการ
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
นาเสนอ
ร้อยละ ๖๐
๒. แบบสังเกตพฤติกรรม
การทางานกลุ่ม

ความรู้

ตรวจใบงาน เรื่อง การ
ดาเนินชีวิตในอดีตและ
ปัจจุบัน

ใบงานที่ ๕ เรือ่ ง การ
ดาเนินชีวิตในอดีตและ
ปัจจุบัน

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

ประเมินความมีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ในการ
ทางาน มีจิตสาธารณะ
และรักความเป็นไทย

แบบประเมินคุณลักษณะ เกณฑ์ประเมิน
อันพึงประสงค์
ระดับผ่าน

สมรรถนะสาคัญของ
ผู้เรียน

ประเมินความสามารถใน แบบสังเกตพฤติกรรม
การสื่อสารความสามารถ การเรียนรู้
ในการคิดความสามารถ
ในการใช้ทักษะชีวิต

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

เกณฑ์ประเมิน
ระดับผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภูมิใจในท้องถิน่

๗๕๙

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหำรหรือผูท้ ี่ได้รับมอบหมำย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๗๖๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)
ใบงำนที่ ๕ เรือ่ ง กำรดำเนินชีวิตในอดีตและปัจจุบนั
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภูมิใจในท้องถิน่
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๕ เรื่อง กำรเปลีย่ นแปลงของกำรดำเนินชีวติ ในอดีตและปัจจุบนั
รำยวิชำประวัตศิ ำสตร์ รหัสวิชำ ส๑๑๑๐๒ ภำคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

คำชี้แจง ให้นักเรียน X ทับภาพที่เป็นการดาเนินชีวิตของคนในอดีต และให้ทาเครื่องหมาย
ล้อมรอบภาพที่เป็นการดาเนินชีวิตของคนในปัจจุบัน พร้อมระบายสีให้สวยงาม

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้น ป.๑/……....เลขที่…………………

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภูมิใจในท้องถิน่

๗๖๑

เฉลย ใบงำนที่ ๕ เรื่อง กำรดำเนินชีวติ ในอดีตและปัจจุบนั
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภูมิใจในท้องถิน่
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๕ เรื่อง กำรเปลีย่ นแปลงของกำรดำเนินชีวติ ในอดีตและปัจจุบนั
รำยวิชำประวัตศิ ำสตร์ รหัสวิชำ ส๑๑๑๐๒ ภำคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

คำชี้แจง ให้นักเรียน X ทับภาพที่เป็นการดาเนินชีวิตของคนในอดีต และให้ทาเครื่องหมาย
ล้อมรอบภาพที่เป็นการดาเนินชีวิตของคนในปัจจุบัน พร้อมระบายสีให้สวยงาม

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้น ป.๑/……....เลขที่…………………

๗๖๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

แบบประเมินกำรนำเสนอผลงำน
คำชีแ้ จง ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน
ลำดับที่

รำยกำรประเมิน

คุณภำพกำรปฏิบตั ิ
๓

๑
๒
๓
๔
๕

นาเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง
การนาเสนอมีความน่าสนใจ
ความเหมาะสมกับเวลา
ความกล้าแสดงออก
บุคลิกภาพ น้าเสียงเหมาะสม
รวม

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องเล็กน้อย
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องมาก

=
=
=

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
ช่วงคะแนน
๑๑-๑๕
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

๒

๑

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภูมิใจในท้องถิน่

๗๖๓

แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้
คำชีแ้ จง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กาหนด

๓

๓

๓

ตรงต่อเวลำ

ชื่อ – สกุล

รับผิดชอบ
ขยันหมั่นเพียร

เลขที่

กำรร่วม
กิจกรรม
กำรรับฟัง
ควำมคิดเห็น
ของผู
ควำม้อื่น

รำยกำร

๓

๓

คะแนน
รวม

๑๕

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

๗๖๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

สังเกตพฤติกรรมกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
ระดับคะแนน

ประเด็นกำรประเมิน

๒

๑

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
สม่าเสมอ

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม
บางครั้ง

ไม่มีความกระตือรือร้น
ในการร่วมกิจกรรม

๒. การรับฟังความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นของ
ของผู้อื่น
ผูอ้ ื่นสม่าเสมอ

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ไม่รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น

๑. การร่วมกิจกรรม

๓

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมาย
ในงานที่ได้รับ
สม่าเสมอ
บางครั้ง
มอบหมาย

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จอย่าง
สม่าเสมอ

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จ เรียบร้อย ส่งผลงานเสร็จ
เรียบร้อย
ทันตามเวลาที่กาหนด

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จเป็น
บางครั้ง

ไม่มีความเพียร
พยายามทางานให้
สาเร็จ

ส่งผลงานไม่เรียบร้อย
และช้ากว่าเวลาที่
แต่ช้ากว่าเวลาที่กาหนด กาหนด

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภูมิใจในท้องถิน่

๗๖๕

พฤติกรรม กำรทำงำนกลุม่
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
ลำดับ ชื่อ-นำมสกุลของ
ที่
ผูร้ ับกำรประเมิน

กำรแสดง
ควำม
คิดเห็น

๓

กำรยอมรับ
ฟังผู้อื่น

กำรทำงำน
ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย

๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓

๒ ๑

ควำมมีน้ำใจ

กำรมีส่วน
ร่วมในกำร
รวม
ปรับปรุง
๑๕
ผลงำนกลุ่ม คะแนน

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

๗๖๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
รำยกำรประเมิน

พฤติกรรมกำรแสดงออก

ระดับกำรปฏิบตั ิ
๓

๒

๑

๑. มีวินัย

๑. ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัวและโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๓. มุ่งมั่นในกำรทำงำน ๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
๔. มีจิตสำธำรณะ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน
๘. อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของ
ห้องเรียน โรงเรียนชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของ
โรงเรียน
ลงชื่อ........................................................ผู้ประเมิน
.................../.................../......................
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๐ - ๑๒ หมายถึง ดี
คะแนน ๗ - ๙ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๖ หมายถึง ปรับปรุง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภูมิใจในท้องถิน่
๗๖๗
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๖ เรื่อง สำเหตุของกำรเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่ำง ๆ ๑
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง ภูมิใจในท้องถิ่น
เวลำ ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม รำยวิชำ ประวัตศิ ำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
๑. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สำระที่ ๔ ประวัติศำสตร์
มำตรฐำน ๔.๒ เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์ และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสาคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตัวชี้วดั
ป.๑/๑ บอกความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม สิ่งของ เครื่องใช้ หรือการดาเนินชีวิตของตนเอง
กับสมัยของพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย
๒. สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
สภาพแวดล้อมในสังคมจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมใน
อดีตและปัจจุบันจะมีความแตกต่างกัน
๓. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ
๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
- วิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- เห็นความสาคัญของการเปลี่ยนแปลงที่มผี ลต่อการดาเนินชีวิต
๔. สำระกำรเรียนรู้
- สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. มีจิตสาธารณะ
๕. รักความเป็นไทย
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

๑.อธิบายสาเหตุของการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ

ลำดับ
ที่

๑.

๗๖๘

ขั้นนาเข้าสู่
บทเรียน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้

- การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้
ส่งผลต่อผู้คนอย่างไร
- นักเรียนคิดว่าสิง่ ใดทาให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงมากที่สุด

๑. ครูมภี าพให้นักเรียนร่วมกัน
สังเกตเกีย่ วกับความ
เปลี่ยนแปลงในอดีตและปัจจุบนั
จากนั้นร่วมกันตอบคาถาม ดังนี้
- การดาเนินชีวิตของคนในอดีต
มีลักษณะอย่างไร
- เพราะเหตุใด ภาพดังกล่าวจึง
แตกต่างกัน

กิจกรรมครู

สื่อกำรเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

๑. นักเรียนร่วมกันสนทนา -สื่อ PPT เรื่อง -แบบสังเกต
และตอบคาถาม
สาเหตุของการ พฤติกรรม
เปลี่ยนแปลง
การเรียนรู้
ของสิ่งต่าง ๆ ๑
- มีความใกล้ชดิ กับ
ธรรมชาติ
- เพราะมีคนเข้ามาอยู่
อาศัย และตั้งถิ่นฐานมาก
ขึ้น
- มีการประกอบอาชีพที่
หลากหลาย
- ความเจริญของ
เทคโนโลยี การรับ
วัฒนธรรมของต่างชาติ

กิจกรรมนักเรียน

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๖ เรื่อง สำเหตุของกำรเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่ำง ๆ ๑
รำยวิชำ ประวัติศำสตร์ จำนวน ๑ ชั่วโมง

๒.

ลำดับ
ที่

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นสอน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภูมิใจในท้องถิน่

๒๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้
กิจกรรมนักเรียน

๑. ให้นักเรียนร่วมกันบอก
๑. นักเรียนร่วมกันบอก
สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของ สาเหตุของการ
สิ่งต่าง ๆ จากอดีตถึงปัจจุบัน เปลีย่ นแปลง เช่น
ยานพาหนะ การประดิษฐ์
สิ่งต่าง ๆ
๒. ครูพูดคุยและอธิบายเพิ่มเติม
ในส่วนที่นกั เรียนตอบในเรื่อง
ของการเปลี่ยนแปลงในส่วนของ
ความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี
๓. ให้นกั เรียนดูภาพการ
๓. นักเรียนดูรปู ภาพและ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ และ ร่วมกันสนทนาถึงการ
พูดคุยร่วมกัน
เปลี่ยนแปลง

๒. ครูอธิบายเพิ่มเติมความรู้
เกี่ยวกับสาเหตุของการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ

กิจกรรมครู

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

-สื่อ PPT เรื่อง
สาเหตุของการ
เปลี่ยนแปลง
ของสิ่งต่าง ๆ ๑

สื่อกำรเรียนรู้

-แบบสังเกต
พฤติกรรม
การทางาน
กลุ่ม

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

๗๖๙

๓.

ลำดับ
ที่

๗๗๐

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นปฏิบัติ

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

๑๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้
กิจกรรมนักเรียน

สื่อกำรเรียนรู้

๖. ชีแ้ จงการทาใบงาน เรื่อง การ ๖. นักเรียนทาใบงาน เรื่อง -ใบงาน เรื่อง
เปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆให้
การเปลี่ยนแปลงของสิ่ง การ เปลีย่ น
นักเรียนฟัง
ต่าง ๆ
แปลงของสิง่
ต่าง ๆ

- การประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่าง ๆ
เพื่ออานวยความสะดวก
- การพัฒนาด้านยานพาหนะ
๔. ให้นกั เรียนแต่ละกลุม่ ร่วมกัน ๔. นักเรียนร่วมกัน
วิเคราะห์ภาพเกี่ยวกับความ
วิเคราะห์และทากิจกรรม
เจริญทางด้านเทคโนโลยี โดย
เขียนเครื่องหมาย √ ลงใน
หน้าข้อความทีถ่ ูกต้อง
(ทาลงในสไลด์)
๕. ครูอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของ
สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งต่าง ๆ

กิจกรรมครู

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

-ตรวจใบงาน
เรื่อง การ
เปลี่ยนแปลง
ของสิ่งต่าง ๆ

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

๔.

