คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู
(สําหรับครูผูสอน)
เพื่อการจัดการเรียนรูโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒)

โครงการสวนพระองคสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู
(สําหรับครูผูสอน)
เพื่อการจัดการเรียนรูโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒)

โครงการสวนพระองคสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก

คำนำ
ด้วยพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ทรงมุ่งหมายให้การศึกษาบ่ม
เพาะสมรรถนะให้แก่ผู้เรียน เพื่อสร้างคุณลักษณะสาคัญ ๔ ประการให้กับคนไทย อันได้แก่ ๑) มีทัศนคติที่ดี
และถูกต้อง ๒) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง ๓) มีอาชีพ มีงานทา ๔) เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย และพระ
ราชปณิธานใน การสืบสาน รักษา พัฒนาต่อยอด โครงการในพระราชดาริของพระราชบิดา จึงทรงพัฒนา
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม หรือ NEW DLTV ในทุกด้านอาทิ ระบบออกอากาศ อุปกรณ์เทคโนโลยี
บุคลากรและกระบวนการจัดการศึกษา เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก สร้างโอกาส
การเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย ผ่านการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจานวน ๑๕
ช่องสัญญาณ ไปยังโรงเรียนต่างๆ และผู้สนใจทั่วประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นสังคมแห่งปัญญามีจิตอาสาใน
การสรรค์สร้างและพัฒนาประเทศให้มั่นคง
การสอนออกอากาศทางไกลผ่านดาวเทียม ระดับประถมศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑เป็นต้นมา
เป็ น การสอนออกอากาศในแนวใหม่ บั น ทึ ก เทปการสอนจากห้อ งเรี ยนต้ น ทางของโรงเรี ยนวั ง ไกลกังวล
ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ครู ป ลายทางสามารถดู เ ทปการสอนผ่ า นทางเว็ ป ไซต์ www.dltv.ac.th และ
Application on mobile DLTVของมูลนิธิ และมีคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมงครบทั้ง ๘ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ซึ่งครูปลายทางสามารถปรับกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับชุมชน ท้องถิ่น วัฒนธรรมและ
บริบทของแต่ละโรงเรียน
คู่มือครูและแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยใช้กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม ระดับประถมศึกษำ
ภำคเรียนที่ ๑ ฉบับนี้ เป็นกำรปรับปรุงครั้งที่ ๒ ซึ่งดำเนินกำรโดยมูลนิธิกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ โดยความร่วมมือจากคณะทางาน ประกอบด้วย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย ศึกษานิเทศก์ และครูผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ เพื่อให้ครูปลายทางใช้ ในการเตรียมการสอนล่วงหน้า รวมทั้ง สามารถจัดเตรียมเอกสาร ได้แก่ ใบ
งาน ใบความรู้ แบบฝึกหัด เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิผล นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กต่อไป
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมุ่งมั่นพัฒนา
ยกระดับคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อพัฒนาสังคมไทยและยกระดับคุณภาพของคนไทยให้
เข้มแข็ง สมดัง พระราชปณิธาน “...การศึกษาคือความมั่นคงของประเทศ...” ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
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สารบัญ
คานา
หนังสือรับรอง ความร่วมมือการพัฒนาคู่มือครูและระบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อการสอน
ออกอากาศทางไกลผ่านดาวเที่ยม
สารบัญ
คาชีแ้ จงการรับชมรายการออกอากาศด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม
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ตอนที่ 1 สังคมศึกษาฯ
คาชีแ้ จงรายวิชาสังคมศึกษาฯ กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
คาอธิบายรายวิชาสังคมศึกษาฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั วิชาสังคมศึกษาฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โครงสร้างรายวิชาสังคมศึกษาฯ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ ๑

1
2
11

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ชื่อหน่วย ผู้ผลิตผู้บริโภค
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรือ่ ง ความหมายและประเภทของทรัพยากร
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรือ่ ง ความสาคัญของทรัพยากร
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรือ่ ง ความหมายของผู้ผลิตและผู้บริโภค
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรือ่ ง สินค้าน่ารู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรือ่ ง การบริการ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรือ่ ง ความหมายของการแลกเปลี่ยนสินค้าโดยวิธีต่าง ๆ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรือ่ ง การแลกเปลี่ยนสินค้าโดยวิธีต่าง ๆ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรือ่ ง ความสาคัญของภาษี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรือ่ ง ประเภทของภาษี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง บทบาทหน้าที่ของประชาชนในการเสียภาษี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง สินค้าและบริการที่รัฐจัดให้ประชาชน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง การแข่งขันทางการค้า
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง ผลกระทบของการแข่งขันทางการค้า
แบบประเมินตนเอง หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
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สารบัญ (ต่อ)

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ ชื่อหน่วย ออมไว้ไม่ขัดสน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรือ่ ง การสร้างรายได้และการประกอบอาชีพ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรือ่ ง ความหมายและประเภทของการประกอบอาชีพ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรือ่ ง ความสาคัญของการประกอบอาชีพ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรือ่ ง วางแผนในการใช้จ่ายของตนเอง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรือ่ ง การวิเคราะห์บัญชีการใช้จ่ายที่จาเป็นและเหมาะสม
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรือ่ ง วางแผนการนาเงินออกมาใช้จ่ายอย่างเหมาะสม
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรือ่ ง วางแผนแสวงหารายได้ที่สุจริตและเหมาะสม
แบบประเมินตนเอง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

หน้า
211
215
230
248
264
278
292
306
320

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ชื่อหน่วย ประเพณีและวัฒนธรรม
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรือ่ ง ความหมายและความสาคัญของประเพณีและวัฒนธรรม
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรือ่ ง ประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัว
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรือ่ ง ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น (ศาสนาพุทธ)
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรือ่ ง ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น (ศาสนาคริสต์และ
ศาสนาอิสลาม)
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรือ่ ง การเข้าร่วมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิต
แบบประเมินตนเอง หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

322
325
344
361
378

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ชื่อหน่วย พฤติกรรมการดาเนินชีวติ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรือ่ ง พฤติกรรมการดาเนินชีวิต ด้าน การทักทายและ
การทาความเคารพ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรือ่ ง พฤติกรรมการดาเนินชีวิต ด้าน ศาสนาและศาสนพิธี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรือ่ ง พฤติกรรมการดาเนินชีวิต ด้าน อาหารและภาษา
แบบประเมินตนเอง หน่วยเรียนรูท้ ี่ 4
แบบบันทึกการเรียนรู้ ( Learning Logs)

417
420

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ชื่อหน่วย วันสาคัญของไทย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรือ่ ง วันสาคัญที่เกี่ยวกับชาติและพระมหากษัตริย์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรือ่ ง วันสาคัญที่เกี่ยวกับศาสนา
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สารบัญ (ต่อ)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรือ่ ง วันสาคัญที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรม
แบบประเมินตนเอง หน่วยการเรียนรู้ที่ 5

หน้า
525
543

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ชื่อหน่วย บุคคลสาคัญของท้องถิ่น
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรือ่ ง บุคคลที่มีผลงานเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่น
แบบประเมินตนเอง หน่วยการเรียนรู้ที่ 6

545
547
566

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ชื่อหน่วย ประชาธิปไตย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรือ่ ง กระบวนการประชาธิปไตย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรือ่ ง การออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียงในชั้นเรียน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรือ่ ง ความแตกต่างของการออกเสียงโดยตรงกับการเลือกตัวแทน
ออกเสียง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรือ่ ง การเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน และโรงเรียน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรือ่ ง การเปลี่ยนแปลงในชุมชน
แบบประเมินตนเอง หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
แบบบันทึกการเรียนรู้ ( Learning Logs)
บรรณานุกรม
ภาคผนวก ก. แบบประเมินรวม (สังคมศึกษา)

568
571
589
610

ตอนที่ 2 ประวัติศาสตร์
คาชีแ้ จงรายวิชาประวัติศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
คาอธิบายรายวิชาประวัติศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั วิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โครงสร้างรายวิชาประวัติศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ ๑

676
677
685

629
648
666
668
669
670

686
687

ฉ

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ ชื่อหน่วย นักเดินทำงข้ำมกำลเวลำ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรือ่ ง ความหมายและที่มาของศักราช
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรือ่ ง การเทียบศักราช
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรือ่ ง การเทียบศักราชในชีวิตประจาวัน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรือ่ ง ขั้นตอนการสืบค้นเรื่องราวในอดีตของโรงเรียน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรือ่ ง หลักฐานทีส่ ืบค้นเหตุการณ์สาคัญของโรงเรียน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรือ่ ง เส้นเวลา (Time Line) โรงเรียนของฉัน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรือ่ ง หลักฐานการสืบค้นเหตุการณ์สาคัญของชุมชน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรือ่ ง เส้นเวลา (Time Line) ชุมชนของฉัน
แบบประเมินตนเอง หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
แบบบันทึกการเรียนรู้ ( Learning Logs)

688
689
707
723
741
759
778
797
814
834
836

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ ชื่อหน่วย ภูมิใจในท้องถิ่น
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรือ่ ง ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มผี ลต่อการตั้งถิ่นฐาน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรือ่ ง ปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐาน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรือ่ ง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของชุมชน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรือ่ ง ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการ
ของชุมชนภาคเหนือ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรือ่ ง ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการ
ของชุมชนภาคกลาง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรือ่ ง ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการ
ของชุมชนภาคใต้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรือ่ ง ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการ
ของชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรือ่ ง ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน ที่เกิดจากสภาพ
ทางภูมิศาสตร์และทางสังคม
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรือ่ ง ประเพณีของชุมชนที่เกิดจากความเชื่อและศาสนา

837
842
859
876
893
910
927
944
961
979

ช

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
997

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรม
ของชุมชน
แบบประเมินตนเอง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
แบบบันทึกการเรียนรู้ ( Learning Logs)
บรรณานุกรม

1016
1018
1019

ภาคผนวก

1020

ภาคผนวก ก. แบบประเมินรวม (ประวัติศาสตร์)

1021

ภาคผนวก ข. แผนผังความคิด (Graphic Organizers)

1027

ภาคผนวก ค. แบบบันทึกการเรียนรู้ (Learning Logs)

1036

คณะกรรมการปรับปรุงคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา (ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561)

1045

คณะกรรมการปรับปรุงคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา (ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562)

1048

ซ
คาชีแ้ จง
การรับชมรายการออกอากาศด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม
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
หมายเลขช่องออกอากาศสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 15 ช่องรายการ
ช่อง
รายการในเวลาเรียน
รายการนอกเวลา
ช่อง (TRUE)
(ช่วงเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๔.๓๐ น.) (ช่วงเวลา ๑๔.๓๐ น. – ๐๘.๓๐ น.)
(DLTV)
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
*หมายเหตุ : รายการสอนออกอากาศในเวลาเรียนระดับชั้นปฐมวัย ช่วงเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๑.๓๐ น.

ฌ
การติดต่อรับข้อมูลข่าวสาร
๑. มูลนิธกิ ารศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 214 ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
โทร ๐๒ ๒๘๒ ๖๗๓๔
โทรสาร ๐๒ ๒๘๒ ๖๗๓๕
๒. สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
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 ในพระบรมราชูปถัมภ์
อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐
โทร 032 522 347 , 032 520 478 โทรสาร 032 520 478
Facebook : โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
Website : http://www.kkws.ac.th
๔. ช่องทางการติดตามข่าวสาร
Facebook : มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV

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

คําชี้แจงรายวิชาสังคมศึกษา

๑

ตอนที่ 1
วิชาสังคมศึกษา

๒

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

คําชี้แจง
รายวิชาสังคมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๑. แนวคิดหลัก
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กําหนดสาระการเรียนรู จํานวน ๘
กลุมสาระการเรียนรู ครูผูสอนตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยนําความรูดานเนื้อหาวิชามาจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยการฝกทักษะใหผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจ และเกิดสมรรถนะสําคัญของผูเรียน ๕
ประการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค ๘ ประการ ดังนี้
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน ๕ ประการ
๑) ความสามารถในการสื่อสารเปนความสามารถในการรับสารและสงสารมีวัฒนธรรมในการใชภาษา
๒) ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดอยาง
สรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดอยางเปนระบบเพื่อนําไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศ
เพื่อใชในการตัดสินใจ เกี่ยวกับตนเอง สังคมไดอยางเหมาะสม
๓) ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่เผชิญได
อยางถูกตอง เหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจความสัมพันธและ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตางๆ ในสังคม
๔) ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการเขาใจและเคารพตนเอง สามารถนํา
กระบวนการตางๆ ไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเองการเรียนรูอยางตอเนื่อง การทํางาน
และการอยูรวมกันในสังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความ
ขัดแยงตางๆ อยางเหมาะสม
๕) ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือก และใชเทคโนโลยี การแกปญหา
อยางสรางสรรคถูกตองเหมาะสม มีคุณธรรมดานตางๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนา
ตนเอง สังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน
คุณลักษณะอันพึงประสงค ๘ ประการ เพื่อใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมอยางมีความสุข ใน
ฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้
๑) รักชาติ ศาสน กษัตริย
๒) ซื่อสัตย สุจริต
๓) มีวินัย
๔) ใฝเรียนรู
๕) อยูอยางพอเพียง
๖) มุงมั่นในการทํางาน
๗) รักความเปนไทย
๘) มีจิตสาธารณะ
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมวาดวยการอยูรวมกันในสังคมที่มีความเชื่อม
สัมพันธกัน และมีความแตกตางอยางหลากหลาย เพื่อชวยใหสามารถปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดลอม เปน

คําชี้แจงรายวิชาสังคมศึกษา
๓
พลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความรู ทักษะ คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม เปนวิชาที่ประกอบดวยหลาย
แขนงสาระ ทําใหมีลักษณะเปนสหวิทยาการ เปนการนําวิชาตางๆ ในสาขาวิชาสังคมศาสตรเขาดวยกัน ไดแก
ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร นิติศาสตร เศรษฐศาสตร รัฐศาสตร เปนตน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมประกอบดวย ๒ รายวิชา คือ วิชาสังคมศึกษาและวิชาประวัติศาสตร
วิ ช าสั ง คมศึ ก ษากํ า หนดสาระตางๆ ดั ง นี้ ๑) ศาสนา ศี ล ธรรม จริ ย ธรรม ๒) หนาที่ พ ลเมื อ ง
วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม ๓) เศรษฐศาสตร ๔) ภูมิศาสตร ซึ่งชวยใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ
การดํารงชีวิตของมนุษย ทั้งในฐานะปจเจกบุคคลและการอยูรวมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดลอม
การจัดการทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับอิทธิพลของสภาพแวดลอม ที่มีผลตอ
การดํารงชีวิต การอยูรวมกันในสังคม การเปลี่ยนแปลงตามเหตุปจจัยตางๆ เกิดความเขาใจในตนเองและผูอื่น
ปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เปนพลเมืองที่รับผิดชอบ มีความสามารถทางสังคม มีความรู
มีทักษะและมีคุณธรรม มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกตาง และเพื่อเกิดคานิยมที่เหมาะสม มุงหวัง
ใหผูเรียนเกิดความเจริญงอกงามดานความรู โดยการใหความรูแกผูเรียนดานเนื้อหาสาระ ความคิดรวบยอด
และหลั ก การสํ า คั ญ ในสาขาตางๆ สามารถนํ า ความรู ไปปรั บ ใชในการดํ า เนิ น ชี วิ ต เปนกํ า ลั ง ของชาติ
เปนพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก
หลักการออกแบบกิจกรรมมีการบูรณาการดานคุณลักษณะ ในแผนการจัดการเรียนรูที่คํานึงถึง
คุณลักษณะที่มุงเนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูมีทักษะการพัฒนาคานิยมและเจตคติที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตน
ใหเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของสังคมหลังการเรียนรู สอดคลองตามเปาหมายของหนวย
การเรียนรู มีเจตคติที่ดีตอสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย และมีจิตอาสา ครูผูสอนควรปลูกฝง
คุณลักษณะอันพึงประสงคใหแกผูเรียนทุกแผนการจัดการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค
และเปนคนดีของสังคม
๒. กระบวนการจัดการเรียนรู
แนวคิดสําคัญของการจัดศึกษา ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ คือการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เปดโอกาสให
ผูเรียน คิดและลงมือปฏิบัติดวยกระบวนการที่หลากหลาย เพื่อเกิดการเรียนรูและพัฒนาตนเองเต็ม ตาม
ศักยภาพ การประเมินการเรียนรูจึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง ตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูในหองเรียน
เพราะสามารถทําใหผูสอนประเมินระดับ พัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนา ตนเองได และถือวา
ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตอง สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ ใหความสําคัญ ของการบูรณาการความรูคุณธรรม กระบวนการเรียนรูตามความเหมาะสม
ของ ระดับการศึกษา ไดระบุใหผูที่เกี่ยวของดําเนินการ ดังนี้
๑) สถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ
(๑) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดย
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
(๒) ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณและการประยุกตความรูมา
ใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา

๔

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

(๓) จั ดกิ จ กรรมใหผู เรี ยนไดเรี ยนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ ใหทําไดคิดเปน
ทําเปน รักการอาน และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง
(๔) จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน
รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและ คุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา
(๕) สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน และ
อํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและ มีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยใหเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวน การเรียนรู ทั้งนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียน การสอนและแหลง
วิทยาการประเภทตางๆ
(๖) จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความ รวมมือกับพอแม
ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ
๒) การจัดสภาพแวดลอมสงเสริมการเรียนรู
(๑) จั ด สภาพแวดลอม หองเรี ย น หรื อ ภายนอกหองเรี ย น ใหเอื้ อ ตอการเรี ย นรู สะอาด
มี ค วามเปนระเบี ย บ ตกแตงหองเรีย นใหนาอยู มี มุ ม ตางๆในหองเรี ยน มี ที่ เ ก็ บ วั ส ดุอุ ป กรณ และงายตอ
การนํามาใช มีปายนิเทศใหความรู ภายนอกหองเรียนจัดบรรยากาศใหเปนธรรมชาตินาอยู รมรื่นและเหมาะ
กับกิจกรรมการเรียนรู ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย
(๒) จัดสภาพแวดลอม หรือหองใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติการ
(๓) จัดสื่อ อุปกรณ ที่เกี่ยวกับการเรียนรูอยางเพียงพอ เหมาะสม
(๔) จัดหาเครื่องมือแสวงหาความรู หรือ ชองทางเสนอขาวสารตาง ๆ เพื่อใหผูเรียนไดรับรู
ขอมูลขาวสารที่ทันสมัยปจจุบันอยูเสมอ
๓) ครูผูสอน
การจัดการเรียนรูตามแนวดังกลาว จําเปนตองเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนการสอนทั้ง
ของผูเรียนและผูสอน กลาวคือลดบทบาทของครูผูสอน จากการเปนผูบอกเลา บรรยาย สาธิต เปนการวางแผน
จัดกิจกรรมใหนักเรียนเกิดการเรียนรู กิจกรรมตาง ๆ จะตองเนนที่บทบาทของผูเรียนตั้งแตเริ่ม คือ รวม
วางแผนการเรียน การวัดผล ประเมินผล และตองคํานึงวากิจกรรมการเรียนนั้น เนนการพัฒนากระบวนการคิด
วางแผน ลงมือปฏิบัติศึกษา คนควา รวบรวมขอมูล ดวยวิธีการตาง ๆ จากแหลงเรียนรูหลากหลาย ตรวจสอบ
วิเคราะห การแกปญหา การมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน การสรางคําอธิบายเกี่ยวกับขอมูลที่สืบคนได เพื่อ
นําไปสูคําตอบของปญหาหรือคําถามตาง ๆ และสรางองคความรู ทั้งนี้กิจกรรมการเรียนรูเหลานี้ตองพัฒนา
ผูเรียนใหมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย ทั้งทางรางกาย อารมณสังคม และสติปญญา
หลักการจัดกระบวนการเรียนรู วิชาสังคมศึกษา มุงพัฒนาสมรรถนะของผูเรียนใหสามารถ
เรียนรูการดําเนินชีวิตอยูในสังคมและการอยูรวมกับบุคคลอื่นไดอยางมีความสุข ตลอดจนสามารถนําเอา
ความรู ความเขาใจนั้นไปปรับใชใหเขากับสภาพสังคมที่แปรเปลี่ยนไดอยางเหมาะสม สมดุลและยั่งยืน มุงเนน
ใหผูเรียนไดมีทักษะตางๆ เชน ทักษะทางสังคม ทักษะการคิด ทักษะการตัดสินใจ และทักษะการแกปญหา
ที่ใชในการดําเนินชีวิตของผูเรียน ใหสอดคลองกับความตองการของสังคม ในการสรางพลเมืองดีของประเทศ
อันเปนรากฐานของพลโลกตอไป ดังนั้น การจัดการเรียนรูวิชาสังคมศึกษาจึงตองใชวิธีการเรียนรูที่จะชวยสราง
เสริมเติมเต็มประสบการณใหผูเรียนไดใชสติปญญา ความรู ความคิด ความสามารถ ทักษะ คานิยมและเจตคติ

คําชี้แจงรายวิชาสังคมศึกษา
๕
ที่ดี ตลอดจนตองจัดใหเหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของผูเรียน ใหผูเรียนมีสวนจัดการเรียนรูของตนเอง
พัฒนาและขยายความคิดของตนเองจากความรูที่เรียน
กระบวนการเรียนรูวิชาสังคมศึกษา
๑. การพัฒนาทักษะทางปญญา เปนกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มุงใหผูเรียนมีทักษะ
ดานความรูความเขาใจในเนื้อหาสาระของวิชา อันประกอบดวยเครื่องมือชวยคิด กระบวนการคิด เชน การคิด
วิเคราะห คิดสรางสรรค คิดอยางมีวิจารณญาณ คิดแกปญหาและคิดสรางสรรค ตลอดจนความรูที่ไดจาก
การบูรณาการที่เชื่อมโยงเปนสาระเรื่องราวตาง ๆ จากสภาพแวดลอม
๒. การพัฒนาทักษะทางสังคม เปนกระบวนการจัดการเรียนรูที่มุงใหผูเรียนมีทักษะที่เนน
การฝกปฏิบัติจริงเพื่อสรางผูเรียนใหมีทักษะชีวิตพื้นฐาน เชน ทักษะการรูจักตนเอง ทักษะการคิด
การ
ตัดสินใจและการแกปญหา ทักษะการแสวงหาขอมูล ขาวสาร ความรู ทักษะการปรับตัว ทักษะการสื่อสาร
และสรางสัมพันธภาพ ทักษะการวางแผนและการจัดการ และทักษะการทํางานเปนทีม
๓. การพัฒนาเจตพิสัยและคุณลักษณะ เปนกระบวนการจัดการเรียนรูที่มุงใหผูเรียนมีทักษะ
การพัฒนาคานิยมและเจตคติที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตนใหเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของ
สังคม เชน ความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย อดทน โดยยึดหลักธรรมมาใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตของ
ผูเรียน
การออกแบบและการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาสังคมจะตองคํานึงถึงองคประกอบทั้งความรู
ทักษะและเจตคติเพื่อใชในการปลูกฝงและสงเสริมใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิดหรือมีวิธีการคิด ดังนั้น
การจัดการเรียนรูตองเนนผูเรียนเปนสําคัญ และสงเสริมการจัดแหลงเรียนรูที่หลากหลายอันเปนพื้นฐานของ
การเสริมสรางความรู ความคิด ประสบการณและปลูกฝงเจตคติที่ดีในสังคมอยางมีคุณภาพ
เรี ย นรู จากแหลงเรี ย นรู ไดแก การศึ ก ษาคนควาดวยตนเอง ทั ศ นศึ ก ษานอกสถานที่
การเรียนรูจากหองสมุด แหลงเรียนรูจากภูมิปญญาทองถิ่น ปราชญชาวบาน งานวิเคราะหจากการศึกษา
ภาคสนาม พิเคราะหแหลงขอมูล การสอนแบบใหผูเรียนเรียนรูโดยอิสระจากศูนยการเรียนรูและการเรียนรู
ตามความสนใจ การสอนวิชาสังคมไมควรจําเจอยูในหองเรียนอยางเดียว
การเรียนรูโดยผูเรียนลงมือปฏิบัติ ไดแก เกม การศึกษาสถานการณจําลอง กรณีตัวอยาง
บทบาทสมมุติ โครงงาน การทดลอง ศิลปสรางสรรคการสอน การเรียนการสอนที่เนนกระบวนการกลุม
ประกอบดวย การอภิปรายกลุมยอย การแกปญหากลุม สืบคนความรู กลุมสัมพันธ การเรียนรูแบบรวมมือ
การอภิปราย
การเรี ยนรู ผานกระบวนการคิด ไดแก การแกสถานการณ การถามตอบ การสื บสอบ
ความคิดรวบยอด การพัฒนากระบวนการคิด การใชทักษะกระบวนการ การสอนโดยใชวิธีการตั้งคําถามผูเรียน
การเรียนการสอนเนนความจํา การเรียนการสอนโดยใชแผนผังความคิด (Graphic Organizers) การเรียน
การสอนกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ การสอนกระบวนการคิด ๑๐ มิติ การคิดเปรียบเทียบ การคิด
สังเคราะห การคิดประยุกต การคิดสรางสรรค การคิดวิเคราะห การคิดกลยุทธ การคิดบูรณาการ การคิด
มโนทัศน การคิดอนาคต การคิดวิพากษ
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การเรียนรูผานสือ่ เทคโนโลยี ไดแก โปรแกรมสําเร็จรูป ชุดการสอน ชุดการสอนรายบุคคล
ชุดการสอนสําหรับการเรียนเปนกลุมยอย ชุดการสอนประกอบคําบรรยายของครู คอมพิวเตอรชวยสอน และ
การนําเสนอโดยวีดิทัศน
นอกจากนั้นครูผูสอนตองจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความหมาย โดย
การรวมมือระหวางครูกับผูเรียน ผูเรียนกับผูเรียน ครูตองลดบทบาทในการสอนโดยเปนผูชี้แนะ กระตุนให
ผูเรียนกระตือรือรนที่จะเรียนรู และปฏิบัติกิจกรรมตางๆ มากขึ้นและอยางหลากหลาย ดังนี้
๑) ควรใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูตลอดเวลาดวย การกระตุนให
นักเรียนลงมือปฏิบัติและอภิปรายผล เชน แบงกลุมใหอภิปราย แสดงบทบาทสมมุติ จัดนิทรรศการดวยตนเอง
โดยใชเทคนิคตางๆ ของการสอน เชน การนําเขาสูบทเรียน การใชคําถาม การเสริมพลังมาใชใหเปนประโยชน
ที่จะทําใหการเรียนการสอนนาสนใจและมีชีวิตชีวา
๒) ครูควรมีการวางแผนการใชคําถามอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อจะนํานักเรียนเขาสูบทเรียน
และลงขอสรุปไดโดยที่ไมใชเวลานานเกินไป ครูควรเลือกใชคําถามที่มีความยากงายพอเหมาะกับความสามารถ
ของนักเรียน
๓) เมื่อนักเรียนถาม อยาบอกคําตอบทันที ควรใหคําแนะนําที่จะชวยใหนักเรียนหาคําตอบ
ไดเอง ครูควรใหความสนใจตอคําถามของนักเรียนทุกๆ คน แมวาคําถามนั้นอาจจะไมเกี่ยวกับเรื่องที่กําลัง
เรียนอยูก็ตาม ครูควรจะชี้แจงใหทราบและเบนความสนใจของนักเรียนกลับมาสูเรื่องที่กําลังอภิปรายอยู
สําหรับปญหาที่นักเรียนถามมานั้น ควรจะไดหยิบยกมาอภิปรายในภายหลัง
๔) การสํารวจตรวจสอบซ้ํา เปนสิ่งจําเปนเพื่อใหไดขอมูลที่นาเชื่อถือ ดังนั้น ในการจัด
การเรียนรูครูควรย้ําใหนักเรียนไดสํารวจตรวจสอบซ้ําเพื่อนําไปสูขอสรุปที่ถูกตองและเชื่อถือได
ครูควรเลือกเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงหรือกําลังเกิดขึ้นกับสังคมมาเปนตัวอยางในการสอนวิชา
สังคม นักเรียนจะไดเขาใจอยางถองแทถึงเหตุการณของคนทั่วไปมาเกริ่นนําเพื่อโยงสัมพันธกับเรื่องที่สอน
หรือนําเหตุการณที่เกิดขึ้นมาอภิปราย รวมกันกําหนดหัวขอใหครอบคลุมเรื่องที่สอน นักเรียนไดปฏิบัติจริง
หรือสรางสถานการณจําลองใหทดลองปฏิบัติ
๓. สื่อการจัดการเรียนรู/แหลงเรียนรู
สื่อการจัดการเรียนรู เปนเครื่องมือสงเสริมสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรูใหนักเรียนไดรับ
ความรู ทักษะกระบวนการไดงายในระยะเวลาสั้นและชวยใหเกิดความคิดรวบยอดอยางถูกตองและรวดเร็วสื่อ
ที่ปรากฏในแผนการจัดการเรียนรูมีดังนี้
๑) ใบความรู ใบงาน แผนภาพนําเสนอขอมูล
๒) บัตรภาพ
๓) เกม/เพลง/นิทาน
๔) คลิป/วีดิทัศน/ภาพขาวสถานการณปจจุบัน
๕) สถานการณสมมุติ
๖) สื่อบุคคล
แหลงเรียนรู เปนเครื่องมือสรางคุณลักษณะการใฝเรียนรูที่ทุกคนตองใฝรูตลอดชีวิต ดังนี้
๑) แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน

คําชี้แจงรายวิชาสังคมศึกษา
๗
๒) แหลงเรี ย นรู ภายนอกโรงเรี ย น ไดแก ชุ ม ชน ทองถิ่ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ หนวยงานที่ เ กี่ ย วของ
หองสมุดประชาชน หองสมุดแหงชาติ
หองสมุดเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญและเปนหัวใจสําคัญของผูเรียนในการศึกษาคนควา โรงเรียน
ควรจัดหองสมุดกลาง หองสมุดหมวดวิชา มุมหนังสือในหองเรียน หองสมุดเคลื่อนที่ รถเคลื่อนที่ หองสมุด
ประชาชนลวนเปนแหลงเรียนรูจะทําใหผูเรียนไดเรียนรูและปลูกฝงลักษณะนิสัยที่ดีในการสงเสริมนิสัยรัก
การอาน
๓) แหลงเรียนรูออนไลน
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยตางๆ
- กระทรวงวัฒนธรรม
- ฯลฯ
๔. การวัด และประเมินผลการเรียนรู
จุดประสงคสําคัญของการประเมินการเรียนรูคือการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค ที่
ผูสอนหรือหลักสูตรวางไว ปญหาที่พบในปจจุบันก็คือ ผูบริหาร ผูสอน ตลอดจนผูปกครองเปนจํานวนมาก
ยังให ความสําคัญการเรียนรูแบบทองจําเพื่อสอบ หรือการเรียนรูเพื่อแขงขัน ซึ่งถือเปนการเรียนรูแบบ ผิวเผิน
มากกวา การประเมินการเรียนรูระหวางเรียนการเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองซึ่งผลลัพธของการเรียนรูจะยั่งยืน
กวา (กุศลิน มุสิกกุล, ๒๕๕๕; ขจรศักดิ์, เพ็ญจันทร และวรรณทิพา รอดแรงคา, ๒๕๔๘)
ในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาสมรรถนะดานตางๆ ของผูเรียนนั้นจําเปนตองมีการประเมิน
การเรียนรูอยางตอเนื่อง ตั้งแตเริ่มตนระหวางและสิ้นสุดกระบวนการเรียนรู โดยใชการประเมินใน รูปแบบที่
หลากหลายสอดคลองตามวัตถุประสงคของการเรียนรูรูปแบบการประเมิน การเรียนรูไดแก การประเมิน
การเรี ย นรู ระหวางเรี ย น (Formative Assessment) การประเมิ น การเรี ย นรู สรุ ป รวม (Summative
Assessment) และ การประเมินการเรียนรูตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ในการประเมินเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูและ การประเมินตามสภาพจริงนั้น ผูสอนจําเปนตองสะทอนการประเมิน ใหผูเรียนรับทราบ
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาตนเอง และผูสอนตองนําผลการประเมินมาพิจารณาเพื่อทบทวนและปรับแผนการจัด
การเรียนรูเพื่อใหสามารถดําเนินการแกไข ชวยเหลือ หรือหาวิธีการตางๆ เพื่อชวยใหผูเรียนแตละคนเกิด
การเรียนรูและพั ฒนาตนเองไดตามแตละจุดประสงคการเรียนรูหรือเปาหมายของตัวชี้วัดตาง ๆ (กุศลิน
มุสิกกุล, ๒๕๕๕ )
การวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู ของผู เรี ย นตองอยู บนหลั ก การพื้ น ฐานสองประการ คื อ
การประเมินเพื่อพัฒนาผูเรียนและเพื่อการตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียนให
ประสบความสําเร็จนั้น ผูเรียนจะตองไดรับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัด เพื่อใหบรรลุตามมาตรฐานการ
เรียนรู สะทอนสมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน ซึ่งเปนเปาหมายหลักในการวัดและ
ประเมินการเรียนรูในทุกระดับ (กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๒)
การวัดและประเมินผลการเรียนรูที่ปรากฏในแผนการจัดการเรียนรู ใหความสําคัญของการประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบัติ ดังนี้
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๑) วิธีการประเมิน
(๑) การวัดและประเมินกอนเรียน เพื่อตรวจสอบความพรอม และความรูเดิมของผูเรียน
(ผสมผสานในกิจกรรมการเรียนรูขั้นนํา)
(๒) การวัดและประเมินระหวางเรียน ไดแก ดานความรู ทักษะการปฏิบัติ และคุณลักษณะ
โดยวิธีการสังเกตพฤติกรรม ถามตอบพรอมแสดงเหตุผล ตรวจชิ้นงาน การนําเสนอ (ผสมผสานในกิจกรรม
การเรียนรูขั้นสอน) จุดมุงหมายของการประเมินระหวางเรียน มีดังนี้
(๒.๑) เพื่อคนหาและวินิจฉัยวาผูเรียนมีความรูความเขาใจเนื้อหา มีทกั ษะความชํานาญ รวมถึงมี
เจตคติทางการเรียนรูอยางไรและในระดับใด เพื่อเปนแนวทางใหผูสอนสามารถวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ไดอยางเหมาะสม เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนไดอยางเต็มศักยภาพ
(๒.๒) เพื่อใชเปนขอมูลปอนกลับใหกับผูเรียนวามีผลการเรียนรูอยางไร
(๒.๓) เพื่อใชเปนขอมู ล ในการสรุปผลการเรียนรูและเปรียบเทียบระดับพัฒนาการดาน
การเรียนรู ของผูเรียนแตละคน
(๓) การวัดและประเมินหลังเรียน เพื่อตรวจสอบความสําเร็จตามจุดประสงครายแผน เปน
การพัฒนาในจุดที่ผูเรียนอาจจะเขาใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไมถูกตอง (ผสมผสานในกิจกรรมขั้นสรุป) และเพื่อ
ตัดสินผลการจัดการเรียนรู เปนการประเมินหลังจากผูเรียนไดเรียนไปแลว ผลจากการประเมินประเภทนี้ใช
ประกอบการตั ด สิ น ผลการจั ด การเรี ย นการสอน หรื อ ตั ด สิ น ใจวาผู เรี ย นคนใดควรจะไดรั บ ระดั บ คะแนนใด
(๔) ประเมินรวบยอดเมื่อสิ้นสุดหนวยการเรียนรู ดําเนินการดังนี้
การประเมินโดยครูผูสอน เพื่อตรวจสอบคุณภาพผูเรียนวาบรรลุเปาหมายของหนวยการเรียนรู
ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด สมรรถนะ คุณลักษณะ และ เจตคติ หรือไม เชน การทําโครงงาน การนําความรูไปใชเพื่อ
พัฒนาสังคมในรูปแบบตาง ๆ
การประเมินโดยผูเรียนแตละคน โดยการทําแบบบันทึกการเรียนรู (Learning log) ควรให
ผูเรียนไดประเมินการเรียนรูของตนเอง เพื่อเปดโอกาสไดสะทอนคิดสิ่งที่เรียนรูทั้งที่ทําไดดีและยังตองพัฒนา
(ตัวอยางแบบบันทึกการเรียนรู ดูภาคผนวก ค.) ควรใหผูเรียนไดประเมินการเรียนรูยอยหลังจบการเรียนรูแตละ
หนวยการเรียนรู และประเมินการเรียนรูรวมในชวงกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน โดยครูสามารถเลือกใชชุด
คําถามและจํานวนขอใหเหมาะสมกับบริบทของผูเรียน ชวงเวลาและธรรมชาติของแตละวิชา ทั้งนี้ในครั้งแรกครู
ควรทํารวมกับนักเรียนเพื่อแนะนําวิธีการเขียนแบบสะทอนคิด และควรอานสิ่งที่นักเรียนบันทึกพรอมใหขอมูล
ยอนกลับ เสนอแนะในเชิงบวกและสรางสรรค รวมทั้งใชประโยชนจากขอมูลในแบบบันทึกเพื่อพัฒนาการสอนของ
ตัวเองและชวยเหลือนักเรียนเปนรายบุคคลตอไป
๒) ผูประเมิน ไดแก เพื่อนประเมินเพื่อน ครูประเมินผูเรียน ผูเรียนประเมินตนเอง และผูปกครอง
รวมประเมิน
๕. คําแนะนําบทบาทครูปลายทางในการจัดการเรียนรู
ครูปลายทางควรมีบทบาทการสอนคูขนานกับครูตนทางในการกํากับดูแลชวยเหลือนักเรียนในทุก
ขั้นตอนการสอน ดังนี้
๑) ขั้นเตรียมตัวกอนสอน
(๑) ศึกษาทําความเขาใจคําชี้แจงและทําความเขาใจเชื่อมโยง ทั้งเปาหมาย กิจกรรมและ

คําชี้แจงรายวิชาสังคมศึกษา
๙
การวัดผลและประเมินผลระหวางหนวยการเรียนรูกับแผนการจัดการเรียนรูรายชั่วโมง
(๒) ศึกษาคนควาความรูเพิ่มเติม จากแหลงเรียนรู หนวยงาน องคกรที่ใหความรูที่เชื่อถือได
รวมทั้งเทคนิคการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถของผูเรียนอยางรอบดาน
(๓) ปรับ/ประยุกตหรือเพิ่ม เปาหมายทั้งเนื้อหา ทักษะกระบวนการ คุณลักษณะที่เปนจุดเนน
และที่เปนปจจุบันตามบริบทของหองเรียน โรงเรียน ชุมชน รวมถึงการวัดประเมินทักษะกระบวนการเรียนรู
ตามศักยภาพของผูเรียน และตามสภาพจริง
(๔) ศึกษาคลิปบทเรียนที่มีการอัพโหลดลวงหนาเพื่อทําความเขาใจการจัดกิจกรรม
PowerPoint และสื่อตางๆทีค่ รูใชประกอบการสอน โดยเฉพาะแนวการจัดกิจกรรมในขั้นตอนชวงการปฏิบัติ
ทั้งดานวิธีการ สื่อที่ใช และชวงเวลาของการทําแตละกิจกรรมเพื่อนํามาวิเคราะหและหาแนวทางเตรียม
นักเรียน/ชวยเหลือ สงเสริม/ อํานวยความสะดวกนักเรียนตามบริบทของหองเรียนของตนใหสามารถเรียนรูได
อยางมีประสิทธิภาพและเต็มตามศักยภาพ
(๕) เตรียมใบงาน (ที่คัดเลือกสําหรับมอบหมายใหนักเรียนไดทําตามเห็นควรและเหมาะสม)
รวมทั้งการเตรียมอุปกรณตามระบุในแผนฯและ/หรือที่ปรากฏในคลิป (ในกรณีมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม)
(๖) ติดตามขอมูลรายละเอียดการจัดกิจกรรมในชวงการปฏิบัติตามกําหนดการสอนที่มี
รายละเอียดของสื่อการสอน ใบงาน ใบความรู บนเว็บไซต www.dltv.ac.th
๒) ขั้นการจัดการเรียนรู
(๑) สรางการมีสวนรวมของนักเรียนในการทํากิจกรรม เชน กระตุนใหนักเรียนคิด ตอบคําถาม
ของครูตนทาง ฟงเฉลยและชวยเสริม/อธิบาย/ในสิ่งที่นักเรียนยังไมเขาใจ ชมเชย/ใหกําลังใจหากนักเรียนทําไดดี
(๒) ใหความชวยเหลือนักเรียนที่ตามไมทัน เชนอธิบายเพิ่มเติมเพื่อใหนักเรียนสามารถเรียนรู
ตอไปอยางมีประสิทธิภาพ
(๓) กํากับดูแลใหมีวินยั ในการเรียนเชน ไมเลนหรือพูดคุยกัน ปฏิบัติตามคําสั่งในการทํากิจกรรม ฯลฯ
(๔) อํานวยความสะดวกในการเรียนรู เชน จัดเตรียมสื่อการเรียนรู/อุปกรณ
(๕) สังเกตพฤติกรรมนักเรียนเชน คุณลักษณะผูเรียน, สมรรถนะสําคัญของผูเรียน การจัด
การเรียนรู/การปฏิบัติงาน ความรูในบทเรียน และบันทึกขอมูลตามแนวทางประเมินที่แนะนําไวในแผนการ
จัดการเรียนรู เพื่อนําขอมูลไปพัฒนานักเรียนและใหความชวยเหลือนักเรียนทั้งชั้น/กลุม/รายบุคคลตามกรณี
๓) ขั้นการปฏิบัติ
(๑) ทบทวนขั้นตอนการทํากิจกรรมตามที่ครูตนทางแนะนํา และตามขอแนะนําการปฏิบัติที่
ระบุใน PowerPoint ตรวจสอบความเขาใจ และเตรียมนักเรียนกอนทํากิจกรรม (การแบงกลุม ฯลฯ)
(๒) กํากับใหการทํากิจกรรมเปนไปตามลําดับเวลาตามแนวทางที่ระบุบน PowerPoint
(๓) ใหความชวยเหลือนักเรียนในระหวางการทํากิจกรรม
(๔) เตรียมพรอมนักเรียนสําหรับกิจกรรมในขั้นตอนสรุปการเรียน (ถามี) เชน การสรุปผล
ปฏิบัติงานเพื่อเทียบเคียงกับผลงานที่นักเรียนตนทางจะนําเสนอ เปนตน
๔) ขั้นสรุป
(๑) กํากับนักเรียนใหมีสวนรวมในการเฉลยใบงาน/สรุปผลการทํากิจกรรม ฯลฯ
(๒) ทบทวนประเด็นสําคัญที่มีการสรุปทายชั่วโมง และงาน/ใบงานที่ครูตนทางมอบหมายให
ทําเปนการบาน/หรือใบงานที่ครูปลายทางไดเลือกมาใชกับชั้นเรียนของตน

๑๐

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

(๓) จัดใหนักเรียนไดทําแบบประเมินตามระบุในหัวขอ การวัดและประเมินผลการเรียนรู
(เฉพาะหลังจบแตละหนวยการเรียนรูและครึ่ง/ปลายภาคเรียน)
๕ ) การบันทึกผลหลังสอน
(๑) บันทึกการจัดการเรียนรูของตนเอง โดยใชขอมูลจากแบบสังเกตพฤติกรรมผูเรียนระหวาง
เรียน และแบบประเมินตนเอง บันทึกการเรียนรูของนักเรียนเพื่อวิเคราะหเทคนิค หรือวิธีการใด ที่ทําใหผูเรียน
มีสวนรวม มีความรู มีทักษะ และคุณลักษณะตามจุดประสงค
(๒) บันทึกสาเหตุของความสําเร็จ อุปสรรค และ/หรือขอจํากัดที่เกิดขึ้น เชน เทคนิค หรือ
วิธีการใด การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดบรรยากาศ สิ่งแวดลอมอยางไร ฯลฯ ที่ทาํ ใหผูเรียนมีสวนรวม มี
ความรู มีทักษะ และคุณลักษณะตามจุดประสงค โดยใชคําถามที่ใหไวใน “คําถามบันทึกผลหลังสอนสําหรับครู
ปลายทาง” (ดูภาคผนวก ค.) เปนแนวทางในการยอนคิด ไตรตรองสิ่งที่เกิดขึ้นและนําไปบันทึกผลหลังสอนของ
ชั่วโมงนั้น ๆ
(๓) วิเคราะหและสรุปผลจากขอมูลตามปญหา/ความสําเร็จที่เกิดขึ้น และเสนอแนวทาง
การปรับปรุง เพื่อนํามาพัฒนาการจัดการเรียนรู และชวยเหลือ/สงเสริมนักเรียนในการจัดการเรียนรูในครั้ง
ตอไป รวมทั้งนําไปใชเปนขอมูลเพื่อพัฒนาเปนงานวิจัยในชั้นเรียนตอไป