ลำดับ
ที่

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้
ขั้นสรุป

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภูมิใจในท้องถิน่

๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้
๑. ครูอธิบายเพิ่มเติมความรู้
สรุปผล

กิจกรรมครู

สื่อกำรเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

๑. นักเรียนนาเสนอใบงาน -สื่อ PPT เรื่อง -แบบสังเกต
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของ สาเหตุของการ พฤติกรรม
สิ่งต่าง ๆ
เปลีย่ นแปลง
การเรียนรู้
ของสิ่งต่าง ๆ ๑

กิจกรรมนักเรียน

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

๗๗๑

๗๗๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

๘. สื่อกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
- Power Point เรื่อง สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ ๑
- ใบงานที่ ๖ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ
๙. กำรวัดและกำรประเมินผล
ประเด็นกำรวัดและ
ประเมินผล

วิธีกำร

เครื่องมือ

เกณฑ์กำรประเมิน

ทักษะ

ตรวจประเมิน
การนาเสนอ

๑. แบบประเมิน
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
การนาเสนอ
ร้อยละ ๖๐
๒. แบบสังเกตพฤติกรรม
การทางานกลุ่ม

ความรู้

ตรวจใบงาน เรื่อง
การเปลี่ยนแปลงของสิ่ง
ต่าง ๆ

ใบงานที่ ๖ เรือ่ ง
การเปลี่ยนแปลงของสิ่ง
ต่าง ๆ

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

ประเมินความมีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ในการ
ทางาน มีจิตสาธารณะ
และรักความเป็นไทย

แบบประเมินคุณลักษณะ เกณฑ์ประเมิน
อันพึงประสงค์
ระดับผ่าน

สมรรถนะสาคัญของ
ผู้เรียน

ประเมินความสามารถใน แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้
การสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

เกณฑ์ประเมิน
ระดับผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภูมิใจในท้องถิน่

๗๗๓

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหำรหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมำย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๗๗๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)
ใบงำนที่ ๖ เรือ่ ง กำรเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่ำง ๆ
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภูมิใจในท้องถิน่
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๖ เรื่อง สำเหตุของกำรเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่ำง ๆ ๑
รำยวิชำประวัตศิ ำสตร์ รหัสวิชำ ส๑๑๑๐๒ ภำคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

คำชี้แจง ให้นักเรียนวาดภาพสิ่งของเครื่องใช้ในปัจจุบันที่นักเรียนคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการใช้
ชีวิตประจาวันมากที่สุด พร้อมทั้งเขียนเหตุผลประกอบ

________________________________________________________________________

ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้น ป.๑/……....เลขที่…………………

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภูมิใจในท้องถิน่

๗๗๕

เฉลย ใบงำนที่ ๖ เรื่อง กำรเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่ำง ๆ
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภูมิใจในท้องถิน่
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๖ เรื่อง สำเหตุของกำรเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่ำง ๆ ๑
รำยวิชำประวัตศิ ำสตร์ รหัสวิชำ ส๑๑๑๐๒ ภำคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

คำชี้แจง ให้นักเรียนวาดภาพสิ่งของเครื่องใช้ในปัจจุบันที่นักเรียนคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการใช้
ชีวิตประจาวันมากที่สุด พร้อมทั้งเขียนเหตุผลประกอบ

รถยนต์ เพรำะ ทำให้เดินทำงได้สะดวก รวดเร็ว

ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้น ป.๑/……....เลขที่…………………

๗๗๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

แบบประเมินกำรนำเสนอผลงำน
คำชีแ้ จง ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน
ลำดับที่

รำยกำรประเมิน

คุณภำพกำรปฏิบตั ิ
๓

๑
๒
๓
๔
๕

นาเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง
การนาเสนอมีความน่าสนใจ
ความเหมาะสมกับเวลา
ความกล้าแสดงออก
บุคลิกภาพ น้าเสียงเหมาะสม
รวม

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องเล็กน้อย
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องมาก

=
=
=

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
ช่วงคะแนน
๑๑-๑๕
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

๒

๑

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภูมิใจในท้องถิน่

๗๗๗

แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้
คำชีแ้ จง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กาหนด

๓

๓

๓

ตรงต่อเวลำ

ชื่อ – สกุล

รับผิดชอบ
ขยันหมั่นเพียร

เลขที่

กำรร่วม
กิจกรรม
กำรรับฟัง
ควำมคิดเห็น
ของผู
ควำม้อื่น

รำยกำร

๓

๓

คะแนน
รวม

๑๕

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

๗๗๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

สังเกตพฤติกรรมกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
ระดับคะแนน

ประเด็นกำรประเมิน

๒

๑

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
สม่าเสมอ

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม
บางครั้ง

ไม่มีความกระตือรือร้น
ในการร่วมกิจกรรม

๒. การรับฟังความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นของ
ของผู้อื่น
ผูอ้ ื่นสม่าเสมอ

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ไม่รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น

๑. การร่วมกิจกรรม

๓

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมาย
ในงานที่ได้รับ
สม่าเสมอ
บางครั้ง
มอบหมาย

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จอย่าง
สม่าเสมอ

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จ เรียบร้อย ส่งผลงานเสร็จ
ส่งผลงานไม่เรียบร้อย
เรียบร้อย
และช้ากว่าเวลาที่
ทันตามเวลาที่กาหนด
กาหนด
แต่ช้ากว่าเวลาที่กาหนด

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จเป็น
บางครั้ง

ไม่มีความเพียร
พยายามทางานให้
สาเร็จ

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภูมิใจในท้องถิน่

๗๗๙

พฤติกรรม กำรทำงำนกลุม่
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
ลำดับ
ที่

ชื่อ-นำมสกุลของ
ผู้รับกำรประเมิน

กำรแสดง
ควำม
คิดเห็น

กำรยอมรับ
ฟังผู้อื่น

กำรทำงำน
ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓

๒ ๑

กำรมีส่วน
รวม
ควำมมีน้ำใจ ร่วมในกำร
๑๕
ปรับปรุง คะแนน
ผลงำนกลุ่ม
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

๗๘๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
รำยกำรประเมิน

พฤติกรรมกำรแสดงออก

ระดับกำรปฏิบตั ิ
๓

๒

๑

๑. มีวินัย

๑. ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัวและโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๓. มุ่งมั่นในกำรทำงำน ๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
๔. มีจิตสำธำรณะ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน
๘. อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของ
ห้องเรียน โรงเรียนชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของ
โรงเรียน
ลงชื่อ........................................................ผู้ประเมิน
.................../.................../......................
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๐ - ๑๒ หมายถึง ดี
คะแนน ๗ - ๙ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๖ หมายถึง ปรับปรุง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภูมิใจในท้องถิน่
๗๘๑
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๗ เรื่อง สำเหตุของกำรเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่ำง ๆ ๒
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง ภูมิใจในท้องถิ่น
เวลำ ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม รำยวิชำ ประวัติศำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
๑. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สำระที่ ๔ ประวัติศำสตร์
มำตรฐำน ๔.๒ เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์ และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสาคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตัวชี้วดั
ป.๑/๑ บอกความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม สิ่งของ เครื่องใช้ หรือการดาเนินชีวิตของตนเอง
กับสมัยของพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย
๒. สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
สภาพแวดล้อมในสังคมจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมใน
อดีตและปัจจุบันจะมีความแตกต่างกัน
๓. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ
๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
- วิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- เห็นความสาคัญของการเปลี่ยนแปลงที่มผี ลต่อการดาเนินชีวิต
๔. สำระกำรเรียนรู้
- สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. มีจิตสาธารณะ
๕. รักความเป็นไทย
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

๑.อธิบายสาเหตุของการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ

ลำดับ
ที่

๑.

๗๘๒

ขั้นนาเข้าสู่
บทเรียน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้

๒. ครูอธิบายเพิ่มเติมความรู้
เกี่ยวกับสาเหตุของการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ

๑. ครูมภี าพให้นักเรียนดู
เกี่ยวกับสิ่งของ เครื่องใช้ในอดีต
กับสิ่งของเครื่องใช้ในปัจจุบัน
แล้วให้นกั เรียนร่วมกันตอบ
คาถาม โดยครูใช้คาถาม ดังนี้
- ภาพทีค่ รูนามาให้นักเรียนดูคอื
สิ่งของเครื่องใช้ใด
- สิ่งของ เครื่องใช้ในภาพมี
ประโยชน์อย่างไร
- สิ่งของในภาพที่ครูให้นักเรียน
ดูมีความแตกต่างกันอย่างไร

กิจกรรมครู

สื่อกำรเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

- ใช้เป็นพาหนะในการ
เดินทาง
- เกวียน ใช้แรงงานสัตว์ใน
การเคลื่อนที่ รถยนต์ใช้
น้ามันในการเคลื่อนที่และ
เคลื่อนที่ได้เร็วกว่า

- เกวียน รถยนต์

๑. นักเรียนร่วมกันสนทนา -สื่อ PPT เรื่อง -แบบสังเกต
และตอบคาถาม
สาเหตุของการ พฤติกรรม
เปลี่ยนแปลง
การเรียนรู้
ของสิ่งต่าง ๆ ๒

กิจกรรมนักเรียน

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

คูม่ ือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๗ เรื่อง สำเหตุของกำรเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่ำง ๆ ๒
รำยวิชำ ประวัติศำสตร์ จำนวน ๑ ชั่วโมง

๒.

ลำดับ
ที่

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้
ขั้นสอน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภูมิใจในท้องถิน่

๒๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้
กิจกรรมนักเรียน

๑. นักเรียนร่วมกันบอก
สาเหตุของการ
เปลี่ยนแปลง
ตัวอย่างคาตอบ
- ความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี และการรับ
วัฒนธรรมจากภายนอก
- โทรศัพท์เคลื่อนที่
คอมพิวเตอร์ หม้อหุงข้าว
ไฟฟ้า
๒. ให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ ๒. นักเรียนทากิจกรรม
แถบข้อความเกี่ยวกับความเจริญ
ทางด้านเทคโนโลยี และการรับ
วัฒนธรรมจากภายนอก จากนั้น
ร่วมกันนาแถบข้อความมาติดให้
สัมพันธ์กัน

๑. ให้นักเรียนร่วมกันบอก
สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งต่าง ๆ จากอดีตถึงปัจจุบัน
โดยครูใช้คาถาม ดังนี้
- สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งต่าง ๆ นักเรียนคิดว่ามี
อะไรบ้าง
- เทคโนโลยีในปัจจุบันที่
นักเรียนรู้จกั มีอะไรบ้าง

กิจกรรมครู

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

-ข้อความ
เกี่ยวกับความ
เจริญทางด้าน
เทคโนโลยี
และการรับ
วัฒนธรรมจาก
ภายนอก

-สื่อ PPT เรื่อง
สาเหตุของการ
เปลี่ยนแปลง
ของสิ่งต่าง ๆ ๒

สื่อกำรเรียนรู้

-แบบสังเกต
พฤติกรรม
การทางาน
กลุ่ม

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

๗๘๓

ขั้นสรุป

๔.

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

ขั้นปฏิบัติ

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

๓.

ลำดับ
ที่

๗๘๔

๕
นาที

๑๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้

๑. ครูอธิบายเพิ่มเติมความรู้
สรุปผล

๕. ชีแ้ จงการทาใบงาน ให้
นักเรียนฟัง

๓. ครูสรุปกิจกรรมจากที่
นักเรียนร่วมกันทา
๔. ครูอธิบายเพิม่ เติมในเรื่อง
ความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี และการรับ
วัฒนธรรมจากภายนอกมีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบนั

กิจกรรมครู

สื่อกำรเรียนรู้

-ตรวจใบงาน
เรื่อง สาเหตุ
ของการ
เปลี่ยนแปลง
ของสิ่งต่าง

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

๑. นักเรียนนาเสนอใบงาน -สื่อ PPT เรื่อง -แบบสังเกต
เรื่อง สาเหตุของการ
สาเหตุของการ พฤติกรรม
เปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ เปลีย่ นแปลง
การเรียนรู้
ของสิ่งต่าง ๆ ๒

๕. นักเรียนทาใบงาน เรื่อง -ใบงาน เรือ่ ง
สาเหตุของการ
การเปลีย่ น
เปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ แปลงของสิง่
ต่าง ๆ

กิจกรรมนักเรียน

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

คูม่ ือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภูมิใจในท้องถิน่

๗๘๕

๘. สื่อกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
- Power Point เรื่อง สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ ๒
- ข้อความเกี่ยวกับความเจริญทางด้านเทคโนโลยี และการรับวัฒนธรรมจากภายนอก
- ใบงานที่ ๗ เรื่อง สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ
๙. กำรวัดและกำรประเมินผล
ประเด็นกำรวัดและ
ประเมินผล

วิธีกำร

เครื่องมือ

เกณฑ์กำรประเมิน

ทักษะ

ตรวจประเมิน
การนาเสนอ

๑. แบบประเมิน
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
การนาเสนอ
ร้อยละ ๖๐
๒. แบบสังเกตพฤติกรรม
การทางานกลุ่ม

ความรู้

ตรวจใบงาน เรื่อง สาเหตุ ใบงานที่ ๗ เรือ่ ง สาเหตุ ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ของการเปลี่ยนแปลงของ ของการเปลีย่ นแปลงของ ร้อยละ ๖๐
สิ่งต่าง ๆ
สิ่งต่าง ๆ

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

ประเมินความมีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ในการ
ทางาน มีจิตสาธารณะ
และรักความเป็นไทย

สมรรถนะสาคัญของ
ผู้เรียน

ประเมินความสามารถใน แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้
การสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต

แบบประเมินคุณลักษณะ เกณฑ์ประเมิน
อันพึงประสงค์
ระดับผ่าน

เกณฑ์ประเมิน
ระดับผ่าน

๗๘๖

คูม่ ือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหำรหรือผูท้ ี่ได้รับมอบหมำย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภูมิใจในท้องถิน่

๗๘๗

ใบงำนที่ ๗ เรื่อง สำเหตุของกำรเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่ำง ๆ
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภูมิใจในท้องถิน่
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๗ เรื่อง สำเหตุของกำรเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่ำง ๆ ๒
รำยวิชำประวัตศิ ำสตร์ รหัสวิชำ ส๑๑๑๐๒ ภำคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

คำชี้แจง ให้นักเรียนโยงภาพให้สอดคล้องกับข้อความที่กาหนดให้ พร้อมระบายสีให้สวยงาม
คอมพิวเตอร์
๑
.

๒
๓.

การรับประทานอาหารจานด่วน

ควำมเจริญ
ทำงด้ำนเทคโนโลยี

.

กำรรับวัฒนธรรม
จำกภำยนอก

๓

๔
๓.

.

พัดลม

การประกอบอาชีพพยาบาล
รถยนต์

๕

๖

๗.

โทรศัพท์เคลื่อนที่

การแต่งกายตามสมัยนิยม

ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้น ป.๑/……....เลขที่…………………

๗๘๘

คูม่ ือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)
เฉลย ใบงำนที่ ๗ เรื่อง สำเหตุของกำรเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่ำง ๆ
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภูมิใจในท้องถิน่
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๗ เรื่อง สำเหตุของกำรเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่ำง ๆ ๒

รำยวิชำประวัตศิ ำสตร์

รหัสวิชำ ส๑๑๑๐๒

ภำคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

คำชี้แจง ให้นักเรียนโยงภาพให้สอดคล้องกับข้อความที่กาหนดให้ พร้อมระบายสีให้สวยงาม
คอมพิวเตอร์
๑
.

๒
๓.

การรับประทานอาหารจานด่วน

ควำมเจริญ
ทำงด้ำนเทคโนโลยี

.

กำรรับวัฒนธรรม
จำกภำยนอก

๓

๔
๓.

.

พัดลม

การประกอบอาชีพพยาบาล
รถยนต์

๕
.
๖

๗.

โทรศัพท์เคลื่อนที่

การแต่งกายตามสมัยนิยม

ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้น ป.๑/……....เลขที่…………………

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภูมิใจในท้องถิน่

๗๘๙

แบบประเมินกำรนำเสนอผลงำน
คำชีแ้ จง ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน
ลำดับที่

รำยกำรประเมิน

คุณภำพกำรปฏิบตั ิ
๓

๑
๒
๓
๔
๕

นาเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง
การนาเสนอมีความน่าสนใจ
ความเหมาะสมกับเวลา
ความกล้าแสดงออก
บุคลิกภาพ น้าเสียงเหมาะสม
รวม

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องเล็กน้อย
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องมาก

=
=
=

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
ช่วงคะแนน
๑๑-๑๕
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

๒

๑

๗๙๐

คูม่ ือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้
คำชีแ้ จง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กาหนด

๓

๓

๓

ตรงต่อเวลำ

ชื่อ – สกุล

รับผิดชอบ
ขยันหมั่นเพียร

เลขที่

กำรร่วม
กิจกรรม
กำรรับฟัง
ควำมคิดเห็น
ของผู
ควำม้อื่น

รำยกำร

๓

๓

คะแนน
รวม

๑๕

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภูมิใจในท้องถิน่

๗๙๑

สังเกตพฤติกรรมกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ระดับคะแนน

ประเด็นกำรประเมิน

๒

๑

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
สม่าเสมอ

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม
บางครั้ง

ไม่มีความกระตือรือร้น
ในการร่วมกิจกรรม

๒. การรับฟังความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นของ
ของผู้อื่น
ผูอ้ ื่นสม่าเสมอ

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ไม่รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น

๑. การร่วมกิจกรรม

๓

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมาย
ในงานที่ได้รับ
สม่าเสมอ
บางครั้ง
มอบหมาย

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จอย่าง
สม่าเสมอ

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จ เรียบร้อย ส่งผลงานเสร็จ
ส่งผลงานไม่เรียบร้อย
เรียบร้อย
และช้ากว่าเวลาที่
ทันตามเวลาที่กาหนด
แต่ช้ากว่าเวลาที่กาหนด กาหนด

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จเป็น
บางครั้ง

ไม่มีความเพียร
พยายามทางานให้
สาเร็จ

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

๗๙๒

คูม่ ือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

พฤติกรรม กำรทำงำนกลุม่
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ลำดับ ชื่อ-นำมสกุลของ
ที่
ผูร้ ับกำรประเมิน

กำรแสดง
ควำม
คิดเห็น

๓

กำรยอมรับ
ฟังผู้อื่น

กำรทำงำน
ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย

๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓

๒ ๑

ควำมมีน้ำใจ

กำรมีส่วน
รวม
ร่วมในกำร
๑๕
ปรับปรุง คะแนน
ผลงำนกลุ่ม

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภูมิใจในท้องถิน่

๗๙๓

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
รำยกำรประเมิน

พฤติกรรมกำรแสดงออก

ระดับกำรปฏิบตั ิ
๓

๒

๑

๑. มีวินัย

๑. ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัวและโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๓. มุ่งมั่นในกำรทำงำน ๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
๔. มีจิตสำธำรณะ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน
๘. อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของ
ห้องเรียน โรงเรียนชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของ
โรงเรียน
ลงชื่อ........................................................ผู้ประเมิน
.................../.................../......................
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๐ - ๑๒ หมายถึง ดี
คะแนน ๗ - 9 หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๖ หมายถึง ปรับปรุง

๗๙๔

คูม่ ือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๘ เรื่อง ผลของกำรเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่ำง ๆ ตำมกำลเวลำ
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง ภูมิใจในท้องถิ่น
เวลำ ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม รำยวิชำ ประวัติศำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
๑. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สำระที่ ๔ ประวัติศำสตร์
มำตรฐำน ๔.๒ เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์ และ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสาคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตัวชี้วดั
ป.๑/๑ บอกความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม สิ่งของ เครื่องใช้ หรือการดาเนินชีวิตของตนเอง
กับสมัยของพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย
๒. สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
สภาพแวดล้อมในสังคมจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมใน
อดีตและปัจจุบันจะมีความแตกต่างกัน
๓. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายปัจจัยและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ ตามกาลเวลา
๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
- วิเคราะห์ปัจจัยและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ ตามกาลเวลา
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- เห็นประโยชน์ของพัฒนาการต่าง ๆ ที่มีผลต่อการดาเนินชีวิต
๔. สำระกำรเรียนรู้
- ผลของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ ตามกาลเวลา
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. มีจิตสาธารณะ
๕. รักความเป็นไทย
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

๑.อธิบายปัจจัยและ
ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ
ตามกาลเวลา

ลำดับ
ที่

๑.

- ขั้นนาเข้าสู่
บทเรียน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้

๒. ครูอธิบายเพิ่มเติมความรู้
และร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับผล
ของการเปลี่ยนแปลงของสิ่ง
ต่าง ๆ ตามกาลเวลา

กิจกรรมครู
๑. ครูให้นกั เรียนดูภาพ
เทคโนโลยีในปัจจุบันและพูดคุย
และซักถามนักเรียนโดยใช้
คาถาม ดังนี้
- การใช้เทคโนโลยีทที่ ันสมัย
อย่างเหมาะสม จะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อนักเรียนและสังคม
อย่างไร

สื่อกำรเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนร่วมกันสนทนา -สื่อ PPT เรื่อง
และตอบคาถาม
ผลของการ
เปลี่ยนแปลง
ของสิ่งต่าง ๆ
- ต่อตนเอง การดาเนิน ตามกาลเวลา
ชีวิตเป็นไปอย่างปกติสุข
เกิดความสัมพันธ์ที่ดีใน
ครอบครัว
ต่อสังคม สภาพแวดล้อม
ได้รับการดูแลรักษาไม่ให้
เสื่อมโทรม

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๘ เรื่อง ผลของกำรเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่ำง ๆ ตำมกำลเวลำ
รำยวิชำ ประวัติศำสตร์ จำนวน ๑ ชั่วโมง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภูมิใจในท้องถิน่

-แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

๗๙๕

๒.

ลำดับ
ที่

๗๙๖

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้
ขั้นสอน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้
๒๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้
กิจกรรมครู
๑. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม เล่นเกม
“จัดหมวดหมู”่ โดยสังเกตภาพ
สิ่งของ เครื่องใช้ในอดีตและ
ปัจจุบัน จากนั้นนาภาพที่
กาหนดให้ไปแยกให้ถูกประเภท
๒. ให้นักเรียนร่วมกันบอก
เกี่ยวกับผลของการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งต่าง ๆ ตามกาลเวลาทั้ง
ผลดีและผลเสีย
๓. ครูอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องผล
ของการเปลี่ยนแปลงของสิ่ง
ต่าง ๆ ตามกาลเวลา
๔. นักเรียนร่วมกันอ่านแถบ
ประโยค จากนัน้ ร่วมกันจาแนก
ว่าอะไรคือผลดีและผลเสียที่
เกิดขึ้นจากความเจริญก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี
-สื่อ PPT เรื่อง
ผลของการ
เปลี่ยนแปลง
ของสิ่งต่าง ๆ
ตามกาลเวลา

สื่อกำรเรียนรู้

๔. นักเรียนร่วมกันอ่าน
และบอกว่าข้อใดคือผลดี
ผลเสีย

๒. นักเรียนร่วมกันบอกผล
ของการเปลี่ยนแปลงของ -บัตรภาพ
สิ่งต่าง ๆ ตามกาลเวลา
สิ่งของ เครื่องใช้
ในอดีตและ
ปัจจุบัน

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนทากิจกรรม

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

-แบบสังเกต
พฤติกรรม
การทางาน
กลุ่ม

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

คูม่ ือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

ขั้นสรุป

๔.

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

ขั้นปฏิบัติ

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

๓.

ลำดับ
ที่

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภูมิใจในท้องถิน่

๕
นาที

๑๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้

๑. ครูอธิบายเพิ่มเติมความรู้
สรุปผล

๖. ชีแ้ จงการทาใบงาน ให้
นักเรียนฟัง

กิจกรรมครู
๕. ครูและนักเรียนร่วมกัน
วิเคราะห์ผลดีและผลเสียของ
ความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี และการรับ
วัฒนธรรมจากภายนอกที่เป็น
สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งต่าง ๆ

สื่อกำรเรียนรู้

-ใบงาน เรื่อง
ผลของการ
เปลี่ยนแปลง
ของสิ่งต่าง ๆ
ตามกาลเวลา
๑. นักเรียนนาเสนอใบงาน -สื่อ PPT เรื่อง
เรื่อง ผลของการ
ผลของการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ เปลี่ยนแปลง
ตามกาลเวลา
ของสิ่งต่าง ๆ
ตามกาลเวลา

๖. นักเรียนทาใบงาน เรื่อง
ผลของการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งต่าง ๆ ตาม
กาลเวลา

กิจกรรมนักเรียน
๕. นักเรียนร่วมกัน
วิเคราะห์ แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลดี
และผลเสีย

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

-ใบงาน เรื่อง
ผลของการ
เปลี่ยนแปลง
ของสิ่งต่าง ๆ
ตามกาลเวลา
-แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

๗๙๗

๗๙๘

คูม่ ือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

๘. สื่อกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
- Power Point เรื่อง ผลของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ ตามกาลเวลา
- บัตรภาพสิ่งของ เครื่องใช้ในอดีตและปัจจุบัน
- ใบงานที่ ๘ เรื่อง ผลของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ ตามกาลเวลา
๙. กำรวัดและกำรประเมินผล
ประเด็นกำรวัดและ
ประเมินผล

วิธีกำร

เครื่องมือ

เกณฑ์กำรประเมิน

ทักษะ

ตรวจประเมิน
การนาเสนอ

๑. แบบประเมิน
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
การนาเสนอ
ร้อยละ ๖๐
๒. แบบสังเกตพฤติกรรม
การทางานกลุ่ม

ความรู้

ตรวจใบงาน เรื่อง ผล
ใบงานที่ ๘ เรือ่ ง ผลของ ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ของการเปลี่ยนแปลงของ การเปลี่ยนแปลงของสิ่ง ร้อยละ ๖๐
สิ่งต่าง ๆ ตามกาลเวลา ต่าง ๆ ตามกาลเวลา

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

ประเมินความมีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ในการ
ทางาน มีจิตสาธารณะ
และรักความเป็นไทย

สมรรถนะสาคัญของ
ผู้เรียน

ประเมินความสามารถใน แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้
การสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต

แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

เกณฑ์ประเมิน
ระดับผ่าน

เกณฑ์ประเมิน
ระดับผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภูมิใจในท้องถิน่

๗๙๙

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหำรหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมำย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๘๐๐

คูม่ ือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)
ใบงำนที่ ๘ เรือ่ ง ผลของกำรเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่ำง ๆ ตำมกำลเวลำ
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภูมิใจในท้องถิน่
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๘ เรื่อง ผลของกำรเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่ำง ๆ ตำมกำลเวลำ
รำยวิชำประวัตศิ ำสตร์ รหัสวิชำ ส๑๑๑๐๒ ภำคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

คำชี้แจง ให้นักเรียนยกตัวอย่างเทคโนโลยีในปัจจุบัน พร้อมวาดภาพประกอบ ๑ ภาพ จากนั้นให้
นักเรียนบอกถึงผลดีและผลเสียของเทคโนโลยีที่นักเรียนเลือก
เทคโนโลยีทเี่ ลือก

ผลดี

ผลเสีย

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้น ป.๑/……....เลขที่…………………

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภูมิใจในท้องถิน่

๘๐๑

เฉลย ใบงำนที่ ๘ เรื่อง ผลของกำรเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่ำง ๆ ตำมกำลเวลำ
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภูมิใจในท้องถิน่
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๘ เรื่อง ผลของกำรเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่ำง ๆ ตำมกำลเวลำ
รำยวิชำประวัตศิ ำสตร์ รหัสวิชำ ส๑๑๑๐๒ ภำคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