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

๑๑

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ส๑๓๑๐๑

รายวิชาสังคมศึกษา

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

เวลา ๔๐ ชั่วโมง

ศึกษาความสําคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ ประวัติสาวก ชาดก ความสําคัญของพระไตรป ก
พระรัตนตรัยการสวดมนตไหวพระ และแผเมตตาเพื่อเปนพื้นฐานของสมาธิ ความสําคัญของศาสนาวัตถุ และ
มรรยาทชาวพุทธการปฏิบัติตนในศาสนพิธี การแสดงตนเปนพุทธมามกะ ประพฤติปฏิบัติตนตามประเพณีและ
วัฒนธรรมทองถิ่นใหเปนพฤติกรรมในชีวิตประจําวัน อธิบายวันหยุดราชการที่สําคัญ บุคคลที่มีผลงานเปน
ประโยชนแกชุ ม ชน บทบาทหนาที่ ข องสมาชิ ก ในชุ ม ชน การออกเสี ย ง และเลื อ กตั ว แทนการออกเสี ย ง
การตัดสินใจของบุคคลแตละกลุมที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลง สินคาที่จําเปนในการดํารงชีวิต การใชจายที่
จําเปนและเหมาะสม ความหมายของผูผลิต ผูบริโภค สินคาและบริการที่ภาครัฐจัดหามาบริการประชาชน
ความหมายและความสําคัญของภาษี รวมถึงความสําคัญและผลกระทบของการแขงขันทางการคา ใชแผนที่
ภาพถายในการหาขอมูลทางภูมิศาสตรในชุมชน เขียนแผนผังงายๆ แสดงตําแหนงที่ตั้งของสถานที่สําคัญใน
บริเวณโรงเรียนและชุมชน ความสัมพันธของลักษณะกายภาพกับลักษณะทางสังคมในชุมชน การเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดลอมในชุมชนจากอดีตถึงปจจุบัน การพึ่งพาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติในการสนองความ
ตองการพื้นฐานของมนุษยและการประกอบอาชีพ มลพิษและการกอใหเกิดมลพิษโดยมนุษย ความแตกตาง
ของเมืองและชนบท การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมในชุมชน
โดยใชกระบวนการทางสังคมศาสตร การฝกทางทักษะกระบวนการคิด การสืบคน การอภิปราย
การแกปญหาการเรียนรู กระบวนการกลุม การจัดการ และการปฏิบัติ เพื่อใหผูเรียนเกิดความรู ความคิด
ความเขาใจ ไดเรียนรูอยางมีความสุข และเห็นคุณคาของการนําความรูไปใชประโยชนในการดําเนินชีวิต เปน
พลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก
เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเกิดความรู ทักษะกระบวนการ สมรรถนะที่สําคัญทางสังคมศึกษา ไดตระหนัก
เห็นคุณคามีศรัทธา รักชาติ ศาสน กษัตริย รักความเปนไทย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย
รหัสตัวชี้วัด
ส ๑.๑ ป. ๓/๑, ป. ๓/๒, ป. ๓/๓, ป. ๓/๔, ป. ๓/๕, ป. ๓/๖, ป. ๓/๗
ส ๑.๒ ป. ๓/๑, ป. ๓/๒, ป. ๓/๓
ส ๒.๑ ป. ๓/๑, ป. ๓/๒, ป. ๓/๓, ป. ๓/๔
ส ๒.๒ ป. ๓/๑, ป. ๓/๒, ป. ๓/๓
ส ๓.๑ ป. ๓/๑, ป. ๓/๒, ป. ๓/๓
ส ๓.๒ ป. ๓/๑, ป. ๓/๒, ป. ๓/๓
ส ๕.๑ ป. ๓/๑, ป. ๓/๒, ป. ๓/๓
ส ๕.๒ ป. ๓/๑, ป. ๓/๒, ป. ๓/๓, ป. ๓/๔, ป. ๓/๕
รวมทั้งหมด ๓๑ ตัวชี้วัด

๑๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รหัสวิชา ส๑๓๑๐๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ภาคเรียนที่ ๑

รายวิชาสังคมศึกษา
รวมเวลา ๔๐ ชั่วโมง

สาระที่ ๓ เศรษฐศาสตร์
มาตรฐาน ส ๓.๑ เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่จากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
การดารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
ตัวชี้วัด ป.๓/๑ จาแนกความต้องการและความจาเป็นในการใช้สินค้าและบริการในการดารง ชีวิต
ป.๓/๒ วิเคราะห์การใช้จ่ายของตนเอง
ป.๓/๓ อธิบายได้ว่าทรัพยากรที่มีอยู่จากัดมีผลต่อการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการ
มาตรฐาน ส ๓.๒ เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และความจาเป็น
ของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
ตัวชี้วัด ป.๓/๑ บอกสินค้าและบริการที่รัฐจัดหาและให้บริการแก่ประชาชน
ป.๓/๒ บอกความสาคัญของภาษีและบทบาทของประชาชนในการเสียภาษี
ป.๓/๓ อธิบายเหตุผลการแข่งขันทางการค้า ที่มีผลทาให้ราคาสินค้าลดลง
สาระที่ ๒ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดาเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐาน ส ๒.๑ เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและ ธารงรักษา
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และ สังคมโลกอย่างสันติสุข
ตัวชี้วัด ป.๓/๑ สรุปประโยชน์และปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวและท้องถิ่น
ป.๓/๒ บอกพฤติกรรมการดาเนินชีวิตของตนเอง และผู้อื่นที่อยู่ในกระแสวัฒนธรรมที่หลากหลาย
ป.๓/๓ อธิบายความสาคัญขอวันหยุดราชการที่สาคัญ
ป.๓/๔ ยกตัวอย่างบุคคลซึ่งมีผลงานที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่นของตน
มาตรฐาน ส ๒.๒ เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และ ธารงรักษาไว้ซึ่ง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตัวชี้วัด ป.๓/๑ ระบุบทบาทหน้าที่ของสมาชิกของชุมชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย
ป.๓/๒ วิเคราะห์ความแตกต่างของกระบวนการการตัดสินใจในชั้นเรียนโรงเรียนและชุมชนโดย
วิธีการออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียง
ป.๓/๓ ยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน โรงเรียนและชุมชนที่เป็นผลจากการตัดสินใจของ
บุคคลและกลุ่ม

โครงสรางรายวิชาสังคมศึกษา

๑๓
ครงสรางรายวิชาสังคมศึกษา
รายวิชาสังคมศึกษา

รหัสวิชา ส๑ ๑ ๑
าคเรียนที่ ๑
ชื่อหนวยการ มาตร านการ
หนวยที่
เรียนรู
เรียนรู/ตัวชี้วดั
๑
ผูผลิตผูบริโภค ส ๓.๑ : ป. ๑
: ป. ๒
: ป.

๒

ออมไวไมขัด
สน

ส ๓.๑ : ป. ๑
: ป. ๒
: ป.

ประเพณีและ
วัฒนธรรม

ส .๑ : ป.

ชั้นประ มศึกษาปที่ 3
รวมเวลา ๕ ชั่ว มง
เวลา น้ําหนัก
สาระสําคั /ความคิดรวบยอด
ชั่วโมง) คะแนน
สินคาและทรัพยากรตางๆมี
18
ความสําคัญและจําเปนใน
การดํารงชีวิต การบริการและ
แลกเปลี่ยนสินคา มีความสัมพันธ
ระหวาง ผูซื้อกับผูขายความสําคัญ
ของภาษีที่รัฐนํามาสรางความเจริญ
และใหแกประชาชน
การประกอบอาชีพจะประสบ
7
10
ผลสําเร็จไดนั้น จะตองศึกษาขอมูล
ของลักษณะงานอาชีพ ตามความ
สนใจและความถนัด มีเจตคติที่ดีตอ
อาชีพนั้น และเห็นถึงความสําคัญ
ของอาชีพในการสรางรายไดเลี้ยง
ชีพตนและครอบครัว และเมือ่ มี
รายไดควรที่จะรูจักการใชจาย ใน
ชีวิตประจําวัน เพื่อซื้อสินคาและ
บริการที่ไมเกินตัวและคุมคาจัดทํา
รายรับรายจาย รูจักการเก็บออมไว
ยอมสงผลดีตอสภาพความเปนอยู
ในการดําเนินชีวิต
ประเพณีและวัฒนธรรมเปนสิง่ ที่
5
6
ปฏิบัติสืบตอกันมาแสดงถึงความ
เจริญงอกงาม และเอกลักษณของ
ชาติไทยที่ทุกคนควรรวมกันอนุรักษ
และสืบทอดใหคงอยูสืบไป
ครอบครัวเปนสถาบันที่สําคัญที่สุด
ของสังคม ทําหนาที่ใหความรัก
ความอบอุนอบรมเลี้ยงดู และ
ถายทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดี
ใหแกสมาชิกในครอบครัว เพื่อให
เปนคนดีของสังคม ประเพณีและ
วัฒนธรรมในครอบครัว เชน

๑๔

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

หนวยที่

4

ชื่อหนวยการ
เรียนรู

มาตร านการ
เรียนรู/ตัวชี้วดั

พฤติกรรมการ ส .๑ : ป.
ดําเนินชีวิต

สาระสําคั /ความคิดรวบยอด
การแสดงความเคารพและเชื่อ ง
ผูใหญและการทํากิจกรรมรวมกัน
ภายในครอบครัว ประเพณีและ
วัฒนธรรมในทองถิ่นที่ไดรับอิทธิพล
จากการนับถือศาสนาและ
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติเปนสิ่ง
ที่ปฏิบัติสืบตอกันมา แสดงใหเห็น
ถึงความเจริญงอกงาม และเปน
เอกลักษณของชาติที่ทุกคนควร
รวมกันอนุรักษและสืบทอดใหคงอยู
ตอไป ประเพณีและวัฒนธรรมที่
เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตของคน
ไทยมีตั้งแตการเกิด การอุปสมบท
การแตงงาน การตาย
ในสภาพสังคมปจจุบันที่มีกระแส
วัฒนธรรมที่หลากหลายนั้น สงผล
ใหพฤติกรรมการดําเนินชีวิตของ
บุคคลมีความแตกตางกันในดาน
ตางๆ เชน ดานการทักทายและ
การทําความเคารพ ในสภาพสังคม
ปจจุบันที่มีกระแสวัฒนธรรมที่
หลากหลายนัน้ สงผลใหพฤติกรรม
การดําเนินชีวิตของบุคคลในแตละ
ครอบครัวแตกตางกัน รวมถึง
พฤติกรรมการดําเนินชีวิตของ
นักเรียนและผูอื่น เชน การนับถือ
ศาสนา และการเขารวมศาสนพิธี
ตามศาสนาที่ตนนับถือ ในสภาพ
สังคมปจจุบันที่มีกระแสวัฒนธรรม
ที่หลากหลายนั้น สงผลให
พฤติกรรมการดําเนินชีวิตของ
บุคคลในแตละครอบครัวแตกตาง
กัน รวมถึงพฤติกรรมการดําเนิน
ชีวิต

เวลา น้ําหนัก
ชั่วโมง) คะแนน

4

โครงสรางรายวิชาสังคมศึกษา
หนวยที่
5

๑๕

ชื่อหนวยการ มาตร านการ
เรียนรู
เรียนรู/ตัวชี้วดั
วันสําคัญของ ส .๑ : ป.
ไทย

6

บุคคลสําคัญ
ของทองถิ่น

ส .๑ : ป.

7

ประชาธิปไตย ส . : ป. ๑
: ป. ๒
: ป.

สาระสําคั /ความคิดรวบยอด
วันสําคัญที่เกี่ยวของกับชาติและ
พระมหากษัตริย ถือเปนวันสําคัญ
ของไทย ซึ่งเปนวันสําคัญที่เปน
วันหยุดราชการ เพื่อใหทุกคนได
การระลึกถึงความสําคัญของวันนั้น
ๆ รัฐ ชุมชน หรือหนวยงาน ก็จะมี
การจัดใหมีพิธีการหรือกิจกรรมตาง
ๆ ขึ้น เพื่อใหประชาชน หรือคนใน
สังคมไดตระหนักและรําลึกถึง
เหตุการณสําคัญนั้นดวยความ
ภาคภูมิใจและยึดมั่นในความดีงาม
วันสําคัญที่เกี่ยวกับศาสนา ถือเปน
วันสําคัญของไทยเปนวันที่มี
ความสําคัญตอพุทธศาสนิกชน
การกําหนดวันสําคัญขึ้นมาก็เพื่อให
ชาวพุทธไดตระหนักถึงความสําคัญ
และไดเขารวมกิจกรรมทางศาสนา
เพื่อใหเกิดความสุข เปนการสราง
ความดี มีโอกาสไดบําเพ็ญบุญกุศล
เพื่อเปนพุทธบูชา ธรรมบูชา
และสัง บูชา และวันสําคัญที่
เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมถือ
เปนวันสําคัญของไทย ซึ่งเปนวัน
สําคัญที่เปนวันหยุดราชการที่
ประชาชนชาวไทยทุกคนควรศึกษา
เพื่อจะไดมีความรูและสามารถ
ปฏิบัติตนไดอยางถูกตองเหมาะสม
บุคคลสําคัญของทองถิ่นเปนบุคคล
ที่ทําประโยชนใหแกทองถิ่นหรือ
สวนรวม และเปนแบบอยางที่ดีที่
ควรนํามาป ิบัติตาม
ประชาธิปไตยเปนระบบการ
ปกครองที่ยึดเสียงสวนใหญเปน
หลัก โดยการแสดงบทบาทและ
การมีสวนรวมตามแนวทาง

เวลา น้ําหนัก
ชั่วโมง) คะแนน
4

1

5

6

๑๖
หนวยที่

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
ชื่อหนวยการ
เรียนรู

มาตร านการ
เรียนรู/ตัวชี้วดั

สาระสําคั /ความคิดรวบยอด

ประชาธิปไตย เพื่อความสงบสุข
และประโยชนที่จะเกิดแกสมาชิก
การออกเสียงโดยตรงและเลือก
ตัวแทนออกเสียงในชั้นเรียนเปน
กระบวนการเรียนรูระบอบ
ประชาธิปไตยเบื้องตนในชั้นเรียน
การออกเสียงโดยตรงเปนพื้นฐาน
การตัดสินใจของตนเอง การเลือก
ตัวแทนออกเสียงเปนการมอบ
อํานาจหนาที่การตัดสินใจให
ตัวแทน ซึ่งการเลือกตัวแทนที่มี
ความเหมาะสมจะสามารถทํางาน
หรือทํากิจกรรมตาง ๆ ตาม
กระบวนการประชาธิปไตยรวมกับ
ผูอื่นไดเปนอยางดี ทุกคนใน
โรงเรียนมีผลตอการเปลี่ยนแปลงใน
ชั้นเรียน และโรงเรียนทั้งดาน
การบริหารจัดการและสิ่งแวดลอม
ในชั้นเรียน และโรงเรียน
การเปลี่ยนแปลงที่ดีในชั้นเรียนและ
โรงเรียนจะทําใหเกิดความเปน
ระเบียบเรียบรอย การตัดสินใจ
รวมกันของบุคคลและกลุมทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ที่
เกิดประโยชนตอชุมชน ถาสมาชิก
ทุกคนในชุมชนมีความสามัคคี เห็น
แกประโยชนสวนรวมเปนหลัก ก็จะ
ทําใหชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้น
รวมตลอดภาคเรียน

เวลา น้ําหนัก
ชั่วโมง) คะแนน

37

๕

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค

หนวยการเรียนรูที่ ๑
ู ลิต บริ
ู ค

๑๗

๑๘

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ สังคมศึกษา ป.๓)