คำชี้แจง ให้นักเรียนยกตัวอย่างเทคโนโลยีในปัจจุบัน พร้อมวาดภาพประกอบ ๑ ภาพ จากนั้นให้
นักเรียนบอกถึงผลดีและผลเสียของเทคโนโลยีที่นักเรียนเลือก
เทคโนโลยีทเี่ ลือก
รถยนต์
_____________________________

ผลดี

ผลเสีย

______________________________
ทาให้เดินทางได้สะดวกและรวดเร็ว
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

_____________________________
ทาให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย เช่น ต้องเติมน้ามัน
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้น ป.๑/……....เลขที่…………………

๘๐๒

คูม่ ือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

แบบประเมินกำรนำเสนอผลงำน
คำชีแ้ จง ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน
ลำดับที่

รำยกำรประเมิน

คุณภำพกำรปฏิบตั ิ
๓

๑
๒
๓
๔
๕

นาเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง
การนาเสนอมีความน่าสนใจ
ความเหมาะสมกับเวลา
ความกล้าแสดงออก
บุคลิกภาพ น้าเสียงเหมาะสม
รวม

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องเล็กน้อย
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องมาก

=
=
=

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
ช่วงคะแนน
๑๑-๑๕
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

๒

๑

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภูมิใจในท้องถิน่

๘๐๓

แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้
คำชีแ้ จง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กาหนด

๓

๓

๓

ตรงต่อเวลำ

ชื่อ – สกุล

รับผิดชอบ
ขยันหมั่นเพียร

เลขที่

กำรร่วม
กิจกรรม
กำรรับฟัง
ควำมคิดเห็น
ของผู
ควำม้อื่น

รำยกำร

๓

๓

คะแนน
รวม

๑๕

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

๘๐๔

คูม่ ือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

สังเกตพฤติกรรมกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
ระดับคะแนน

ประเด็นกำรประเมิน

๒

๑

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
สม่าเสมอ

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม
บางครั้ง

ไม่มีความกระตือรือร้น
ในการร่วมกิจกรรม

๒. การรับฟังความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นของ
ของผู้อื่น
ผูอ้ ื่นสม่าเสมอ

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ไม่รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น

๑. การร่วมกิจกรรม

๓

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมาย
ในงานที่ได้รับ
สม่าเสมอ
บางครั้ง
มอบหมาย

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จอย่าง
สม่าเสมอ

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จ เรียบร้อย ส่งผลงานเสร็จ
เรียบร้อย
ทันตามเวลาที่กาหนด

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จเป็น
บางครั้ง

ไม่มีความเพียร
พยายามทางานให้
สาเร็จ

ส่งผลงานไม่เรียบร้อย
และช้ากว่าเวลาที่
แต่ช้ากว่าเวลาที่กาหนด กาหนด

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภูมิใจในท้องถิน่

๘๐๕

พฤติกรรม กำรทำงำนกลุม่
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
ลำดับ ชื่อ-นำมสกุลของ
ที่
ผูร้ ับกำรประเมิน

กำรแสดง
ควำม
คิดเห็น

๓

กำรยอมรับ
ฟังผู้อื่น

กำรทำงำน
ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย

๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓

๒ ๑

ควำมมีน้ำใจ

กำรมีส่วน
รวม
ร่วมในกำร
๑๕
ปรับปรุง คะแนน
ผลงำนกลุ่ม

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

๘๐๖

คูม่ ือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
รำยกำรประเมิน

พฤติกรรมกำรแสดงออก

ระดับกำรปฏิบตั ิ
๓

๒

๑

๑. มีวินัย

๑. ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัวและโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๓. มุ่งมั่นในกำรทำงำน ๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
๔. มีจิตสำธำรณะ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน
๘. อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของ
ห้องเรียน โรงเรียนชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของ
โรงเรียน
ลงชื่อ........................................................ผู้ประเมิน
.................../.................../......................
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๐ - ๑๒ หมายถึง ดี
คะแนน ๗ - ๙ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๖ หมายถึง ปรับปรุง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภูมิใจในท้องถิน่
๘๐๗
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๙ เรื่อง เหตุกำรณ์สำคัญในครอบครัว ๑
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง ภูมิใจในท้องถิ่น
เวลำ ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม รำยวิชำ ประวัตศิ ำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
๑. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สำระที่ ๔ ประวัติศำสตร์
มำตรฐำน ๔.๒ เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์ และ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสาคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตัวชี้วดั
ป.๑/๒ บอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่มผี ลกระทบต่อตนเองในปัจจุบัน
๒. สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
การศึกษาเหตุการณ์สาคัญในครอบครัว ทาให้ทราบความเป็นมาของตนเองและครอบครัว เกิดความ
ภาคภูมิใจในครอบครัว และเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์สาคัญต่าง ๆ ทีม่ ีผลต่อตนเองและ
ครอบครัว
๓. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายเหตุการณ์สาคัญในครอบครัว
๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
- วิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัว
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- ชื่นชมและภาคภูมิใจในครอบครัวตนเอง
๔. สำระกำรเรียนรู้
- เหตุการณ์สาคัญในครอบครัว
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. มีจิตสาธารณะ
๕. รักความเป็นไทย
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

๑.อธิบายเหตุการณ์สาคัญ
ในครอบครัว

ลำดับ
ที่

๑.

๘๐๘

ขั้นนาเข้าสู่
บทเรียน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้
กิจกรรมครู
๑. ครูมีตัวอย่างภาพเหตุการณ์
สาคัญของครอบครัวใหนักเรียน
ดู และให้นกั เรียนร่วมกันพูดคุย
เกี่ยวกับเหตุการณ์สาคัญใน
ครอบครัว แล้วตอบคาถาม ดังนี้
- ถ้านักเรียนต้องการรู้เรื่องราว
ของสมาชิกในครอบครัว
นักเรียนจะสอบถามข้อมูลได้จาก
ใคร
- เหตุการณ์ใดในครอบครัวที่
นักเรียนรู้สึกภาคภูมิใจมากทีส่ ุด
- เพราะอะไรนักเรียนจึงภูมิใจ
ในเหตุการณ์นี้
๒. ครูอธิบายเพิ่มเติมความรู้
เกี่ยวกับเหตุกาณ์สาคัญใน
ครอบครัว

สื่อกำรเรียนรู้

- เพราะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่
ครอบครัว

- พ่อได้เลื่อนยศ

- พ่อกับแม่ ปู่ ย่า ตา ยาย

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนร่วมกันสนทนา -สื่อ PPT เรื่อง
และตอบคาถาม
เหตุการณ์
สาคัญใน
ครอบครัว ๑

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

-แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

คูม่ ือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๙ เรื่อง เหตุกำรณ์สำคัญในครอบครัว ๑
รำยวิชำ ประวัติศำสตร์ จำนวน ๑ ชั่วโมง

๒.

ลำดับ
ที่

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้
ขั้นสอน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภูมิใจในท้องถิน่

๒๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้
สื่อกำรเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนอ่านเหตุการณ์ -สื่อ PPT เรื่อง
และตอบคาถาม
เหตุการณ์
สาคัญใน
ครอบครัว ๑
- พ่อได้รับการแต่งตั้งให้
เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด
สุราษฏฃร์ธานี
- เหตุการณ์นี้สง่ ผลต่อ ด.ช. ต้น - ต้นต้องย้ายบ้านไปอยู่
อย่างไร
สุราษฏร์ธานี
๒. นักเรียนร่วมกันพูดคุย
๒. นักเรียนร่วมกันตอบ
เกี่ยวกับเหตุการณ์สาคัญที่ส่งผล คาถาม
ต่อครอบครัวในปัจจุบัน โดยใช้
คาถาม ดังนี้
- เหตุการณ์สาคัญในครอบครัว - เกิดความภาคภูมิใจใน
ส่งผลต่อนักเรียนอย่างไรบ้าง
ครอบครัว
- การรู้เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง - ทาให้เข้าใจเรื่องราวได้ดี
หรือเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นใน ยิ่งขึ้น
ครอบครัวมีประโยชน์ต่อ
นักเรียนอย่างไรบ้าง

กิจกรรมครู
๑. นักเรียนร่วมกันอ่านแถบ
ประโยคตัวอย่างเหตุการณ์
สาคัญของครอบครัว แล้วตอบ
คาถาม ดังนี้
- เหตุการณ์อะไรในครอบครัวที่
ทาให้ ด.ช. ต้น ภาคภูมิใจ

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

-แบบสังเกต
พฤติกรรม
การทางาน
กลุ่ม

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

๘๐๙

๓.

ลำดับ
ที่

๘๑๐

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นปฏิบัติ

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

๑๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้

๕. ชีแ้ จงการทาใบงาน ให้
นักเรียนฟัง

๔. ครูอธิบายเพิ่มเติมในเรื่อง
การศึกษาเหตุการณ์สาคัญใน
ครอบครัว ทาให้ทราบความ
เป็นมาของตนเองและครอบครัว
เกิดความภาคภูมิใจในครอบครัว
และเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จากเหตุการณ์สาคัญต่าง ๆ ทีม่ ี
ผลต่อตนเองและครอบครัว

กิจกรรมครู
๓. นักเรียนแบ่งกลุ่ม แต่ละกลุ่ม
ยกตัวอย่างเหตุการณ์สาคัญใน
ครอบครัวทีเ่ กิดขึ้นในอดีต และ
ส่งผลต่อตนเองในปัจจุบัน

สื่อกำรเรียนรู้

๕. นักเรียนทาใบงาน เรื่อง -ใบงาน เรื่อง
เหตุการณ์สาคัญใน
เหตุการณ์
ครอบครัว
สาคัญใน
ครอบครัว

กิจกรรมนักเรียน
๓. นักเรียนยกตัวอย่าง
เหตุการณ์สาคัญใน
ครอบครัวทีเ่ กิดขึ้นในอดีต
และส่งผลต่อตนเองใน
ปัจจุบัน

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

-ตรวจใบงาน
เรื่อง
เหตุการณ์
สาคัญใน
ครอบครัว

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

คูม่ ือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

๔.

ลำดับ
ที่

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้
ขั้นสรุป

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภูมิใจในท้องถิน่

๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้
กิจกรรมครู
๑. ครูอธิบายเพิ่มเติมความรู้
สรุปผล

สื่อกำรเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนนาเสนอใบงาน -สื่อ PPT เรื่อง
เรื่อง เหตุการณ์สาคัญใน เหตุการณ์
ครอบครัว
สาคัญใน
ครอบครัว ๑

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

-แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

๘๑๑

๘๑๒

คูม่ ือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

๘. สื่อกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
- Power Point เรื่อง เหตุการณ์สาคัญในครอบครัว ๑
- ใบงานที่ ๙ เรื่อง เหตุการณ์สาคัญในครอบครัว
- แถบประโยคตัวอย่างเหตุการณ์
๙. กำรวัดและกำรประเมินผล
ประเด็นกำรวัดและ
ประเมินผล

วิธีกำร

เครื่องมือ

เกณฑ์กำรประเมิน

ทักษะ

ตรวจประเมิน
การนาเสนอ

๑. แบบประเมิน
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
การนาเสนอ
ร้อยละ ๖๐
๒. แบบสังเกตพฤติกรรม
การทางานกลุ่ม

ความรู้

ตรวจใบงาน เรื่อง
เหตุการณ์สาคัญใน
ครอบครัว

ใบงานที่ 9 เรือ่ ง
เหตุการณ์สาคัญใน
ครอบครัว

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

ประเมินความมีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ในการ
ทางาน มีจิตสาธารณะ
และรักความเป็นไทย

แบบประเมินคุณลักษณะ เกณฑ์ประเมิน
อันพึงประสงค์
ระดับผ่าน

สมรรถนะสาคัญของ
ผู้เรียน

ประเมินความสามารถใน แบบสังเกตพฤติกรรม
การสื่อสารความสามารถ การเรียนรู้
ในการคิดความสามารถ
ในการใช้ทักษะชีวิต

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

เกณฑ์ประเมิน
ระดับผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภูมิใจในท้องถิน่

๘๑๓

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหำรหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมำย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๘๑๔

คูม่ ือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)
ใบงำนที่ ๙ เรือ่ ง เหตุกำรณ์สำคัญในครอบครัว
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภูมิใจในท้องถิน่
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๙ เรื่อง เหตุกำรณ์สำคัญในครอบครัว ๑
รำยวิชำประวัตศิ ำสตร์ รหัสวิชำ ส๑๑๑๐๒ ภำคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

คำชี้แจง ให้นักเรียนวาดภาพระบายสีเหตุการณ์สาคัญในอดีตที่เกิดขึ้นในครอบครัวที่นักเรียน
ประทับใจมากที่สุด และตั้งชื่อภาพ

ชื่อภาพ_________________________________

ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้น ป.๑/……....เลขที่…………………

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภูมิใจในท้องถิน่

๘๑๕

เฉลย ใบงำนที่ ๙ เรื่อง เหตุกำรณ์สำคัญในครอบครัว
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภูมิใจในท้องถิน่
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๙ เรื่อง เหตุกำรณ์สำคัญในครอบครัว ๑
รำยวิชำประวัตศิ ำสตร์ รหัสวิชำ ส๑๑๑๐๒ ภำคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

คำชี้แจง ให้นักเรียนวาดภาพระบายสีเหตุการณ์สาคัญในอดีตที่เกิดขึ้นในครอบครัวที่นักเรียน
ประทับใจมากที่สุด และตั้งชื่อภาพ

ชื่อภาพ_________________________________

ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้น ป.๑/……....เลขที่…………………

๘๑๖

คูม่ ือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

แบบประเมินกำรนำเสนอผลงำน
คำชีแ้ จง ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน
ลำดับที่

รำยกำรประเมิน

คุณภำพกำรปฏิบตั ิ
๓

๑
๒
๓
๔
๕

นาเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง
การนาเสนอมีความน่าสนใจ
ความเหมาะสมกับเวลา
ความกล้าแสดงออก
บุคลิกภาพ น้าเสียงเหมาะสม
รวม

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องเล็กน้อย
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องมาก

=
=
=

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
ช่วงคะแนน
๑๑-๑๕
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

๒

๑

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภูมิใจในท้องถิน่

๘๑๗

แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้
คำชีแ้ จง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กาหนด

๓

๓

๓

ตรงต่อเวลำ

ชื่อ – สกุล

รับผิดชอบ
ขยันหมั่นเพียร

เลขที่

กำรร่วม
กิจกรรม
กำรรับฟัง
ควำมคิดเห็น
ของผู
ควำม้อื่น

รำยกำร

๓

๓

คะแนน
รวม

๑๕

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

๘๑๘

คูม่ ือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

สังเกตพฤติกรรมกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
ระดับคะแนน

ประเด็นกำรประเมิน

๒

๑

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
สม่าเสมอ

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม
บางครั้ง

ไม่มีความกระตือรือร้น
ในการร่วมกิจกรรม

๒. การรับฟังความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นของ
ของผู้อื่น
ผูอ้ ื่นสม่าเสมอ

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ไม่รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น

๑. การร่วมกิจกรรม

๓

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมาย
ในงานที่ได้รับ
สม่าเสมอ
บางครั้ง
มอบหมาย

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จอย่าง
สม่าเสมอ

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จ เรียบร้อย ส่งผลงานเสร็จ
ส่งผลงานไม่เรียบร้อย
เรียบร้อย
และช้ากว่าเวลาที่
ทันตามเวลาที่กาหนด
กาหนด
แต่ช้ากว่าเวลาที่กาหนด

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จเป็น
บางครั้ง

ไม่มีความเพียร
พยายามทางานให้
สาเร็จ

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภูมิใจในท้องถิน่

๘๑๙

พฤติกรรม กำรทำงำนกลุม่
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
ลำดับ ชื่อ-นำมสกุลของ
ที่
ผูร้ ับกำรประเมิน

กำรแสดง
ควำม
คิดเห็น

๓

กำรยอมรับ
ฟังผู้อื่น

กำรทำงำน
ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย

๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓

๒ ๑

ควำมมีน้ำใจ

กำรมีส่วน
รวม
ร่วมในกำร
๑๕
ปรับปรุง คะแนน
ผลงำนกลุ่ม

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

๘๒๐

คูม่ ือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
รำยกำรประเมิน

พฤติกรรมกำรแสดงออก

ระดับกำรปฏิบตั ิ
๓

๒

๑

๑. มีวินัย

๑. ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัวและโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๓. มุ่งมั่นในกำรทำงำน ๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
๔. มีจิตสำธำรณะ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน
๘. อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของ
ห้องเรียน โรงเรียนชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของ
โรงเรียน
ลงชื่อ........................................................ผู้ประเมิน
.................../.................../......................
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๐ - ๑๒ หมายถึง ดี
คะแนน ๗ - ๙ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๖ หมายถึง ปรับปรุง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภูมิใจในท้องถิน่
๘๒๑
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๑๐ เรื่อง เหตุกำรณ์สำคัญในครอบครัว ๒
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง ภูมิใจในท้องถิ่น
เวลำ ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม รำยวิชำ ประวัตศิ ำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
๑. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สำระที่ ๔ ประวัติศำสตร์
มำตรฐำน ๔.๒ เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์ และ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสาคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตัวชี้วดั
ป.๑/๒ บอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่มผี ลกระทบต่อตนเองในปัจจุบัน
๒. สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
การศึกษาเหตุการณ์สาคัญในครอบครัว ทาให้ทราบความเป็นมาของตนเองและครอบครัว เกิดความ
ภาคภูมิใจในครอบครัว และเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์สาคัญต่าง ๆ ทีม่ ีผลต่อตนเองและ
ครอบครัว
๓. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายเหตุการณ์สาคัญในครอบครัว
๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
- วิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัว
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- ชื่นชมและภาคภูมิใจในครอบครัวตนเอง
๔. สำระกำรเรียนรู้
- เหตุการณ์สาคัญในครอบครัว
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
- ความสามารถในการสื่อสาร
- ความสามารถในการคิด
- ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. มีจิตสาธารณะ
๕. รักความเป็นไทย
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

๑.อธิบายเหตุการณ์สาคัญ
ในครอบครัว

ลำดับ
ที่

๑.

๘๒๒

ขั้นนาเข้าสู่
บทเรียน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้
กิจกรรมครู
๑. ครูให้นกั เรียนดูบัตรภาพพี่
น้องวิ่งเล่นในบ้านในขณะทีแ่ ม่
ถือหม้อต้มน้าแกง แล้วให้
นักเรียนสังเกตและอภิปราย
ร่วมกันเพื่อให้ตระหนักถึงผลที่
จะตามมา และตอบคาถาม ดังนี้
- จากภาพ นักเรียนคิดว่าจะเกิด
เหตุการณ์ใดขึน้
- เหตุการณ์ดังกล่าวมีผลอย่างไร
- นักเรียนคิดว่า การกระทาของ
พี่น้องคู่นี้เหมาะสมหรือไม่
อย่างไร
- หากนักเรียนเป็นพี่น้องคู่นี้
นักเรียนจะปฏิบตั ติ นอย่างไร

สื่อกำรเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

- จะไม่วิ่งเล่นในบริเวณที่
แม่ทาอาหาร

- อาจจะไปโดนหม้อต้มน้า
แกงที่แม่ถือมาหล่นใส่
- ทาให้ได้รบั บาดเจ็บ
- ไม่เหมาะสม เพราะ
อาจจะได้รับบาดเจ็บ

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนร่วมกันสนทนา -สื่อ PPT เรื่อง -แบบสังเกต
และตอบคาถาม
เหตุการณ์
พฤติกรรม
สาคัญใน
การเรียนรู้
ครอบครัว ๒

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๑๐ เรื่อง เหตุกำรณ์สำคัญในครอบครัว ๒
รำยวิชำ ประวัติศำสตร์ จำนวน ๑ ชั่วโมง

๒.

ลำดับ
ที่

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภูมิใจในท้องถิน่

ขั้นสอน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

๒๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้

๑. ครูมีบัตรคาตัวอย่าง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อให้
นักเรียนแต่ละกลุม่ ร่วมกัน
วิเคราะห์
- เหตุการณ์ใดที่นักเรียนควร
ปฏิบัติ และเหตุการณ์ใดที่
นักเรียนไม่ควรปฏิบตั ิ พร้อม
อธิบายเหตุผล
- ผลของเหตุการณ์ข้างต้นคือ
อะไร
- หากนักเรียนอยู่ในเหตุการณ์
ข้างต้น นักเรียนจะปฏิบัติตน
อย่างไร

กิจกรรมครู
๒. ครูอธิบายเพิ่มเติมความรู้
จากที่นักเรียนร่วมกันตอบ
คาถาม
๑. นักเรียนอ่านเหตุการณ์
และร่วมกันวิเคราะห์
เหตุการณ์ดังกล่าวพร้อม
ทั้งตอบคาถาม

กิจกรรมนักเรียน

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

-บัตรคา
ตัวอย่าง
เหตุการณ์

-สื่อ PPT เรื่อง
เหตุการณ์
สาคัญใน
ครอบครัว ๒

สื่อกำรเรียนรู้

-แบบสังเกต
พฤติกรรม
การทางาน
กลุ่ม

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

๘๒๓

ลำดับ
ที่

๘๒๔

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

เวลำ
ที่ใช้
กิจกรรมครู
๒. ครู นทนากับนักเรียน
เกี่ย กับเ ตุการณ์จากบัตรคา ่า
นักเรียนชอบการปฏิบัติตนของ
ใคร และในเ ตุการณ์ใด พร้อม
อธิบายเ ตุผล
๓. ครูอธิบายเพิ่มเติมในเรื่อง
การ กึ าเ ตุการณ์ าคัญ ทีม่ ี
ผลต่อตนเองและครอบครั
๔. ครูอ่าน ถานการณ์ใ ้
นักเรียนฟัง จากนั้นใ ้นักเรียน
ร่ มกันแ ดงค ามคิดเ น็ โดยครู
ใช้คาถาม ดังนี้
- เกิดเ ตุการณ์ใดขึน้ ใน
ครอบครั ของน้าขิง
- เ ตุการณ์ดังกล่า ่งผล
กระทบต่อน้าขิงอย่างไร
- เกิดน้าท่ ม ทาใ ้ต้อง
ย้ายที่อยู่เป็นการชั่ ครา
- ทรัพย์ ินในบ้านได้รับ
ค ามเ ีย ายจากการถูก
น้าท่ ม

๔. นักเรียนตอบคาถาม

กิจกรรมนักเรียน
๒. นกเรียนร่ มกัน นทนา
จากบัตรคา

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
สื่อกำรเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถม ึก า ภาคเรียนที่ ๑ (ประ ัติ า ตร์ ป.๑)

๓.

ลำดับ
ที่

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภูมิใจในท้องถิน่

ขั้นปฏิบัติ

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

๑๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้

๗. ชีแ้ จงการทาใบงาน ให้
นักเรียนฟัง

กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๕. ให้นกั เรียนร่วมกันยกตัวอย่าง ๕. นักเรียนร่วมกัน
เหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นใน
วิเคราะห์เหตุการณ์
ครอบครัวของตนเอง จากนัน้ ให้
วิเคราะห์ว่าเหตุการณ์ดังกล่าว
ส่งผลต่อนักเรียนยังไงบ้าง
๖. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกีย่ วกับ
เหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นต่อ
ตนเอง หากนักเรียนปฏิบัติเหตุ
การ์ดังกล่าวจะส่งผลอย่างไรต่อ
ตัวนักเรียน แล้วนักเรียนจะ
แก้ปญ
ั หาอย่างไร

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

-ใบงาน เรื่อง
เหตุการณ์
สาคัญที่เกิดขึ้น
ต่อตนเอง

สื่อกำรเรียนรู้

-ตรวจใบ
งานเรื่อง
เหตุการณ์
สาคัญที่
เกิดขึ้นต่อ
ตนเอง

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

๘๒๕

๔.