หนวยการเรียนรูที่ ๑
ช่อหนวยการเรียนรู เร่อง ู ลิต บริ
ู ค
รหัสวิชา ส๑ ๑ ๑
รายวิชาสังคมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นประ มศึกษาปที่
าคเรียนที่ ๑
เวลา ๑ ชั่ว มง
..
๑. มาตร านการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ เศรษ ศาสตร
มาตร าน ส .๑ เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใชทรัพยากรที่มี
อยูจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา รวมทั้งเขาใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
การดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ
ตัวชี้วัด ป.๓ ๑ จําแนกความตองการและความจําเปนในการใชสินคาและบริการในการดํารง ชีวิต
ป.๓ ๒ วิเคราะหการใชจายของตนเอง
ป.๓ ๓ อธิบายไดวาทรัพยากรที่มีอยูจํากัดมีผลตอการผลิตและบริโภคสินคาและบริการ
. สาระสําคั /ความคิดรวบยอด
สินคาและทรัพยากรตางๆมีความสําคัญและจําเปนในการดํารงชีวิต การบริการและแลกเปลี่ยนสินคา
มีความสัมพันธระหวาง ผูซื้อกับผูขายความสําคัญของภาษีที่รัฐนํามาสรางความเจริญและใหแกประชาชน
. สาระการเรียนรู
ความรู
๑. บอกความหมาย และประเภทของทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษยสรางขึ้นได
๒. บอกความจําเปนในการเลือกซื้อซื้อสินคาและบริการได
๓. อภิปรายการใชจายในชีวิตประจําวันอยางมีเหตุผลได
๔. รูวิธีการใชจายอยางประหยัดและรูจักการออมเงินได
ทักษะ/กระบวนการ
๑. นําความรูเรื่องการเลือกซื้อสินคาและบริการไปปรับใชในชีวิตประจําวันได
๒. ใชกระบวนการจําแนกประเภทของทรัพยากรไดวาสิ่งไหนคือทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติและมนุษยสรางขึ้นได
๓. นําความรูเรื่องการใชจายอยางประหยัดและรูจักอดออมไปใชในชีวิตประจําวันได
เจตคติ
๑. เห็นประโยชนของการใชจายอยางประหยัดและรูจักออมเงินอยางมีเหตุผล
๒. สามารถอภิปรายถึงประโยชนของการใชจายในชีวิตประจําวันไดอยางมีเหตุผล
๓. เห็นประโยชนของการจําแนกประเภทของทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย
สรางขึ้นอยางมีเหตุผล
. สมรร นะสําคั อง เรี
ู ยน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค
๔. ความสามารถในการใชชีวิต
๕. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
๕.คุ ลักษ ะอัน ึงประสงค
๑. รักชาติ ศาสน กษัตริย
๒. ซื่อสัตย
๓. มีวินัย
๔. ใฝเรียนรู
๕. อยูอยางพอเพียง
๖. มีจิตสาธารณะ
.การประเมิน ลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
๑. ใบงานที่ เรื่อง ความหมายและประเภทของทรัพยากร
๒. ใบงานที่ 2 เรื่อง ความสําคัญของทรัพยากร
๓. ใบงานที่ เรื่องความหมายของผูผลิตและผูบริโภค
๔. ใบงานที่ เรื่อง การจําแนกผูผลิตและผูบริโภค
๕. ใบงานที่ เรื่อง บริการที่ควรรู
๖. ใบงานที่ เรื่อง การสํารวจสินคา
๗. ใบงานที่ 7 เรื่อง การแลกเปลี่ยนสินคาและบริการ
๘. ใบงานที่ เรื่อง ความสําคัญของภาษีที่มีตอการพัฒนาประเทศ
๙. ใบงานที่ เรื่อง ประเภทของภาษี
๑๐. ใบงานที่ เรื่องหนาที่ของประชาชนในการเสียภาษี
๑๑. ใบงานที่ เรื่อง สินคาและบริการทีร่ ัฐบาลจัดใหแกประชาชน
๑๒. แผนผังความคิด เรื่อง ประโยชนของสินคาและบริการที่รัฐจัดใหแกประชาชน
๑๓. แผนผังความคิด เรื่อง ประโยชนของการแขงขันทางการคา
๑๔. ใบงานที่ เรื่องการแขงขันทางการคา

๑๙

๒๐

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ สังคมศึกษา ป.๓)
แบบประเมินชิ้นงาน าระงาน ลงาน
เก

การประเมิน

1.รูปแบบชิ้นงาน

. าษา
.เน้อหา

.เวลา

เก

เก

ระดับคุ า
ดี
อใช
ปรับปรุง ๑
รูปแบบชิ้นงานถูกตอง
รูปแบบชิ้นงานถูกตอง
รูปแบบชิ้นงานไม
ครบถวนตามที่กําหนด มี เปนสวนมาก มีความคิด ถูกตอง ตามที่กําหนด
ความคิดสรางสรรคแปลก แปลกใหม นาสนใจ
ผลงานไมเรียบรอย
ใหม นาสนใจ ขนาด
ขนาดเหมาะสม สวยงาม
เหมาะสม สวยงาม
ใชภาษาถูกตอง สะกดคํา ใชภาษาถูกตอง สะกดคํา ใชภาษาและสะกดคําไม
ถูกตอง ลายมือสวยงาม มีผิดพลาดบางเล็กนอย ถูกตอง ลายมืออาน
อานงาย
ลายมืออานงาย
ยากขีด า
เนื้อหาถูกตอง สมบูรณ เนื้อหาถูกตอง ตรงหัวขอ เนื้อหาไมถูกตอง ไม
มีความสอดคลอง
เรื่องรายละเอียดคอนขาง ครอบคลุม
เชื่อมโยงกันตรงหัวขอ
ครอบคลุม
เรื่องรายละเอียด
ครอบคลุม
สงชิ้นงานภายในเวลา
สงชิ้นงานไมทันกําหนด สงชิ้นงานไมทันกําหนด
กําหนด
๑ วัน
ตั้งแต ๒ วันขึน้ ไป

การใหคะแนน
คะแนน ๑๐ - ๑๒ คะแนน หมายถึง
คะแนน
๗-๙
คะแนน หมายถึง
คะแนน
-6
คะแนน หมายถึง
การ าน ตั้งแต ๗ คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช
ปรับปรุง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ผู้ผลิตผู้บริโภค

๒๑

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง ความหมายและประเภทของทรัพยากร
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง ผู้ผลิตผู้บริโภค
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชา สังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๓.๑ เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากร
ที่มีอยูจ่ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อการดารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
ตัวชี้วัด ป.๓/๓ อธิบายได้ว่าทรัพยากรที่มีอยู่จากัดมีผลต่อการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการ
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การใช้ทรัพยากรที่มีอยูใ่ นชีวิตประจาวันอย่างประหยัด คุม้ ค่า และรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่กับเราไปนาน ๆ
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- บอกความหมายของทรัพยากรได้
- บอกประเภทของทรัพยากรได้
3.2 ทักษะ/กระบวนการ (P)
- การจาแนกประเภทของทรัพยากร
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- เห็นความสาคัญของทรัพยากรในชีวิตประจาวัน
๔. สาระการเรียนรู้
- ความหมายของทรัพยากร
- ประเภทของทรัพยากร
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการคิด
๒. ความสามารถในการสื่อสาร
๓. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. มีจิตสาธารณะ
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

1.

ลาดับที่

๒๒

จุดประสงค์
การเรียนรู้
ขั้นนา

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้
กิจกรรมนักเรียน
นักเรียนมองไปรอบๆ
ห้องเรียนของตนเอง แล้ว
ตอบคาถาม
- โตะ เก้าอี้ กระดาน
หนังสือ ดินสอ ยางลบ
ต้นไม้
- สิ่งใดที่เกิดขึน้ เองสิ่งใดที่
- โตะ กระดาน อาคาร
มนุษย์สร้างขึ้น
เรียน เป็นสิ่งทีม่ นุษย์สร้าง
ขึ้น
- ทะเล ต้นไม้ น้า ดิน
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
- โรงเรี ย นของเราเกิ ด ขึ้ น เอง - มนุษย์สร้างขึ้น
หรือมนุษย์สร้างขึ้น
- โรงเรียนของเราอยู่ใกล้ท ะเล - เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
ทะเลเกิดขึ้นเองหรือมนุษย์สร้าง
ขึ้น

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
๕ นาที ครูให้นักเรียนมองไปรอบ ๆ
ห้องเรียนของตนเอง
ครูตั้งประเด็นคาถามดังนี้
- นักเรียนเห็นอะไรบ้าง

เวลา
ที่ใช้

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง ความหมายและประเภทของทรัพยากร
รายวิชาสังคมศึกษา จานวน ๑ ชั่วโมง

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่๓

- คาถาม

สื่อการเรียนรู้

- การสังเกต
การตอบคาถาม

การประเมิน
การเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

2.

ลาดับที่

1. บอกความหมาย
และประเภทของ
ทรัพยากรได้
2.การจาแนกประเภท
ของทรัพยากร

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นสอน

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ผู้ผลิตผู้บริโภค

๒๐
นาที

เวลา
ที่ใช้

๒. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ ๔
คน ร่วมกันศึกษาหาความรู้จาก
ใบความรู้ เรื่อง ความหมายและ
ประเภทของทรัพยากร
๓ . ค รู ให้ นั ก เรี ย น ร่ ว ม กั น
อภิปรายสรุปความรู้

๑. ครู น าภาพทรั พ ยากรจาก
PPTมาให้นักเรียนดู เช่น ป่าไม้
ภู เข า บ้ าน ส ะพ าน ท ะเล
โรงเรี ย นแม่ น้ า ถ้ า ตึ ก โตะ
เก้ า อี้ เมื่ อ ดู ภ าพเสร็ จ แล้ ว ให้
นั ก เรี ย นแยกแยะว่ า สิ่ ง ใดที่
เกิ ด ขึ้ น เองและสิ่ ง ใดที่ ม นุ ษ ย์
สร้างขึ้น
แนวคาตอบ
สิ่งที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ
- ป่าไม้ ภูเขา ทะเล แม่น้า
ถ้า
สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น
- บ้าน สะพาน โรงเรียน
ตึก โตะ เก้าอี้
๒. นักเรียนศึกษาข้อมูล
จากใบความรู้ เรื่อง
ความหมายและประเภท
ของทรัพยากร
๓. นักเรียนร่วมกัน
อภิปรายสรุป

๑. นักเรียนดูภาพจาก
PPT แล้วร่วมกันตอบ
คาถามแยกแยะทรัพยากร
ที่ครูกาหนดให้

แนวการจัดการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- PPTภาพของ - การสังเกต
ทรัพยากร
- การประเมิน
- ใบความรู้
เรื่อง
ความหมายและ
ประเภทของ
ทรัพยากร

สื่อการเรียนรู้

๒๓

ขั้นสรุป

3. เห็นความสาคัญ
ของทรัพยากรใน
ชีวิตประจาวัน

4.

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

ขั้นปฏิบัติ

จุดประสงค์
การเรียนรู้

3.

ลาดับที่

๒๔

๑๐
นาที

๑๕
นาที

เวลา
ที่ใช้
กิจกรรมครู
ครูให้นักเรียนร่วมกันทาแผนผัง
ความคิด เรื่อง ความหมายและ
ประเภทของทรัพยากรลงใน
กระดาษชาร์ท
โดยมีประเด็นดังต่อไปนี้
- ความหมายของทรัพยากร
- ประเภทของทรัพยากร
- ประโยชน์ของทรัพยากร
๑. ครูสุ่มตัวแทนกลุ่มนาเสนอ
ผลงาน ๒ กลุ่ม หน้าชั้นเรียน
๒. ครูและนักเรียนร่วมกัน
ตรวจสอบความถูกต้อง
๓. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
ความหมายและประเภทของ
ทรัพยากร
๑. ตัวแทนกลุ่มนาเสนอ
ผลงานหน้าชั้นเรียน
๒. นักเรียนร่วมกันตรวจสอบ
ความถูกต้อง
๓. นักเรียนร่วมกันสรุป
ความหมายและประเภทของ
ทรัพยากร
ทรัพยากร หมายถึง สิ่งที่
นามาใช้แล้วก่อให้เกิด
ประโยชน์ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒
ประเภท คือ สิ่งที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติและที่มนุษย์
สร้างขึ้น

กิจกรรมนักเรียน
พร้อมทากิจกรรมแผนผัง
ความคิด เรื่องความหมาย
และประเภทของ
ทรัพยากร

แนวการจัดการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- ใบงานที่ 1
- ตรวจผลงาน
เรื่องความหมาย การสังเกต
และประเภท
- การประเมิน
ของทรัพยากร

- ใบงานที่ 1
- ตรวจผลงาน
เรื่องความหมาย การสังเกต
และประเภท
- การประเมิน
ของทรัพยากร

สื่อการเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ผู้ผลิตผู้บริโภค

๒๕

8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑. ใบความรู้ เรื่อง ความหมายและประเภทของทรัพยากร
๒. PPT ภาพทรัพยากร
๓. ใบงานที่ 1 เรือ่ ง ความหมายและประเภทของทรัพยากร
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ใบงานที่ 1 เรื่อง ความหมายและประเภทของทรัพยากร

การวัดและประเมินผล
ประเด็นการวัด
และประเมินผล
ความรู้
ทักษะ
กระบวนการ
คุณลักษณะ
เจตคติ

วิธีการ
- ใบงานที่ 1 เรื่อง ความหมาย
และประเภทของทรัพยากร
- แบบสังเกต
- แบบประเมิน
- แบบสังเกต
- แบบประเมิน
ประเมิน

คุณลักษณะ ประเมิน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่น
อันพึงประสงค์ ในการทางาน มีจิตสาธารณะ
สมรรถนะ
สาคัญ
ของผู้เรียน

ประเมินความสามารถใน
การสื่อสาร ความสามารถใน
การคิด ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต

เครื่องมือ

เกณฑ์

- ใบงานที่ 1 เรื่อง ความหมาย
ผ่านเกณฑ์
และประเภทของทรัพยากร
การประเมินร้อย
- การสังเกต
ละ ๖๐
- การประเมิน
ผ่านเกณฑ์
- แบบสังเกต
การประเมินร้อย
- แบบประเมิน
ละ ๖๐
ผ่านเกณฑ์
การประเมินร้อย
แบบประเมิน
ละ ๖๐
ผ่านเกณฑ์
ประเมิน
แบบประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
ระดับคุณภาพ
พอใช้ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์
ประเมิน
แบบประเมินสมรรถนะของ
ผู้เรียน
ระดับคุณภาพ
พอใช้ขึ้นไป

๒๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถม ึก า ภาคเรียนที่ ๑ ( ังคม ึก า ป.๓)

เกณฑ์ประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ใบงาน เรื่อง ค าม มายและประเภทของทรัพยากร
ประเด็น
การประเมิน
1.เนื้อ า

2.รูปแบบ

3.ค าม ะอาด
ยงาม
4. ค าม
รับผิดชอบ

ระดับคุณภาพ
4 (ดีมาก)
3 (ดี)
2 (พอใช้)
มีเนื้อ าตรงตาม มีเนื้อ าตรงตาม มีเนื้อ าตรงตาม
ั ข้อ ถูกต้อง
ั ข้อ ถูกต้อง
ั ข้อ ถูกต้อง
ชัดเจน ครบถ้ น ชัดเจน แต่ไม่
มบูรณ์
ครบถ้ น
ออกแบบแผนผัง ออกแบบแผนผัง ออกแบบแผนผัง
ค ามคิดได้น่า นใจ ค ามคิดได้น่า นใจ ค ามคิดได้น่า นใจ
ยงาม เป็น
ยงาม เป็น
ระเบียบมาก
ระเบียบ
ผลงาน าเร็จ เป็น ผลงาน าเร็จ เป็น ผลงาน าเร็จ เป็น
ระเบียบ ะอาด
ระเบียบ ะอาด
ระเบียบ
ยงาม
ผลงาน าเร็จ
ผลงาน าเร็จ
มบูรณ์ ก่อนเ ลา มบูรณ์ ตามเ ลา
ที่กา นด
ที่กา นด

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 13 - ๑6 คะแนน
คะแนน
9 - ๑๒ คะแนน
คะแนน
5-8
คะแนน
คะแนน
1-4
คะแนน
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ พอใช้ ขึ้นไป

มายถึง
มายถึง
มายถึง
มายถึง

1 (ปรับปรุง)
มีเนื้อ าตรงตาม
ั ข้อ ถูกต้อง
บาง ่ น
ออกแบบแผนผัง
ค ามคิดได้
ผลงานขาดค าม
เป็นระเบียบ
ะอาด ยงาม

ผลงาน าเร็จ
ผลงานไม่ าเร็จ
มบูรณ์ เกินเ ลาที่ ตามเ ลาทีก่ า นด
กา นด

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ผู้ผลิตผู้บริโภค

๒๗

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ความสาเร็จ หรือ ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ……………………………………………………….ผู้สอน
(……………………………………………………)
วันที…่ …………เดือน……………………………พ.ศ………………

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

๒๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
ใบความรูท้ ี่ 1 เรื่อง ความหมายและประเภทของทรัพยากร
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ผู้ผลิตผู้บริโภค
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง ความหมายและประเภทของทรัพยากร
วิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ๑๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๓

ทรัพยากร หมายถึง สิ่งที่นามาใช้แล้วก่อให้เกิดประโยชน์ แบ่งออกเป็น
๒ ประเภท ได้แก่
ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์
นามาใช้ประโยชน์ เช่น ดิน น้า อากาศ ทะเล ภูเขา น้าตก เหล็ก
ทองแดง น้ามัน ถ่านหิน แร่ ป่าไม้
ทรั พ ยากรที่ ม นุ ษ ย์ ส ร้ า งขึ้ น หมายถึ ง สิ่ ง ที่ ม นุ ษ ย์ ส ร้ า งขึ้ น เพื่ อ ใช้ ใน
การผลิ ต สิ น ค้ า และบริ ก าร เช่ น เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก ร อุ ป กรณ์
ยานพาหนะ อาคารสถานที่

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ผู้ผลิตผู้บริโภค

๒๙

ใบงานที่ 1 เรือ่ งความหมายและประเภทของทรัพยากร
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ผู้ผลิตผู้บริโภค
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑ ความหมายและประเภทของทรัพยากร
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ๑๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
คาชีแ้ จง ให้นกั เรียนสรุปองค์ความรู้และเขียนออกมาในรูปแบบแผนผังความคิดลงในกระดาษชาร์ทโดยมี
ประเด็นดังต่อไปนี้
- ความหมายของทรัพยากร
- ประเภทของทรัพยากร
- ประโยชน์ของทรัพยากร

ประเภทของ
ทรัพยากร

ประโยชน์ของ
ทรัพยากร

ทรัพยากร
ความหมายของ
ทรัพยากร

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

๓๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
เฉลยใบงานที่ 1 เรื่องความหมายและประเภทของทรัพยากร
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ผู้ผลิตผู้บริโภค
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑ ความหมายและประเภทของทรัพยากร
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ๑๓๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๓

คาชีแ้ จง ให้นกั เรียนสรุปองค์ความรู้และเขียนออกมาในรูปแบบแผนผังความคิดลงในกระดาษชาร์ทโดยมี
ประเด็นดังต่อไปนี้
- ความหมายของทรัพยากร
- ประเภทของทรัพยากร
- ประโยชน์ของทรัพยากร

ทรัพยากร แบ่งออกเป็น ๒
ประเภท ได้แก่ทรัพยากร
ธรรมชาติ ทรัพยากร
ที่มนุษย์สร้างขึ้น

ประโยชน์ของ
ทรัพยากร

ประเภทของ
ทรัพยากร

ทรัพยากร หมายถึง สิ่งที่
นามาใช้แล้วก่อให้เกิด
ประโยชน์

ทรัพยากร
ความหมายของ
ทรัพยากร

๑.ดินมีความสาคัญต่อการดารงชีวิตของคน สัตว์ และพืช
เพราะเป็นแหล่งเพาะปลูก
๒.น้า เป็นปัจจัยสาคัญในการทาการเกษตร
3.อากาศ เป็นสิ่งที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง หากไม่มี
อากาศสิ่งมีชีวิตคงอยู่ไม่ได้
4.ป่าไม้ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า

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

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ผู้ผลิตผู้บริโภค

๓๑

แบบประเมินผลการนาเสนอผลงานนักเรียน
คาชีแ้ จง ให้ผสู้ อนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

รายการประเมิน

ระดับคะแนน
๓
๒
๑

ความถูกต้องของเนื้อหา
ความคิดสร้างสรรค์
วิธีการนาเสนอผลงาน
การนาไปใช้ประโยชน์
การตรงต่อเวลา
รวม

ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
๑๒ - ๑๕
๘ - ๑๑
ต่ากว่า ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

๓๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คาชี้แจง ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่ างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้ วขีด ✓
ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
ระดับการปฎิบตั ิ
รายการประเมิน
พฤติกรรมการแสดงออก
๓
๒ ๑
๑. มีวินัย
๑. ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัวและโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูต้ ่างๆ
๓. มุ่งมั่นในการทางาน ๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
๔. มีจิตสาธารณะ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน
๘. อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของ
ห้องเรียน โรงเรียนชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของ
โรงเรียน
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนดังนี้
ช่วงคะแนน
๒๓ - ๓๐
๑๕ - ๒๒
ต่ากว่า ๑๔

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ผู้ผลิตผู้บริโภค

๓๓

แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
คาชีแ้ จง ให้ผสู้ อนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด
ตรงกับระดับคะแนน

ลงในช่องที่

ระดับการปฏิบตั ิ
รายการประเมิน

พฤติกรรมการแสดงออก

๓

๑. ความสามารถ ๑.๑ มีความสามรถในการรับ – ส่งสาร
ในการสื่อสาร ๑.๒ มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด
ความเข้าใจของตนเอง โดยใช้ภาษาอย่าง เหมาะสม
2. ความสามารถ ๒.๑ มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์
ในการคิด
๒.๒ มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ
๓. ความสามารถ ๓.๑ สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้
ในการใช้ทกั ษะ ๓.๒ นาความรูท้ ี่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
ชีวิต

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

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนดังนี้
ช่วงคะแนน
๑๔ -๑๘
๙ - ๑๓
๑-๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๒

๑

๐

๓๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

๓

๓

๓

ตรงต่อเวลา

ชื่อ – สกุล

ขยันหมั่นเพียร

เลขที่

การร่วม
กิจกรรม
การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น
ความ
รับผิดชอบ

คาชีแ้ จง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กาหนด
รายการ
คะแนนรวม

๓

๓

๑๕

เกณฑ์การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ประเด็นการประเมิน
1. การร่วมกิจกรรม
2. การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น
3. ความรับผิดชอบ
4. ขยันหมั่นเพียร
5. ตรงต่อเวลา

3
มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
สม่าเสมอ
รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นสม่าเสมอ
มีความรับผิดชอบในงานที่
ได้รับมอบหมายอย่าง
สม่าเสมอ
มีความเพียรพยายามทางาน
ให้สาเร็จอย่างสม่าเสมอ
ส่งผลงานเสร็จ เรียบร้อย
ทันตามเวลาที่กาหนด

คะแนน
2
มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมบางครั้ง

1
ไม่มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง
มีความรับผิดชอบในงานที่
ได้รับมอบหมายบางครั้ง

ไม่รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น
ไม่มีความรับผิดชอบในงาน
ที่ได้รับมอบหมาย

มีความเพียรพยายามทางาน
ให้สาเร็จเป็นบางครั้ง
ส่งผลงานเสร็จ เรียบร้อย
แต่ช้ากว่าเวลาที่กาหนด

ไม่มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จ
ส่งผลงานไม่เรียบร้อยและ
ช้ากว่าเวลาที่กาหนด

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
๑๓ - ๑๕
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๙ - ๑๒ คะแนน หมายถึง
คะแนน
1-8
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ ๙ คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค

๓๕

แ นการจัดการเรียนรูที่ เร่อง ความสําคั องทรั ยากร
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เร่อง ู ลิต บริ
ู ค
เวลา ๑ ชั่ว มง
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ชัน้ ประ มศึกษาปที่
๑. มาตร านการเรียนรู ตัวชี้วัด
มาตร าน ส .๑ เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใชทรัพยากร
ที่มีอยูจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา รวมทั้งเขาใจหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อการดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ
ตัวชี้วัด ป.
อธิบายไดวาทรัพยากรที่มีอยูจํากัดมีผลตอการผลิตและบริโภคสินคาและบริการ
. สาระสําคั ความคิดรวบยอด
การใชทรัพยากรที่มีอยูในชีวิตประจําวันอยางประหยัด คุมคา และรักษาสิ่งแวดลอมใหอยูกับเราไปนาน ๆ
. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
- บอกความสําคัญของทรัพยากรได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- การสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู
- การทํางานกลุม
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
เห็นความสําคัญของทรัพยากรในชีวิตประจําวัน
. สาระการเรียนรู
ความสําคัญของทรัพยากร
๕. สมรร นะสําคั อง ูเรียน
๑. ความสามารถในการคิด
๒. ความสามารถในการสื่อสาร
๓. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
. คุ ลักษ ะอัน ึงประสงค
๑. มีวินัย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มุงมั่นในการทํางาน
๔. มีจิตสาธารณะ
. กิจกรรมการเรียนรู

.

ลําดับที่

๓๖

จุดประสงค
การเรียนรู

แ นการจัดการเรียนรูที่ เร่อง ความสําคั องทรั ยากร
รายวิชาสังคมศึกษา จํานวน ๑ ชั่ว มง
แนวการจัดการเรียนรู
ั้นตอนการจัด เวลา
การประเมิน
ส่อการเรียนรู
การเรียนรู
ที่ใช
การเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ขั้นนํา
๑๐ ๑. ครู ใหนั กเรี ยนมองไปรอบ ๆ ๑. นักเรียนตอบคําถาม
- คําถาม
-การสังเกต
นาที หองเรียนของตนเอง
- การตอบคําถาม
ครูตั้งประเด็นคําถามดังนี้
แนวคําตอบ
- นักเรียนมองเห็นสิ่งใดบาง
- สมุด กระเปา น้ําดื่ม โตะ เกาอี้
ตนไมเปนตน
- นักเรียนคิดวาสิ่งเหลานี้มี
- มีความสําคัญสามารถนํามาใชใน
ความสําคัญหรือไม อยางไร
ชีวิตประจําวันได เชน สมุดมีไวจด
บันทึก กระเปามีไวใสหนังสือ น้ํา
มีไวอุปโภคบริโภค
- ถาไมมีสิ่งที่นักเรียนบอก
- ไมมีสมุดไวจดบันทึกการบาน ไม
จะเกิดผลอยางไร
มีกระเปาไวใสสิ่งของหรือหนังสือ
ไมมีน้ําไวใชในการอุปโภคบริโภค
- ในทองถิ่นของนักเรียนมีสิ่ง
- ภูเขา ปาไม แมน้ํา อากาศ
ใดบางที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
- ในทองถิ่นของนักเรียนมีสิ่ง
-บานเรือน ถนน รถยนต โรงเรียน
ใดบางที่มนุษยสรางขึ้น
สะพาน
๒. ครูอธิบายเชื่อมโยงสิ่งเหลานี้ ๒. นักเรียน งครูอธิบายเชื่อมโยง
ที่นักเรียนบอกมาเปนทรัพยากร

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชัน้ ประ มศึกษาปที่

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ สังคมศึกษา ป.๓)

.

ลําดับที่

. บอกความสําคัญ
ของทรัพยากรได
. เห็นความสําคัญ
ของทรัพยากรใน
ชีวิตประจําวัน

จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นสอน

ั้นตอนการจัด
การเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค

แนวคําตอบ
-สัตวปาไมมีที่อยูอาศัย สัตว
ปาเริ่มลดนอยลง ไมมีตนไมไป
สรางที่อยูอาศัย
- ถาไมมีแมน้ํา นักเรียนคิดวาจะเกิด -เราจะไมมีน้ําไวใชอุปโภค
อะไรขึ้น ล
บริโภคสัตวน้ําไมมีที่อยู ล
- นักเรียนคิดวาสิ่งเหลานี้มีความสําคัญ - ถาไมมีทรัพยากรเหลานี้
กับตัวนักเรียนอยางไรโดยใหนักเรียน การดําเนินชีวิตก็จะลําบาก
ยกมือแลวใหครูสุมเรียก
ไมมีความสะดวกสบาย ไมมี
๒. ครูใหนักเรียนศึกษาขอมูลจากใบ ไ าใช ไมมีน้ําดื่ม
ความรู เรื่องความสําคัญของ
๒. นักเรียนศึกษาขอมูลจากใบ
ทรัพยากรและรวมกันอภิปรายสรุป ความรู เรื่องความสําคัญของ
องคความรู
ทรัพยากรและรวมกันอภิปราย
สรุปองคความรู

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนดูภาพจาก PPT
เรื่องความสําคัญของ
ทรัพยากรแลวรวมกันตอบ
คําถามที่ครูกําหนดให

แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
๒๐ ๑. ครูนําภาพจาก PPTเกี่ยวกับ
นาที ทรัพยากรมาใหนักเรียนดู เชน ปาไม
แมน้ํา ดิน โรงเรียน บาน ภูเขา ถนน
สะพาน แสงอาทิตย ไ า เปนตน
ครูตั้งประเด็นคําถามเกี่ยวกับภาพ
โดยครูเปดภาพแตละภาพใหนักเรียน
ดูพรอมตอบคําถาม ดังนี้
- ถาไมมีปาไม นักเรียนคิดวาจะเกิด
อะไรขึ้น

เวลา
ที่ใช
- PPT ภาพ
ทรัพยากร
- คําถาม
- ใบความรู
เรื่อง
ความสําคัญ
ของ
ทรัพยากร

ส่อการเรียนรู

-การสังเกต
- การตอบคําถาม
- การประเมิน

การประเมิน
การเรียนรู

๓๗

ขั้นสรุป

. เห็นความสําคัญ
ของทรัพยากรใน
ชีวิตประจําวัน

.

ั้นตอนการจัด
การเรียนรู

ขั้นปฏิบัติ

จุดประสงค
การเรียนรู

.