ลำดับ
ที่

๘๒๖

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้
ขั้นสรุป

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้
๕
นาที

เวลำ
ที่ใช้
กิจกรรมครู
๑. ครูอธิบายเพิ่มเติมความรู้
สรุปผล

สื่อกำรเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนนาเสนอใบงาน -สื่อ PPT เรื่อง -แบบสังเกต
เรื่อง เหตุการณ์สาคัญที่ เหตุการณ์
พฤติกรรม
เกิดขึ้นต่อตนเอง
สาคัญที่เกิดขึ้น การเรียนรู้
ต่อตนเอง

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภูมิใจในท้องถิน่

๘๒๗

๘. สื่อกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
- Power Point เรื่อง เหตุการณ์สาคัญในครอบครัว ๒
- บัตรคาตัวอย่างเหตุการณ์
- ใบงานที่ ๑๐ เรื่อง เหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นต่อตนเอง
๙. กำรวัดและกำรประเมินผล
ประเด็นกำรวัดและ
ประเมินผล
ทักษะ

ความรู้

วิธีกำร

เครื่องมือ

ตรวจประเมินการ
นาเสนอ

๑. แบบประเมิน
การนาเสนอ
๒. แบบสังเกตพฤติกรรม
การทางานกลุ่ม
ตรวจใบงาน เรื่อง
ใบงานที่ ๑๐ เรื่อง
เหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้น เหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้น
ต่อตนเอง
ต่อตนเอง

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

ประเมินความมีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ในการ
ทางาน มีจิตสาธารณะ
และรักความเป็นไทย

สมรรถนะสาคัญของ
ผู้เรียน

ประเมินความสามารถใน แบบสังเกตพฤติกรรม
การสื่อสารความสามารถ การเรียนรู้
ในการคิดความสามารถ
ในการใช้ทักษะชีวิต

เกณฑ์กำรประเมิน
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๖๐

แบบประเมินคุณลักษณะ เกณฑ์ประเมิน
อันพึงประสงค์
ระดับผ่าน

เกณฑ์ประเมิน
ระดับผ่าน

๘๒๘

คูม่ ือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหำรหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมำย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภูมิใจในท้องถิน่

๘๒๙

ใบงำนที่ ๑๐ เรื่อง เหตุกำรณ์สำคัญทีเ่ กิดขึ้นต่อตนเอง
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภูมิใจในท้องถิน่
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๑๐ เรื่อง เหตุกำรณ์สำคัญในครอบครัว ๒
รำยวิชำประวัตศิ ำสตร์ รหัสวิชำ ส๑๑๑๐๒ ภำคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

คำชี้แจง ให้นักเรียนสังเกตภาพ แล้วตอบคาถาม จากนั้นระบายสีตกแต่งให้สวยงาม

ข้ำมถนนโดยใช้ทำงม้ำลำย

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
ข้ำมถนนโดยไม่ใช้ทำงม้ำลำย

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

ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้น ป.๑/……....เลขที่…………………

๘๓๐

คูม่ ือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)
เฉลย ใบงำนที่ ๑๐ เรื่อง เหตุกำรณ์สำคัญทีเ่ กิดขึน้ ต่อตนเอง
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภูมิใจในท้องถิน่
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๑๐ เรื่อง เหตุกำรณ์สำคัญในครอบครัว ๒
รำยวิชำประวัตศิ ำสตร์ รหัสวิชำ ส๑๑๑๐๒ ภำคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

คำชี้แจง ให้นักเรียนสังเกตภาพ แล้วตอบคาถาม จากนั้นระบายสีตกแต่งให้สวยงาม
คาชี้แจง ให้นักเรียนสังเกตภาพ แล้วตอบคาถาม จากนั้นระบายสีตกแต่งให้สวยงาม

ข้ำมถนนโดยใช้ทำงม้ำลำย

……………………………………………
มี……………………………………………
ควำมปลอดภัยในกำรข้ำมถนน
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
ข้ำมถนนโดยไม่ใช้ทำงม้ำลำย

……………………………………………
อำจจะเกิ
ดอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนได้
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………..ชั้น ป.๑/……....เลขที่…………………

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภูมิใจในท้องถิน่

๘๓๑

แบบประเมินกำรนำเสนอผลงำน
คำชีแ้ จง ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน
ลำดับที่

รำยกำรประเมิน

คุณภำพกำรปฏิบตั ิ
๓

๑
๒
๓
๔
๕

นาเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง
การนาเสนอมีความน่าสนใจ
ความเหมาะสมกับเวลา
ความกล้าแสดงออก
บุคลิกภาพ น้าเสียงเหมาะสม
รวม

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องเล็กน้อย
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องมาก

=
=
=

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
ช่วงคะแนน
๑๑-๑๕
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

๒

๑

๘๓๒

คูม่ ือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้
คำชีแ้ จง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กาหนด

๓

๓

๓

ตรงต่อเวลำ

ชื่อ – สกุล

รับผิดชอบ
ขยันหมั่นเพียร

เลขที่

กำรร่วม
กิจกรรม
กำรรับฟัง
ควำมคิดเห็น
ของผู
ควำม้อื่น

รำยกำร

๓

๓

คะแนน
รวม

๑๕

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภูมิใจในท้องถิน่

๘๓๓

สังเกตพฤติกรรมกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
ประเด็นกำรประเมิน
๑. การร่วมกิจกรรม

ระดับคะแนน
๓

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
สม่าเสมอ
๒. การรับฟังความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นของ
ของผู้อื่น
ผู้อื่นสม่าเสมอ
๓. ความรับผิดชอบ
มีความรับผิดชอบในงาน
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง
สม่าเสมอ
๔. ขยันหมั่นเพียร
มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จอย่าง
สม่าเสมอ
๕. ตรงต่อเวลา
ส่งผลงานเสร็จ เรียบร้อย
ทันตามเวลาที่กาหนด

๒

๑

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม
บางครั้ง
รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง
มีความรับผิดชอบในงาน
ที่ได้รับมอบหมาย
บางครั้ง
มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จเป็น
บางครั้ง
ส่งผลงานเสร็จ
เรียบร้อย
แต่ช้ากว่าเวลาที่กาหนด

ไม่มีความกระตือรือร้น
ในการร่วมกิจกรรม
ไม่รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น
ไม่มีความรับผิดชอบ
ในงานที่ได้รับ
มอบหมาย
ไม่มีความเพียร
พยายามทางานให้
สาเร็จ
ส่งผลงานไม่เรียบร้อย
และช้ากว่าเวลาที่
กาหนด

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

๘๓๔

คูม่ ือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

พฤติกรรม กำรทำงำนกลุม่
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
ลำดับ ชื่อ-นำมสกุลของ
ที่
ผูร้ ับกำรประเมิน

กำรแสดง
ควำม
คิดเห็น

๓

กำรยอมรับ
ฟังผู้อื่น

กำรทำงำน
ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย

๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓

๒ ๑

ควำมมีน้ำใจ

กำรมีส่วน
รวม
ร่วมในกำร
๑๕
ปรับปรุง คะแนน
ผลงำนกลุ่ม

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภูมิใจในท้องถิน่

๘๓๕

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
รำยกำรประเมิน

พฤติกรรมกำรแสดงออก

ระดับกำรปฏิบตั ิ
๓

๒

๑

๑. มีวินัย

๑. ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัวและโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๓. มุ่งมั่นในกำรทำงำน ๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
๔. มีจิตสำธำรณะ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน
๘. อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของ
ห้องเรียน โรงเรียนชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของ
โรงเรียน
ลงชื่อ........................................................ผู้ประเมิน
.................../.................../......................
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๐ - ๑๒ หมายถึง ดี
คะแนน ๗ - ๙ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๖ หมายถึง ปรับปรุง

๘๓๖

คูม่ ือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ __________________สกุล _________________วัน____ เดือน____________ พ.ศ. _____
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภูมิใจในท้องถิน่
คาชี้แจง
๑. ระบายสีลงใน

ของแต่ละกิจกรรมที่นักเรียนคิดว่าทาได้ตามระดับการประเมินเหล่านี้

เพื่อประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน
ปรับปรุง
พอใช้
ค่อนข้างดี
กิจกรรม

ดี

ดีมาก
ระดับความสามารถ

บอกสิ่งที่เปลี่ยนแปลงจากสมัยของพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย กับสมัยของ
ปัจจุบันได้
บอกสาเหตุที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้
บอกผลของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อการดาเนินชีวิตในปัจจุบันได้
บอกเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นในครอบครัวได้
๒. นับจานวนดาวจากตารางข้างบนเพื่อบันทึกผลการเรียนรู้ของนักเรียน ดังนี้
จานวน.............................
จานวน.............................
จานวน.............................
จานวน.............................
จานวน.............................
สรุป วงกลมรอบผลการเรียนรู้ของนักเรียน โดยนับจากข้อที่ได้ดาวมากที่สุด
ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ค่อนข้างดี

ดีมาก

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภูมิใจในท้องถิน่

๘๓๗

บันทึกกำรเรียนรู้ (Learning logs)
ชื่อ __________________ สกุล __________________วัน____ เดือน_______________ พ.ศ. ___

สิ่งที่ฉันชอบในกำรเรียนวิชำนี้ คือ
............................................................................
............................................................................
............................................................................
.................................................

สิ่งที่ฉันไม่ชอบในกำรเรียนวิชำนี้ คือ
....................................................................................
....................................................................................
...................................................................

สิ่งที่ฉันจะทำให้ดีขึ้น คือ
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
...........................................................

๘๓๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)
บรรณำนุกรม

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (๒๕๖๑). ชุดเอกสำรสื่อ ๖o พรรษำ สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมำรี. กรุงเทพ โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.

รายวิชาสังคมศึกษาฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภำคผนวก

๘๓๙

๘๔๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

ภำคผนวก ก.
แบบประเมินรวม (ประวัติศำสตร์)

รายวิชาสังคมศึกษาฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๘๔๑

แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้
คำชีแ้ จง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กาหนด

ชื่อ – สกุล

๓

๓

๓

๓

ตรงต่อเวลำ

เลขที่

กำรร่วม
กิจกรรม
กำรรับฟัง
ควำมคิดเห็น
ของผู
ควำม้อื่น
รับผิดชอบ
ขยันหมั่นเพียร

รำยกำร

๓

คะแนน
รวม

๑๕

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

๘๔๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

สังเกตพฤติกรรมกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ประเด็นกำรประเมิน

ระดับคะแนน
๒

๑

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
สม่าเสมอ

มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม
บางครั้ง

ไม่มีความกระตือรือร้น
ในการร่วมกิจกรรม

๒. การรับฟังความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นของ
ของผู้อื่น
ผูอ้ ื่นสม่าเสมอ

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง

ไม่รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น

๑. การร่วมกิจกรรม

๓

๓. ความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบในงาน ไม่มีความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ทีไ่ ด้รับมอบหมาย
ในงานที่ได้รับ
สม่าเสมอ
บางครั้ง
มอบหมาย

๔. ขยันหมั่นเพียร

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จอย่าง
สม่าเสมอ

๕. ตรงต่อเวลา

ส่งผลงานเสร็จ เรียบร้อย ส่งผลงานเสร็จ
ส่งผลงานไม่เรียบร้อย
เรียบร้อย
และช้ากว่าเวลาที่
ทันตามเวลาที่กาหนด
กาหนด
แต่ช้ากว่าเวลาที่กาหนด

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จเป็น
บางครั้ง

ไม่มีความเพียร
พยายามทางานให้
สาเร็จ

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

รายวิชาสังคมศึกษาฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๘๔๓

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
รำยกำรประเมิน

พฤติกรรมกำรแสดงออก

ระดับกำรปฏิบตั ิ
๓

๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้

๓. มุ่งมั่นในกำรทำงำน
๔. มีจิตสำธำรณะ

๒

๑. ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัวและโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน
๘. อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของ
ห้องเรียน โรงเรียนชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของ
โรงเรียน
ลงชือ่ ........................................................ผู้ประเมิน
.................../.................../......................

เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๐ - ๑๒ หมายถึง ดี
คะแนน ๗ - ๙ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๖ หมายถึง ปรับปรุง

๑

๘๔๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

พฤติกรรม กำรทำงำนกลุม่
คำชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ลำดับ
ที่

ชื่อ-นำมสกุลของ
ผู้รับกำรประเมิน

กำรแสดง
ควำม
คิดเห็น

กำร
กำรทำงำน
ยอมรับฟัง ตำมที่ได้รับ
ผู้อื่น
มอบหมำย

ควำมมี
น้ำใจ

กำรมีส่วน
ร่วมในกำร
ปรับปรุง
ผลงำน
กลุม่

รวม ๑๕
คะแนน

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

รายวิชาสังคมศึกษาฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๘๔๕

แบบประเมินกำรนำเสนอผลงำน
คำชีแ้ จง ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน
ลำดับที่

รำยกำรประเมิน

คุณภำพกำรปฏิบตั ิ
๓

๑
๒
๓
๔
๕

นาเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง
การนาเสนอมีความน่าสนใจ
ความเหมาะสมกับเวลา
ความกล้าแสดงออก
บุคลิกภาพ น้าเสียงเหมาะสม
รวม

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องเล็กน้อย
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องมาก

=
=
=

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
ช่วงคะแนน
๑๑-๑๕
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

๒

๑

๘๔๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

ภาคผนวก ข.
แผนผังความคิด
(Graphic Organizers)

รายวิชาสังคมศึกษาฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๘๔๗

๘๔๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

รายวิชาสังคมศึกษาฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๘๔๙

๘๕๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

https://www.kaganonline.com/catalog/smartcards.php

รายวิชาสังคมศึกษาฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๘๕๑

แผนผังความคิด
(Graphic Organizers)
แผนผังความคิด (Graphic Organizers)
แผนผังความคิด เป็นการฝึกให้ผู้ เรียนรวบรวมข้อมูลหรือความรู้ จากการศึกษาค้นคว้า การอ่าน
การฟังคาบรรยาย แล้วนาข้อมูลมาจัดกลุ่ม 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
ภาพรวมของความคิดและเค้าโครงของความคิดในเรื่องที่กาลังคิด ทาให้มองเห็นความสัมพันธ์ของความคิด
ทาได้โดยเขียนความคิดหลักไว้ตรงกลางและโยงเส้นให้สัมพันธ์กับความคิดรองความคิดย้อ น และความคิดที่
แยกย่อยที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันก็ขยายได้ต่อไปอีก ไม่มีทิศทางที่กาหนดแน่นอนตายตัว ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
ออกลูกเป็นไข่
ออกลูกเป็นตัว

สัตว์

สัตว์

โป
รติสต์

สัตว์

สิ่งมีชีวิต

สัตว์

ไวรัส

มี

พืช

ผังแสดงความสัมพันธ์แบบโครงสร้างต้นไม้ (Tree Structure)