ลําดับที่

๓๘

๑.ตัวแทนนักเรียนนําเสนอผลงาน
หนาชั้นเรียน และนักเรียนรวมกัน
ตรวจสอบความถูกตอง
๒.นักเรียนรวมกันสรุปความสําคัญ
ของทรัพยากรการทีม่ นุษยสามารถ
จะดํารงชีวิตอยูไดนั้น จะตอง
อาศัยปจจัยหลายประการดวยกัน
คือ ตองกินอาหารจากพืชหรือสัตว
ตองใชน้ําเพื่อดื่มกิน ตองมีบาน
เพื่อไวอยูอาศัยจึงกลาวไดวาสิ่ง
สําคัญตอการดํารงชีวิตนี้ไดมาจาก
ทรัพยากรเหลานี้

กิจกรรมนักเรียน
นักเรียนทําใบงานที่ 2 เรื่อง
ความสําคัญของทรัพยากร
บันทึกแผนผังความคิดลง
กระดาษ A ทีค่ รูแจกให

แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
๑๐ ครูใหนักเรียนทําแผนผัง
นาที ความคิดเปนรายบุคคลในหัวขอ
ความสําคัญของทรัพยากรลงใน
กระดาษA ที่ครูแจกให พรอม
ระบายสีตกแตงใหสวยงาม
ครูปลายทางกํากับดูแล
ชวยเหลือนักเรียนระหวางการ
ทํากิจกรรม)
๑๐ ๑. ครูสมตั
ุ วแทนนักเรียน
นาที นําเสนอผลงาน ๓ คน หนาชั้น
เรียน ครูและนักเรียนรวมกัน
ตรวจสอบความถูกตอง
๒. ครูแ ละนักเรียนรวมกันสรุป
ความสําคัญของทรัพยากร

เวลา
ที่ใช

การประเมิน
การเรียนรู

- ใบความรูที่ 2 - การสังเกต
เรื่อง
- การประเมิน
ความสําคัญ - ตรวจผลงาน
ของทรัพยากร

- ใบความรูที่ 2 - การสังเกต
เรื่อง
- การประเมิน
ความสําคัญ - ตรวจผลงาน
ของทรัพยากร

ส่อการเรียนรู

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ สังคมศึกษา ป.๓)

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค

๓๙

. ส่อการเรียนรู แหลงเรียนรู
๑. ใบความรูที่ เรื่อง ความสําคัญของทรัพยากร
๒.
ภาพทรัพยากร
๓. ใบงานที่ 2 เรื่อง ความสําคัญของทรัพยากร
. การประเมิน

ลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ใบงานที่ 2 เรื่อง ความสําคัญของทรัพยากร

การวัดและการประเมิน ล
ประเดนการวัด
และประเมิน ล

วิธีการ

- ตรวจใบงานที่ 2
เรื่อง ความสําคัญของ
ความรู
ทรัพยากร
- การสังเกต
- การประเมิน
- ตรวจประเมิน
ทักษะกระบวนการ การนําเสนองาน
- สังเกตการทํางาน
รายบุคคล
คุ ลักษ ะ เจตคติ
คุ ลักษ ะ
อัน ึงประสงค

สมรร นะสําคั
อง เรี
ู ยน

ประเมิน
ประเมิน มีวินัย ใฝ
เรียนรู มุงมั่นใน
การทํางาน มีจิต
สาธารณะ
ประเมินความสามารถ
ในการสื่อสารความ
สามารถในการคิด
ความสามารถในการใช
ทักษะชีวิต

เคร่องมอ
- ใบงานที่ เรื่อง
ความสําคัญของ
ทรัพยากร
- แบบสังเกต
- แบบประเมิน
- ตรวจประเมิน
การนําเสนองาน
- แบบการสังเกต
การทํางานรายบุคคล
แบบประเมิน
แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค

เก
ผานเกณ
การประเมินรอยละ
๖๐
ผานเกณ
การประเมินรอยละ
๖๐
ผานเกณ
การประเมินรอยละ
๖๐
ผานเกณ ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใชขึ้น

แบบประเมินสมรรถนะ ผานเกณ ประเมิน
สําคัญของผูเรียน
ระดับคุณภาพพอใชขึ้น

๔๐

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ สังคมศึกษา ป.๓)

เก ประเมิน ลชิน้ งานหรอ าระงาน
แผนผังความคิด เรื่อง ความสําคัญของทรัพยากร
ประเดน
การประเมิน
1.เนื้อหา

2.รูปแบบ

3.ความสะอาด
สวยงาม
4.ความ
รับผิดชอบ

ระดับคุ า
4 (ดีมาก)
มีเนื้อหาตรงตาม
หัวขอ ถูกตอง
ชัดเจน ครบถวน
สมบูรณ
ออกแบบแผนผัง
ความคิดไดนาสนใจ
สวยงาม เปน
ระเบียบมาก
ผลงานสําเร็จ เปน
ระเบียบ สะอาด
สวยงาม

3 (ดี)
มีเนื้อหาตรงตาม
หัวขอ ถูกตอง
ชัดเจน แตไม
ครบถวน
ออกแบบแผนผัง
ความคิดไดนาสนใจ
สวยงาม เปน
ระเบียบ
ผลงานสําเร็จ เปน
ระเบียบ สะอาด

2 ( อใช)
มีเนื้อหาตรงตาม
หัวขอ ถูกตอง

1 (ปรับปรุง)
มีเนื้อหาตรงตาม
หัวขอ ถูกตอง
บางสวน

ผลงานสําเร็จ
สมบูรณ กอนเวลา
ที่กําหนด

ผลงานสําเร็จ
ผลงานสําเร็จ
ผลงานไมสําเร็จ
สมบูรณ ตามเวลาที่ สมบูรณ เกินเวลาที่ ตามเวลาที่กาํ หนด
กําหนด
กําหนด

ออกแบบแผนผัง
ออกแบบแผนผัง
ความคิดไดนาสนใจ ความคิดได
ผลงานสําเร็จ เปน
ระเบียบ

ผลงานขาดความ
เปนระเบียบ
สะอาด สวยงาม

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค

๔๑

๑ . บันทึก ลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..
ความสําเร็จ หรือ ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงแกไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ
.ผูสอน
(……………………………………………………)
วันที่……………เดือน……………………………พ.ศ………………

๑๑. ความคิดเห็น ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ………………………………………………………ผูตรวจ
(…………………………………………………)
วันที่……………เดือน……………………………พ.ศ………………

๔๒

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ สังคมศึกษา ป.๓)
ใบความรูที่ 2 เร่อง ความสําคั องทรั ยากร
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เร่อง ู ลิต บริ
ู ค
แ นการจัดการเรียนรูที่ เร่องความสําคั องทรั ยากร
วิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ๑ ๑ ๑ าคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประ มศึกษาปที่

ความสําคั องทรั ยากร
1. ทรั ยากรธรรมชาติ เปนแหลง องปจจัยที่จําเปนตอการดํารงชีวิต องมนุษย คอ
1.1 เปนแหลงที่อยูอาศัย เปนแหลงวัต ุดิบในการกอสรางที่อยูอาศัย มนุษยนํา ม หิน ทราย
มากอสรางบานเรอน สิ่งปลูกสรางตาง
1. เปนแหลงอาหาร มวาจะเปน ช สัตว
1. เปนแหลงที่มาเคร่องนุมหม ในอดีตมนุษยใชใบ มเปนเคร่องปกปดรางกาย ในปจจุบันนํา
เสนใยจากธรรมชาติ เชน เสน หม าย มา ักทอเปนเส้อ าปกปดรางกาย
1. เปนแหลงทีม่ า องยารักษา รค วิวัฒนาการจากการเกบสวนตาง ทั้ง อง ช และสัตวมา
รักษา รค ที่รูจักกันในช่อ อง “สมุน ร”

. เปนปจจั ย ในการดํ า รงชี วิ ต ที่ ม นุ ษ ยและ
สิ่งมีชีวิตอ่น าด ม ด ดแก อากาศ น้ํา

3. เปนปจจั ย ที่ สํ า คั ในการ ลิ ต หรอเปนวั ต ุ ดิ บ ใน
กระบวนการ ลิต องอุตสาหกรรม เชน การ ลิตกระดาษตอง
ใชเย่อ ม น้ํา น้ํามันเช้อเ ลิง เปนวัต ุดิบ

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค

๔๓

ใบงานที่ 2 เร่อง ความสําคั องทรั ยากร
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เร่อง ู ลิต บริ
ู ค
แ นการจัดการเรียนรูที่ เร่องความสําคั องทรั ยากร
วิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ๑ ๑ ๑ าคเรียนที่ ๑ ชั้นประ มศึกษาปที่
คําชีแ้ จง ใหนักเรียนเขียนสรุปความสําคัญของทรัพยากรในรูปแบบแผนผังความคิด

ความสําคั อง
ทรั ยากรทรั ยากร

ชื่อ

.. ชั้น…………………เลขที่

..

๔๔

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ สังคมศึกษา ป.๓)

ังความคิ
เ ลยใบงานที่ แ เร่นองความสํ
าคัด องทรั ยากร
หนวยการเรี
ยนรูที่ ๑าคั เร่องทรั
อง ู ลิยากร
ต บริ
ู ค
เร่อง…ความสํ
แ แผนการจั
นการจัดการเรี
ยนรูยทีนรู
่ ที่ เร่๒ความสํ
อง ความสํ
องทรั
ยากร
ดการเรี
าคัาญคัของทรั
พยากร
วิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ๑ ๑ ๑ าคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประ มศึกษาปที่
คําชีแ้ จง ใหนักเรียนเขียนสรุปความสําคัญของทรัพยากรในรูปแบบแผนผังความคิด

เปนแหลงที่มา องยารักษา
รค ที่รูจักกันในช่อ อง “สมุน ร”

เปนแหลงที่ อ ยู เชน
นํ า ม หิ น ทราย มากอสราง
บานเรอน สิ่งปลูกสรางตาง

เป น ป จ จั ย ที่ สํ า คั
ใน ก าร ลิ ต เช น ก าร ลิ ต
ก ร ะ ด า ษ ต อ ง ใ ช เ ย่ อ ม
น้ํา น้ํามันเช้อเ ลิง เปนวัต ุดิบ

ชื่อ

เป นแหลงที่ ม าเคร่ อ ง
นุมหม เชน เสนใหม าย มา ัก
ทอเปนเส้อ าปกปดรางกาย

ความสําคั อง
ทรั ยากรทรั ยากร
เปนแหลงอาหาร
มวาจะเปน ช สัตว

เปนปจจัยในการดํารงชีวิตที่
มนุ ษ ยและสิ่ ง มี ชี วิ ต อ่ น าด ม ด
ดแก อากาศ น้ํา

.. ชั้น…………………เลขที่

..

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค

๔๕

แบบประเมิน ลการนําเสนอ ลงานนักเรียน
คําชีแ้ จง ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียนแลวขีด ลงในชองที่ตรง
กับระดับคะแนน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

รายการประเมิน

ระดับคะแนน

ความถูกตองของเนื้อหา
ความคิดสรางสรรค
วิธีการนําเสนอผลงาน
การนําไปใชประโยชน
การตรงตอเวลา

๑

รวม
ลงช่อ................................................... ประเมิ
ู
น
.............. ................... ................
เก การใหคะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคลองกับรายการประเมินสมบูรณชัดเจน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคลองกับรายการประเมินเปนสวนใหญ
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคลองกับรายการประเมินบางสวน
เก
ชวงคะแนน
๑๒-๑๕
๘-๑๑
ต่ํากวา ๘

การตัดสินคุ

า
ระดับคุ า
ดี
พอใช
ปรับปรุง

ให ๓ คะแนน
ให ๒ คะแนน
ให ๑ คะแนน

๔๖

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ สังคมศึกษา ป.๓)

แบบประเมินคุ ลักษ ะอัน ึงประสงค
คําชีแ้ จง

ให ูสอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียน แลวขีด
ลงในชองที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
ติกรรมการแสดงออก
ระดับการป บิ ตั ิ
๑

๑. มีวินัย
. ใ เรียนรู

. มุงมั่นในการทํางาน
. มีจิตสาธาร ะ

๑. ปฏิบัติตามขอตกลง ก เกณ ระเบียบ ขอบังคับของ
ครอบครัวและโรงเรียน มีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมตางๆ ในชีวิตประจําวันมีความรับผิดชอบ
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใสในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เขารวมกิจกรรมการเรียนรูตางๆ
๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพื่อใหงานสําเร็จ
๗. รูจักชวยพอแม ผูปกครอง และครูทํางาน
๘. อาสาทํางาน ชวยคิด ชวยทํา และแบงปนสิ่งของใหผูอื่น
๙. รูจักการดูแล รักษาทรัพยสมบัติและสิ่งแวดลอมของ
หองเรียน โรงเรียนชุมชน
๑ . เขารวมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนของ
โรงเรียน
ลงชื่อ...................................................ผูประเมิน
.............. ................... ................

เก การใหคะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยางสม่ําเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบอยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เก
เก

การใหคะแนนดังตารางแนบทาย
การประเมินคุ ลักษ ะอัน งึ ประสงค อง เรี
ู ยนดังนี้
ชวงคะแนน
๒๓ - ๓๐
๑๕ - ๒๒
ต่ํากวา ๑๔

ระดับคุ า
ดี
พอใช
ปรับปรุง

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค

๔๗

แบบประเมินสมรร นะสําคั อง ูเรียน
คําชีแ้ จง ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียนแลวขีด
ตรงกับระดับคะแนน

ลงในชองที่

ระดับการป บิ ตั ิ
ติกรรมการแสดงออก

รายการประเมิน
๑. ความสามาร
ในการส่อสาร
. ความสามาร
ในการคิด
. ความสามาร
ในการใชทักษะ
ชีวิต

๑.๑ มีความสามรถในการรับ – สงสาร
๑.๒ มีความสามารถในการถายทอดความรู ความคิด ความ
เขาใจของตนเอง โดยใชภาษาอยาง เหมาะสม
๒.๑ มีทักษะในการคิดนอกกรอบอยางสรางสรรค
๒.๒ มีความสามารถในการคิดอยางมีระบบ
๓.๑ สามารถทํางานกลุมรวมกับผูอื่นได
๓.๒ นําความรูที่ไดไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน

ลงช่อ................................................................ ูประเมิน
..................... .................... ...................

เก การใหคะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยางสม่ําเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบอยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เก
เก

การใหคะแนนดังตารางแนบทาย
การประเมินสมรร นะสําคั อง เรี
ู ยนดังนี้
ชวงคะแนน
๑๔ -๑๘
๙ - ๑๓
๑-๘

ระดับคุ า
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑

๔๘

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ สังคมศึกษา ป.๓)

แบบสังเกต ติกรรมการเรียนรู

๓

เก

. การรวมกิจกรรม
. การรับ งความ
คิดเห็นของผูอื่น
. ความรับผิดชอบ
. ขยันหมั่นเพียร
. ตรงตอเวลา

เก

๓

๓

๓

คะแนนรวม

๑๕

การสังเกต ติกรรมการเรียนรู
ประเด็นการประเมิน

เก

๓

ตรงตอเวลา

ชื่อ – สกุล

ลงในชองทีต่ รงกับ

ขยันหมั่นเพียร

เลขที่

การรวม
กิจกรรม
การรับ งความ
คิดเห็นของผูอืน่
ความ
รับผิดชอบ

คําชีแ้ จง ใหครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แลวเขียนเครื่องหมาย
พฤติกรรมตามหัวขอที่กําหนด
รายการ

3
มีความกระตือรือรนใน
การรวมกิจกรรมอยาง
สม่ําเสมอ
รับ งความคิดเห็นของ
ผูอื่นสม่ําเสมอ
มีความรับผิดชอบในงาน
ที่ไดรับมอบหมายอยาง
สม่ําเสมอ
มีความเพียรพยายาม
ทํางานใหสําเร็จอยาง
สม่ําเสมอ
สงผลงานเสร็จ เรียบรอย
ทันตามเวลาที่กําหนด

คะแนน
2
1
มีความกระตือรือรนใน ไมมีความกระตือรือรน
การรวมกิจกรรมบางครั้ง ในการรวมกิจกรรม
รับ งความคิดเห็นของ
ผูอื่นเปนบางครั้ง
มีความรับผิดชอบในงาน
ที่ไดรับมอบหมายบางครั้ง

ไมรับ งความคิดเห็น
ของผูอื่น
ไมมีความรับผิดชอบใน
งานที่ไดรับมอบหมาย

มีความเพียรพยายาม
ทํางานใหสําเร็จเปน
บางครั้ง
สงผลงานเสร็จ เรียบรอย
แตชากวาเวลาที่กําหนด

ไมมีความเพียรพยายาม
ทํางานใหสําเร็จ

การใหคะแนน
คะแนน
๑๓ - ๑๕
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๙ - ๑๒
คะแนน หมายถึง
คะแนน
1-8
คะแนน หมายถึง
การ าน ตั้งแต ๙ คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช
ปรับปรุง

สงผลงานไมเรียบรอยและ
ชากวาเวลาที่กําหนด

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค

๔๙

แ นการจัดการเรียนรูที่ เร่อง ความหมาย อง ู ลิตและ บริ
ู ค
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เร่อง ู ลิต บริ
ู ค
เวลา ๑ ชั่ว มง
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ชัน้ ประ มศึกษาปที่
๑. มาตร านการเรียนรู ตัวชี้วัด
มาตร าน ส .๑
เขาใจและสามารถบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรในการผลิ ต และการบริ โภค การใช
ทรัพยากรที่มีอยูจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา รวมทั้งเขาใจหลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ
ตัวชี้วดั ป.
อธิบายไดวาทรัพยากรที่มีอยูจํากัดมีผลตอการผลิตและบริโภคสินคาและบริการ
. สาระสําคั ความคิดรวบยอด
ผูผลิตเปนผูที่นําเอาปจจัยการผลิตมาแปรรูปเพื่อใหเกิดเปนสินคาผูบริโภคเปนผูซื้อสินคาหรือบริการ
ของผูผลิตไปใชประโยชนตามความตองการของตน
. จุดประสงคการเรียนรู
.๑ ดานความรู ความเ าใจ K)
- อธิบายความหมายของผูผลิตและผูบริโภคได
. ทักษะ กระบวนการ P)
- การจําแนกผูผลิตและผูบริโภค
. ดานคุ ลักษ ะ เตคติ คานิยม A)
- เห็นความสําคัญของการใชทรัพยากรที่มีอยูจํากัดมาผลิตเปนสินคาและบริการอยางคุมคา
. สาระการเรียนรู
ความหมายของผูผลิตและผูบริโภค
๕. สมรร นะสําคั อง ูเรียน
๑. ความสามารถในการคิด
๒. ความสามารถในการสื่อสาร
๓. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
. คุ ลักษ ะอัน ึงประสงค
๑. มีวินัย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มุงมั่นในการทํางาน
๔. มีจิตสาธารณะ
. กิจกรรมการเรียนรู

.