ไม่มีด
อก

๘๕๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)
ผังแสดงความสัมพันธ์แบบโครงสร้างต้นไม้ จะใช้ในการแสดงความสัมพันธ์ของเรื่องที่มีความสาคัญ
ลดหลั่นกันเป็นลาดับจากใหญ่ไปหาจุดเล็ก ๆ รูปร่างของการเขียนจะมีโครงสร้างลักษณะคล้ายต้นไม้ที่มีกิ่งก้าน
หรืออาจจะมีลักษณะคล้ายแผนภูมิการบริหารองค์กรวิธีการเขียนให้เริ่มต้น หัวข้อเรื่องไว้ข้างบนหรือตรงกลาง
แล้วลากเส้นให้เชื่อมโยงกับความคิดรวบยอดอื่น ๆ ที่มีความสาคัญรองลงไปตามลาดับ

การกระทา
เงื่อนไข
การกระทา
เงื่อนไข
การกระทา
เงื่อนไข
การกระทา
ราก
การกระทา

เงื่อนไข
การกระทา
เงื่อนไข
การกระทา
เงื่อนไข
การกระทา

รายวิชาสังคมศึกษาฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๘๕๓

ผังรูปแบบเวนน์ (Venn Diagram)
เป็นการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของสิ่งของหรือแนวคิดตั้งแต่ ๒ สิ่งขึ้นไปว่าส่วนใดลักษณะใด
ที่มีความเหมือนหรือความต่างกัน เป็นการคิดแบบหาตัวร่วมในสิ่งที่เหมือนกัน ช่วยให้ผู้เรียนรู้จักจาแนก
ความเหมือนและความต่างของสิ่งของ สถานที่ และบุคคล หรืออื่น ๆ ได้ดี โดยการเขียนเป็นแผนภาพแสดง
ความสัมพันธ์ ดังตัวอย่างนี้

เซลล์สัตว์

เซลล์พืช
ผนังเซลล์
คลอโรพลาสต์
รูปร่างเหลี่ยม
คงรูปได้นาน

รูปร่างกลม
อ่อนนุม่

เยื่อหุ้มเซลล์
นิวเคลียส
ไซโทพลาซึม

ผังความคิดแบบวงจร (The Circle)
เป็นการคิดแบบเป็นวงจรหรือวงกลม โดยในวงกลมจะไม่มีจุดเริ่มต้นหรือจุดจบเพื่อเสนอขั้นตอน
ต่าง ๆ ที่สัมพันธ์เรียงลาดับเป็นวงกลม ตัวอย่างเช่น
วิญญา
ณ
สังขาร

นาม
รูป

ทุกข์
ผัสสะ

อายต
นะ

๘๕๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

ผังก้างปลา (The Fish Bone)
เป็นการคิดหาสาเหตุของปัญหา เช่น แดงหนีเรียน เพราะสาเหตุใด เป็นต้น การเขียนแผนผังทาได้
โดยกาหนดเรื่องแล้วหาสาเหตุและผลต่าง ๆ ในแต่ละด้าน ตัวอย่างเช่น

ผังแบบลาดับขั้นตอน (Sequence Chart)
แผนผังแบบลาดับขั้นตอนเป็นแผนผังที่แสดงให้เห็นถึงสภาพการณ์หรือเนื้อหาสาระที่เป็นกระบวนการ
เรียงตามลาดับขั้นตอน เป็นแผนผังที่แสดงให้เห็นถึงสภาพเหตุการณ์หรือเนื้อหาสาระที่เป็นกระบวนการเรียง
ตามลาดับต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น
เริ่มต้น
เดินออกจากบ้าน
ฉันมีเงิน มากกว่า 20 บาท

นั่งรถเมล์

นั่งรถมอเตอร์ไซค์

เดินเข้าซอย
ถึงที่ทางาน
จบ

รายวิชาสังคมศึกษาฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภำคผนวก ค
แบบบันทึกกำรเรียนรู้
(Learning Logs)

๘๕๕

๘๕๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

กำรประเมินตนเอง (Self Reflection)
และกำรทำแบบบันทึกกำรเรียนรู้ (Learning logs)
การประเมินตนเอง/การบันทึกการเรียนรู้ เป็นการประเมินตนเอง/บันทึกสิ่งที่นักเรียนได้
เรียนรู้จากเนื้อหา บทเรียน หรือวิธีการดาเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการที่ได้จากการเรียนรู้ของตน การประเมิน
ตนเอง/บันทึกการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่สะท้อนการเรียนของผู้เ รียนและการค้นพบปัญหาการเรียนรู้ รวมทั้ง
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่เรียนรู้กับประสบการณ์เดิม
แนวทำงกำรใช้กำรประเมินตนเอง (Self Reflection)/กำรทำแบบบันทึกกำรเรียนรู้ (Learning logs)
ก่อนการประเมินตนเอง/การเขียนบันทึกการเรียนรู้ ครูควรชี้แจงให้นักเรีย นเข้าใจความหมายของการ
ประเมินตนเอง/บันทึ กการเรียนรู้ ลั กษณะของการเขียนประโยชน์ ความยาวของการบันทึกการเรียนรู้
ที่เขียนในแต่ละครั้งเกณฑ์การเขียน การกาหนดเวลาส่งบันทึกการเรียนรู้ การยกตัวอย่างของการประเมิน
ตนเอง/บันทึกการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนวางแผนการประเมินตนเอง/การเขียนบันทึกการเรียนรู้ของตนเองได้
ทั้งนี้ในครั้งแรกครูควรทาร่วมกับนักเรียนเพื่อแนะนาวิธีการเขียนแบบสะท้อนคิด
การประเมินตนเอง/การเขียนบันทึกการเรียนรู้ในระยะเริ่มต้น ควรให้นักเรียนบันทึกการเรียนรู้
ที่สัมพันธ์กับเนื้อหาที่ เรี ยน เพราะสามารถเขี ยนได้ ง่ ายกว่ า จะทาให้ผู้เรียนมีกาลังใจในการเขีย นบั น ทึ ก
การเรียนรู้
การให้ผลสะท้อนกลับของครูต่อนักเรียนควรทาด้วยความเต็มใจ ครูอ่านบันทึกการเรียนรู้แล้วพูด
หรือเขียนตอบกลับไปในบันทึกการเรียนรู้ของนักเรียนในทันที สิ่งที่ครูตอบกลับควรเป็นการแนะนาแนวทาง
การให้ความคิดเห็นการให้กาลังใจ การชมเชย หรือตอบกลับปัญหาที่ผู้เรียนถาม รวมไปถึงการตั้งคาถามเพื่อให้
นั ก เรี ย นได้ มี ก ารคิ ด เพื่ อ ตอบกลั บ มายั ง ผู้ ส อน หากครู มี เ วลาควรอ่ า นบั น ทึ ก การเรี ย นรู้ แ ละตอบกลั บ
ในชั้นเรียน และควรอ่านสิ่งที่นักเรียนบันทึกพร้อมให้ข้อมูลย้อนกลับ เสนอแนะในเชิงบวกและสร้างสรรค์
การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคน โดยกำรประเมินตนเอง (Self Reflection)/การทา
แบบบันทึกการเรียนรู้ (Learning logs) เพื่อเปิดโอกาสได้สะท้อนคิดสิ่งที่เรียนรู้ทั้งที่ทาได้ดีและยังต้องพัฒนา
โดยให้นักเรียนทาแบบประเมินตนเองหลั งจบการเรียนรู้แต่ละหน่วยการเรียนรู้ และทาแบบบันทึกการเรียนรู้
ในช่วงกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน โดยครูเติมประเด็นสาคัญที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้หรือหัวเรื่อง
ของแต่ละวิชา ให้เด็กประเมินตนเอง ทั้งนี้เพื่อให้ครูนาข้อมูลจากแบบบันทึกเพื่อพัฒนาการสอนของตัวเองและ
ช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลต่อไป
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๘๕๗
ชั้น ป.1 - 2 ภาคเรียนที่ 1

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ : _________________ สกุล : _________________วัน____ เดือน____________พ.ศ._____
หน่วยการเรียนรู้ท_ี่ ______________เรื่อง_____________________________________________
คาชี้แจง
๑. ระบายสีลงใน
ของแต่ละกิจกรรมที่นักเรียนคิดว่าทาได้ตามระดับการประเมินเหล่านี้
เพื่อประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน
ดีมาก
ดี
ปรับปรุง
พอใช้
ค่อนข้างดี
กิจกรรม

ระดับความสามารถ

*หมายเหตุ : ครูเติมประเด็นที่ต้องการให้นักเรียนประเมินการเรียนรู้ของตนเอง

๒. นับจานวนดาวจากตารางข้างบนเพื่อบันทึกผลการเรียนรู้ของนักเรียน ดังนี้
จานวน..............................
จานวน..............................
จานวน..............................
จานวน..............................
จานวน..............................
สรุป : วงกลมรอบผลการเรียนรู้ของนักเรียน โดยนับจากข้อที่ได้ดาวมากที่สุด
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ค่อนข้างดี
ดีมาก
3. กาเครื่องหมาย ✓ลงใน ที่นักเรียนวางแผนจะทาเพื่อพัฒนาการเรียนในครั้งต่อไป (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
_______________________

_______________________

_______________________

______________________

*หมายเหตุ : ครูเติมประเด็นที่ต้องการให้นักเรียนวางแผนพัฒนาตนเอง

๘๕๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)
ชั้น ป.3 - 4 ภาคเรียนที่ 1

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ : _________________ สกุล : _________________วัน____ เดือน____________พ.ศ._____
หน่วยการเรียนรู้ท_ี่ ______________เรื่อง_____________________________________________
คาชี้แจง
๑. ระบายสีลงใน
ของแต่ละกิจกรรมที่นักเรียนคิดว่าทาได้ตามระดับการประเมินเหล่านี้
เพื่อประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน
ดีมาก
ดี
ปรับปรุง
พอใช้
ค่อนข้างดี
กิจกรรม

ระดับความสามารถ

*หมายเหตุ : ครูเติมประเด็นที่ต้องการให้นักเรียนประเมินการเรียนรู้ของตนเอง

๒. นับจานวนดาวจากตารางข้างบนเพื่อบันทึกผลการเรียนรู้ของนักเรียน ดังนี้
จานวน..............................
จานวน..............................
จานวน..............................
จานวน..............................
จานวน..............................
สรุป : วงกลมรอบผลการเรียนรู้ของนักเรียน โดยนับจากข้อที่ได้ดาวมากที่สุด
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ค่อนข้างดี
ดีมาก
3. กาเครื่องหมาย ✓ลงใน ที่นักเรียนวางแผนจะทาเพื่อพัฒนาการเรียนในครั้งต่อไป (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
_______________________

_______________________

_______________________

______________________

*หมายเหตุ : ครูเติมประเด็นที่ต้องการให้นักเรียนวางแผนพัฒนาตนเอง
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๘๕๙
ชั้น ป.5 - ป.6 ภาคเรียนที่ 1

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ : _________________ สกุล : ___________________วัน____ เดือน____________พ.ศ. _____
หน่วยการเรียนรู้ท_ี่ ______________เรื่อง_____________________________________________
๑. ประเมินการเรียนรู้ของตนเอง
กาเครื่องหมาย ✓ ในช่องระดับความสามารถของแต่ละกิจกรรมที่นักเรียนคิดว่าทาได้ตามระดับการประเมินเหล่านี้
ระดับความสามารถ : ดีมาก ค่อนข้างดี ดี พอใช้ ปรับปรุง
ที่

รำยกำร

ระดับควำมสำมำรถ
ดีมาก ค่อน
ดี พอใช้
ข้างดี

ปรับ
ปรุง

๑
๒
๓
๔
๕
*หมายเหตุ : ครูเติมประเด็นที่ต้องการให้นักเรียนประเมินการเรียนรู้ของตนเอง

2. สิ่งที่ฉันยังไม่เข้าใจ/ยังทาได้ไม่ดี คือ……

(สามารถเขียนได้มากกว่า 1 อย่าง)

……………………………………......................................................................................................................
................................................................................................................................................................
…………………………………………….............................................................................................................
................................................................................................................................................................
3. สิ่งที่ฉันตั้งใจจะทำให้ดีขนึ้ ในกำรเรียนหน่วยต่อไป

(สามารถเขียนได้มากกว่า 1 อย่าง)

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

๘๖๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

บันทึกการเรียนรู้ (Learning logs)
ชื่อ : ____________________ สกุล : _________________วัน____ เดือน_____________ พ.ศ. _____

สิ่งหนึ่งที่ฉันได้เรียนรู้จากการเรียนวิชานี้ในครึ่งภาคเรียน คือ ..........................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...........
ฉันน่าจะเรียนรู้ได้ดีกว่านี้หาก .......................................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...........
สิ่งที่ฉันอยากจะบอกคุณครู คือ .....................................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...........
สิ่งที่ฉันควรปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น คือ ..........................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...........
ปัญหาในการเรียนของฉัน คือ .......................................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...........
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๘๖๑

บันทึกการเรียนรู้ (Learning logs)
ชื่อ : ____________________ สกุล : _________________วัน____ เดือน_____________ พ.ศ. _____

สิ่งหนึ่งที่ฉันได้เรียนรู้จากการเรียนวิชานี้ในปลายภาคเรียน คือ .......................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...........
ฉันน่าจะเรียนรู้ได้ดีกว่านี้หาก .......................................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...........
สิ่งที่ฉันอยากจะบอกคุณครู คือ .....................................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...........
สิ่งที่ฉันควรปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น คือ ..........................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...........
ปัญหาในการเรียนของฉัน คือ .......................................................................................

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

๘๖๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๑)

บันทึกกำรเรียนรู้ (Learning logs)
ชื่อ : ___________________ สกุล : _________________วัน____ เดือน______________ พ.ศ. _____

สิ่งที่ฉันชอบในกำรเรียนวิชำนี้ คือ
............................................................................
............................................................................
...........................................................
.........................................................

สิ่งที่ฉันไม่ชอบในกำรเรียนวิชำนี้ คือ
............................................................................
............................................................................
.................................................................
..............................................................

สิ่งที่ฉันจะทำให้ดีขึ้น คือ
............................................................................
............................................................................
............................................................................
........................................................................

รายวิชาสังคมศึกษาฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๘๖๓

คำถำมกำรบันทึกผลหลังสอนสำหรับครูปลำยทำง
**********************************************************************************
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

๘๖๔

คูม่ ือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑

คณะผู้จัดทำคู่มือครูและแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม ระดับประถมศึกษำ
คณะจัดทำคู่มือครูและแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ (ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑)
ทีป่ รึกษำมูลนิธิกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม ในพระบรมรำชูปถัมภ์
พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
รองศาสตราจารย์ นราพร จันทร์โอชา
รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ
ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ทีป่ รึกษำสำนักงำนโครงกำรสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ
นายสมเกียรติ ชอบผล
ที่ปรึกษาสานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ
ข้าราชการบานาญ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ทีป่ รึกษำสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน
นายบุญรักษ์ ยอดเพชร
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายณรงค์ แผ้วพลสง
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสุกัญญา งามบรรจง
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายอัมพร พินะสา
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายสนิท แย้มเกษร
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทีป่ รึกษำกลุ่มสำระกำรเรียนรูบ้ ูรณำกำร
นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว
นายเทวรัฐ โตไทยะ
นายจุฬา ชิณวงศ์
นายสมัย ธนะศรี
นายโกวิท เพลินจิตต์

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต ๑
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต ๓
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
น่าน เขต ๒
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต ๑

คณะผู้จัดทาคูม่ ือครูและแผนการจัดการเรียนรู้
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
นางนิรมล ตู้จินดา
นางฉวี ณ ตะกั่วทุ่ง
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.

นางฉวี ณ ตะกั่วทุ่ง
นายปรีชา เดือนนิล
นางสาวจงรักษ์ รัตนวิฑูรณ์
นางอุไร เปียงใจ
นางประภัสสร โกศัลวัฒน์
นางยุวดี ชุมปัญญา
นางนิติพร ศรีโนนทาง
นายศักดิ์พงษ์ วรรณวาส
นายปริญญา อุปลา
นางสายพลอยนภัส ทัศนพงษ์
นางสาวสุรัชดา ภูรับพา
นางรัตนาภรณ์ คาฝุย
นางสาวปาริชาต บุษบงศ์
นางสาวยุวะธิดา ไตรธรรม
นางวานิตย์ ธานี
นางสาวนันทพัชร์ ศุภธีรารักษ์
นางสาวเรือนเพชร กิตติพิมานชัย
นายศิริ ไชยช่อฟ้า
นางจินตนา ไชยช่อฟ้า
นางสาวพรพิมล ยอดแก้
นายจาลอง ไชยยา
นางเพียงจิต สุวรรณพงศ์
นางวิภาพร แก่นอ้วน
นางวิภาดา ขุนนิตย์
นางสาวมณีรัตน์ บุญเต็ม
นางสาวอุทัยวรรณ ทับทิมทองสุข
นางสาวปัญจนี อุ้ยเฉ้ง
นางสาววนิดา หินน้อย
นางสาววินัสรา ณ ตะกั่วทุ่ง
นางลัดดา สุขศรี
นายสมชาย นาวีว่อง
นายอิสรานันท์ ชนะภัย
นายภูริทัต ลิ่มจู้หม้อ
นางสาวเสาวณี โบบทอง
นายเบญจพล ติบ๊ ขัน
นางสายรุ้ง ติ๊บขัน
นายสมศักดิ์ สุทธการ

๘๖๕
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้
ข้าราชการบานาญ สพป.พังงา

ข้าราชการบานาญ
ข้าราชการบานาญ
ข้าราชการบานาญ
ข้าราชการบานาญ
ข้าราชการบานาญ
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านพุทธรักษา
ครูโรงเรียนนาจานกล้วยน้อย
ครูโรงเรียนบ้านห้วยหินลาด
ครูโรงเรียนบ้านห้วยหินลาด
ครูโรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน
ครูโรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดา
ครูโรงเรียนดอนมดแดง (บ้านดังบัง)
ครูโรงเรียนแสนทองวิทยา
ครูโรงเรียนบ้านปางปุก
ครูโรงเรียนบ้านปางกอม
ศึกษานิเทศก์
ครูโรงเรียนบ้านหัวคา
ครูโรงเรียนอุบลวิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบางกัน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านถ้าทองหลาง
รองผู้อานวยการโรงเรียนวัดนิโครธาราม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดนิโครธคุณากร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านย่านสะบ้า
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบางจัน
ครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญ
ครูโรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว
ครูโรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว
ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านน้าหิน
ครูโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ครูโรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกที่ ๑๑๕

ประธาน
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.น่าน เขต ๒
สพป.น่าน เขต ๒
สพป.สกลนคร เขต ๑
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
สพป.น่าน เขต ๒
สพป.น่าน เขต ๒
สพป.น่าน เขต ๒
สพป.น่าน เขต ๒
สพป.อุบลราชาธานี เขต ๑
สพป.อุบลราชาธานี เขต ๒
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.น่าน เขต ๒
สพป.น่าน เขต ๒
สพป.น่าน เขต ๒

๘๖๖
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.
๕๑.
๕๒.
๕๓.
๕๔.
๕๕.

นางเทียมจิต หาญยุทธ
นายนันตชัย แอบู
นางฉัตรชนก พึง่ ถิ่น
นายอนันต์ หาญจิตร
นายเจษฎา อนันตศรี
นายไกรศร ไชยเทพ
นางสาวสุทิศา พู่พัฒนศิลป์
นายนพรัตน์ ทองอยู่
นางอรุณี นพฤทธิ์
นางสาวจิราภรณ์ เพชรเรือง
นายสุนทร หนูอินทร์
นางนาตญา สัตถาผล
นางวารุณีย์ กุลธรวิโรจน
นางสาวดารุณี มุงคุณ
นายพิพัฒน์ สอนสมนึก
นางจินดา ก่อบุญ
นางสาววราภรณ์ เขตโสภา
นางทิพย์สุดา ธิศรี

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

นายวิสูตร สวนไผ่
นางสุจินต์ สวนไผ่
นายเกียรติภูมิ มะแสงสม
นายอดุลศักดิ์ ศรีวิชัย
นายบรรพต แสนสุวรรณ
นางสาวสุพรรณิการ์ สุทธหลวง

คูม่ ือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑
ครูโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านน้าจืด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านย่าหมี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่าเขา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปกปุย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสามช่อง
ครูโรงเรียนบ้านคลองบอน
ครูโรงเรียนกะปง
ครูโรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง
ผู้อานวยการโรงเรียนนายอวัฒนา
ครูโรงเรียนบ้านหลุบเลา
ครูโรงเรียนอนุบาลสกลนคร
ครูโรงเรียนบ้านชมภูพาน
ครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
ครูโรงเรียนบ้านบะนกทา
ครูโรงเรียนบ้านกุดเรือคา
ครูโรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ ๘๑
(พระเทพญาณวิศิษฏ์ “ชัยทวี” อุปถัมภ์)
ครูโรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ ๘๑
(พระเทพญาณวิศิษฏ์ “ชัยทวี” อุปถัมภ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านชมภูพาน
ครูโรงเรียนบ้านชมภูพาน
ครูโรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดารงวิทย์
ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑
ศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต ๒

สพป.น่าน เขต ๒
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.สกลนคร เขต ๑
สพป.สกลนคร เขต ๑
สพป.สกลนคร เขต ๑
สพป.สกลนคร เขต ๑
สพป.สกลนคร เขต ๑
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.สกลนคร เขต ๑
สพป.สกลนคร เขต ๑
สพป.สกลนคร เขต ๑
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะผู้จัดทาคูม่ ือครูและแผนการจัดการเรียนรู้

๘๖๗

คณะกรรมกำรปรับปรุงคู่มือครูและแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
ระดับประถมศึกษำ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒ พ.ศ.2563)
ทีป่ รึกษำมูลนิธิกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม ในพระบรมรำชูปถัมภ์
พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ

ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
รองศาสตราจารย์ นราพร จันทร์โอชา รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ
ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมใน
พระบรมราชูปถัมภ์
รองศาสตราจารย์เฉลียวศรี พิบูลชล
คณะกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ทีป่ รึกษำสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน
นายอัมพร พินะสา
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายกวินทร์เกียรติ นนท์พละ
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาวรัตนา แสงบัวเผื่อน
ผู้อานวยการสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
นางผานิต ทวีศักดิ์
ผู้ อ านวยการกลุ่ มพั ฒนาการเรี ยนรู้ ส านั กวิ ชาการ และมาตรฐาน
การศึกษาสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมกำรดำเนินงำน
รองศาสตราจารย์เฉลียวศรี พิบูลชล
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการบริหาร มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ
รองประธานคณะกรรมการ
ผู้ช่วยเลขาธิการ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
นางสาวกุศลิน มุสิกุล
คณะกรรมการ
กรรมการบริหาร มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
รองศาสตราจารย์สนธิดา เกยูรวงศ์
คณะกรรมการ
เจ้าหน้าทีส่ มทบ มูลนิธกิ ารศกึษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
นางราตรี ศรีไพรวรรณ
คณะกรรมการ
ผู้อานวยการโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
นางวิภา แจ่มฤทธิ์
คณะกรรมการ
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ฝ่ายประถมศึกษา โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
นางวิภา ตัณฑุลพงษ์
คณะกรรมการและเลขานุการ
รองหัวหน้าสานักงาน มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

๘๖๘

คูม่ ือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑

คณะทำงำนปรับปรุงคู่มือครู แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ สื่อ 60 พรรษำ และชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้สำหรับ
นักเรียน ระดับประถมศึกษำ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒)
1. นางพรทิพา คาแหงข้า
ราชการบานาญ
สพป.กทม.
2. นายประพนธ์ สะสมทรัพย์
ศึกษานิเทศก์
สพป.นครปฐม เขต 1
3. นางปานทิพย์ ดอนขันไพร
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดสระสี่มุม
สพป.นครปฐม เขต 1
4. นางสาวอริษา แก้วไทรหงวน ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
5. นางสาวสุดารัตน์ จันทะแจ่ม ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
6. นางสาวฐิติรัตน์ ดิษฐ์วงค์
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
7. นายภากร อุปการแก้ว
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
8. นางสาววรพรรณ์ ศรีอรุณ
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
9. นางสาวสกุณา นกเทียน
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
10. นางสาวนจรักษ์ สุขเจริญ
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
11. นางพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
12. นายอาทิตย์ ศรีรุ้ง
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณะทำงำนตรวจและแก้ไขคู่มือครู แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ สื่อ 60 พรรษำ และชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้สำหรับ
นักเรียน ระดับประถมศึกษำ (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 จิตศรีพิทักษ์เลิศ 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 โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิงสพป.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
16. นางสาวนจรักษ์ สุขเจริญ
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
17. นายอาทิตย์ ศรีรุ้ง
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
18. นางสาวสกุณา นกเทียน
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะผู้จัดทาคูม่ ือครูและแผนการจัดการเรียนรู้

๘๖๙

คณะทำงำนตรวจ/บรรณำธิกำรกิจ คู่มือครู แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ สื่อ 60 พรรษำ และชุดกิจกรรมกำร
เรียนรู้สำหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษำ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒)
1. นางพรทิพา คาแหง
ข้าราชการบานาญ
สพป.กทม.
2. นายประพนธ์ สะสมทรัพย์
ศึกษานิเทศก์
สพป.นครปฐม เขต 1
3. นางปานทิพย์ ดอนขันไพร
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดสระสี่มมุ
สพป.นครปฐม เขต 1
4. นางพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
5. นางวิภา ตัณฑุลพงษ์
รองหัวหน้าสานักงาน มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
6. นางศิริรัตน์ มูลไชยศรี
นักทรัพยากรบุคคล มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
7. นางสาวทิพจุฑา ชุนเกษา
นักทรัพยากรบุคคล มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
8. นางสาววรรณวิษา ภูพานทอง นักวิชาการศึกษา มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
9. นางสาวณัฐพร เผือดจันทึก
นักวิชาการศึกษา มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์