ลําดับที่

๕๐

จุดประสงค
การเรียนรู
ขั้นนํา

ั้นตอนการจัด
การเรียนรู
๑๐
นาที

เวลา
ที่ใช

- ถานักเรียนเปนผูบริโภค
นักเรียนจะคํานึงถึงเรื่องใดเปน
อันดับแรกเพราะเหตุใด

กิจกรรมครู
.ครูใหนักเรียนแบงกลุม กลุมละ
4 คน แลวครูนําภาพกิจกรรม
เกี่ยวกับผูผลิตและผูบริโภคมา
แจกใหนักเรียนแตละกลุม
.ครูใหนักเรียนแตละกลุม
ชวยกันจัดกลุมภาพผูผลิตและ
ผูบริโภค ใครทําเสร็จกอนและ
ถูกตองเปนฝายชนะ แลวครู
ชมเชยทุกคนที่ตอบถูก
ครูตั้งประเด็นคําถาม
- นักเรียนคิดวา ใครเปนผูผลิต
และผูบริโภค
- ผูผลิตมีจุดมุงหมายอยางไร
- ผูผลิตคือผูที่ผลิตสินคา สวน
ผูบริโภค คือผูที่ใชสินคา
- ผูผลิตตองการกําไรจาก
การผลิตใหไดมากที่สุด
- คุณภาพ ราคา

. นักเรียนแตละกลุมชวยกัน
จัดกลุมภาพผูผลิตและ
ผูบริโภค ใครทําเสร็จกอนและ
ถูกตองเปนฝายชนะ
แนวคําตอบ

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนแบงกลุม กลุมละ
4 คนเพื่อทํากิจกรรม

แนวการจัดการเรียนรู

แ นการจัดการเรียนรูที่ เร่อง ความหมาย อง ู ลิตและ บริ
ู ค
รายวิชาสังคมศึกษา จํานวน ๑ ชั่ว มง

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประ มศึกษาปที่

- ภาพผูผลิต
และผูบริโภค
- คําถาม

ส่อการเรียนรู

- การสังเกต
- การตอบคําถาม

การประเมิน
การเรียนรู

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ สังคมศึกษา ป.๓)

.

ลําดับที่

. อธิบายความหมาย
ของผูผลิตและ
ผูบริโภคได

จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นสอน

ั้นตอนการจัด
การเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค

๒๐
นาที

เวลา
ที่ใช
กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนดู PPT เรื่องผูผลิต
และผูบริโภคและ งครูอธิบาย
แนวคําตอบ
- ผูที่นําทรัพยากรมาแปรรูป
เปนสินคาและบริการ
- ผูบริโภคหมายถึงอะไร
- ผูที่นําเงินหรือสิ่งของไปแลก
เปลี่ยนเปนสินคาและบริการ
- ในชุมชนที่นกั เรียนอาศัยอยูมี - ดานขายสินคา เชน ขาย
ผูผลิตในดานใดบาง จงยกตัวอยาง ขนม ขายกวยเตียว ขายผลไม
- ดานบริการเชน รานซัก อบ
รีด รานตัดผมชายรานเสริมสวย
- นักเรียนคิดวา ผูผลิตและ
- ผูผลิตจะผลิตสินคาและ
ผูบริโภคมีความสัมพันธกัน
บริการเปนการตอบสนอง
อยางไร
ความตองการของผูบริโภค
หากมีผูบริโภคสินคามาก
ผูผลิตตองเรงผลิตสินคาและ
บริการใหเพียงพอกับความ
ตองการของผูบริโภคและหาก
มีการผลิตสินคาและบริการ
แลวไมมีผูบริโภค ก็จะเกิด
ความเสียหายหรือขาดทุน

กิจกรรมครู
๑. ครูใหนักเรียนดู PPT เรื่อง
ผูผลิตและผูบริโภคและอธิบาย
เพิ่มเติม ครูตั้งประเด็นคําถาม
- ผูผลิตหมายถึงอะไร

แนวการจัดการเรียนรู
- PPT เรื่อง
ผูผลิตและ
ผูบริโภค
- คําถาม

ส่อการเรียนรู

- การสังเกต
- การตอบคําถาม

การประเมิน
การเรียนรู

๕๑

.

ลําดับที่

๕๒

. การจําแนกผูผลิต
และผูบริโภค

จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นปฏิบัติ

ั้นตอนการจัด
การเรียนรู

๑๕
นาที

เวลา
ที่ใช
กิจกรรมครู
- ถาน้ํามันพืชราคาแพงและ
ขาดตลาด เพราะวัตถุดิบที่ใช
ผลิตน้ํามันพืชมีไมเพียงพอ
ตอความตองการ นักเรียนใน
ฐานะผูบริโภค ควรทําอยางไร
ครูแบงนักเรียน เปน ๔ กลุม
ใหญและแบงภาระหนาที่ดังนี้
๑) ใหนักเรียนกลุมใหญ แต
ละกลุมแบงออกเปน ๒ กลุม
ยอย โดยใหนักเรียน
กลุมยอยที่ ๑ ทําใบงานที่
๑ เรื่อง ความหมายของผูผลิต
และผูบริโภค
กลุมยอยที่ ๒ ทําใบงานที่
๒ เรื่อง การจําแนกผูผลิตและ
ผูบริโภค
๒) ครูใหนักเรียนทั้ง ๒ กลุม
ยอยกลับมารวมกลุมใหญ
แลกเปลี่ยนและซักถามความรู
นักเรียนแบงกลุมใหญ ๔
กลุมและปฏิบัติภาระงานที่
ครูมอบหมายใหทําใบงาน
และซักถามแลกเปลี่ยน
ความรูจนเขาใจ

กิจกรรมนักเรียน
-ใชน้ํามันหมูในการประกอบ
อาหารแทน/หลีกเลี่ยงการ
ปรุงอาหารประเภททอดและ
ผัด

แนวการจัดการเรียนรู

- ใบงานที่ 3
เรื่อง
ความหมาย
ของผูผลิต
และผูบริโภค
- ใบงานที่ 4
เรื่องการ
จําแนกผูผลิต
และผูบริโภค

- PPT เรื่อง
ผูผลิตและ
ผูบริโภค
- คําถาม

ส่อการเรียนรู

- ตรวจผลงาน
- การสังเกต
- ประเมิน
การทํากิจกรรม

- การตอบคําถาม
- การสังเกต
- การประเมิน

การประเมิน
การเรียนรู

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ สังคมศึกษา ป.๓)

.

ลําดับที่

. เห็ น ความสํ า คั ญ
ของการใชทรัพยากร
ที่ มี อ ยู จํ า กั ด มาผลิ ต
เปนสินคาและบริการ
อยางคุมคา

จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นสรุป

ั้นตอนการจัด
การเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค

๑๐
นาที

เวลา
ที่ใช
กิจกรรมครู
๑. ครูสุมตัวแทนนักเรียน ๒ กลุม
นําเสนอผลงาน หนาชั้นเรียน
๒. ครูและนักเรียนรวมกัน
ตรวจสอบความถูกตอง
๓. ครูและนักเรียนรวมกันสรุป
ความรูเรื่องผูผลิตและผูบริโภค

กิจกรรมนักเรียน
๑. ตัวแทนนักเรียนนําเสนอ
ผลงานหนาชั้นเรียน
๒. นักเรียนรวมกัน
ตรวจสอบความถูกตอง
๓. นักเรียนรวมกันสรุป
ความรูเรื่องผูผลิตและ
ผูบริโภค ผูผลิตทําหนาที่ใน
การเปลี่ยนแปลงทรัพยากร
ใหเปนสินคาและบริการ ซึ่ง
เปนการเพิ่มมูลคาของ
ทรัพยากรและตอบสนอง
ความตองการของผูบริโภค
ผูบริโภคเปนผูที่ใชสินคาและ
บริการตามความตองการ
ของตนเอง ผูบริโภคที่ดีควร
คํานึงถึงประโยชนใชสอย
และความคุมคาของสินคา
และบริการและเปนการใช
ทรัพยากรใหเกิดประโยชน
อยางคุมคา

แนวการจัดการเรียนรู
- ใบงานที่ 3
เรื่อง
ความหมาย
ของผูผลิต
และผูบริโภค
- ใบงานที่ 4
เรื่อง การ
จําแนกผูผลิต
และผูบริโภค

ส่อการเรียนรู

- ตรวจผลงาน
- การสังเกต
- ประเมิน
การทํากิจกรรม

การประเมิน
การเรียนรู

๕๓

๕๔

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ สังคมศึกษา ป.๓)

. ส่อการเรียนรู แหลงเรียนรู
๑. ภาพผูผลิตและผูบริโภค
๒. PPT เรื่องผูผลิตและผูบริโภค
๓. ใบงานที่ 3 เรือ่ งความหมายของผูผลิตและผูบริโภค
๔. ใบงานที่ 4 เรือ่ ง การจําแนกผูผลิตและผูบริโภค
. การประเมิน

ลรวบยอด
ชิ้นงานหรอ าระงาน
- ใบงานที่ 3 เรือ่ ง ความหมายของผูผลิตและผูบริโภค
- ใบงานที่ 4 เรือ่ ง การจําแนกผูผลิตและผูบริโภค

การวัดและประเมิน ล
ประเดนการวัด
และประเมิน ล

ความรู

ทักษะ
กระบวนการ

วิธีการ
- การตรวจใบงาน
- การสังเกต
- การประเมิน
- คําถาม

- การตรวจใบงาน
- การสังเกต
- การประเมิน

คุ ลักษ ะ
การประเมิน
เจตคติ
คุ ลักษ ะ ประเมินมีวนิ ัย ใฝเรียนรู
อัน ึงประสงค มุงมั่นในการทํางาน มีจิต
สาธารณะ
สมรร นะ ประเมินความสามารถใน
การสื่อสาร ความสามารถ
สําคั
ในการคิดความสามารถใน
อง เรี
ู ยน การใชทักษะชีวิต

เคร่องมอ
- ใบงานที่ 3 เรื่อง ความ
หมายของผูผลิตและผูบริโภค
- ใบงานที่ 4 เรื่อง การ
จําแนกของผูผลิตและ
ผูบริโภค
- แบบสังเกต
- แบบประเมิน
- แบบประเมินการตอบคําถาม
- ใบงานที่ 3 เรื่อง
ความหมายของผูผลิตและ
ผูบริโภค
- ใบงานที่ 4 เรื่องการจําแนก
ผูผลิตและผูบริโภค
- แบบสังเกต
- แบบประเมิน
แบบประเมิน
แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค
แบบประเมินสมรรถนะ
สําคัญ
ของผูเรียน

เก

การประเมิน
ผานเกณ
การประเมิน
รอยละ 60

ผานเกณ
การประเมิน
รอยละ 60

ผานเกณ ประเมินระดับ
คุณภาพพอใชขึ้นไป
ผานเกณ ประเมินระดับ
คุณภาพพอใชขึ้นไป
ผานเกณ ประเมินระดับ
คุณภาพพอใชขึ้นไป

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค
เก

การประเมิน ล
ชิ้นงานหรอ าระงาน
- ใบงานที่ 3 เรือ่ ง ความหมายของผูผลิตและผูบริโภค
- ใบงานที่ 4 เรือ่ ง การจําแนกผูผลิตและผูบริโภค

ประเดน
การประเมิน
๑. เนื้อหา

4 ดีมาก)
มีเนื้อหาตรงตาม
หัวขอ ถูกตอง
ชัดเจน ครบถวน
สมบูรณ
๒. รูปแบบ
ออกแบบแผนผัง
ความคิดไดนาสนใจ
สวยงาม เปนระเบียบ
มาก
๓. ความสะอาด ผลงานสําเร็จ เปน
สวยงาม
ระเบียบ สะอาด
สวยงาม
๔. ความ
ผลงานสําเร็จ
รับผิดชอบ
สมบูรณ กอนเวลาที่
กําหนด
เก

เก

๕๕

ระดับคุ า
3 ดี)
มีเนื้อหาตรงตาม
หัวขอ ถูกตอง
ชัดเจน แตไม
ครบถวน
ออกแบบแผนผัง
ความคิดไดนาสนใจ
สวยงาม เปนระเบียบ

2 อใช)
มีเนื้อหาตรงตาม
หัวขอ ถูกตอง

ผลงานสําเร็จ เปน
ระเบียบ สะอาด

ผลงานสําเร็จ เปน
ระเบียบ

1 ปรับปรุง)
มีเนื้อหาตรงตาม
หัวขอ ถูกตอง
บางสวน

ออกแบบแผนผัง
ออกแบบแผนผัง
ความคิดไดนาสนใจ ความคิดได
ผลงานขาดความ
เปนระเบียบ
สะอาด สวยงาม

ผลงานสําเร็จ
ผลงานสําเร็จ
ผลงานไมสําเร็จ
สมบูรณ ตามเวลาที่ สมบูรณ เกินเวลาที่ ตามเวลาที่กาํ หนด
กําหนด
กําหนด

การใหคะแนน
คะแนน ๑๓ - ๑๖ คะแนน
คะแนน ๑๐ - ๑๒ คะแนน
คะแนน
๗-๙
คะแนน
คะแนน
1-6
คะแนน
การ าน ตั้งแต ๗ คะแนน ขึ้นไป

หมายถงึ
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดมาก
ี
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๕๖

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ สังคมศึกษา ป.๓)

๑ . บันทึก ลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..
ความสําเร็จ หรือ ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงแกไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ
.ผูสอน
(……………………………………………………)
วันที่……………เดือน……………………………พ.ศ………………

๑๑. ความคิดเห็น ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ

.

(
)
วันที่……………เดือน……………………………พ.ศ………………

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค

๕๗

ใบงานที่ เร่อง ความหมาย อง ู ลิตและ บริ
ู ค
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เร่อง ู ลิต บริ
ู ค
แ นการจัดการเรียนรูที่ เร่อง ความหมาย อง ู ลิตและ บริ
ู ค
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ๑ ๑ ๑
าคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประ มศึกษาปที่
คําชีแ้ จง ใหอธิบายความหมายของผูผลิต และผูบริโภค พรอมทั้งยกตัวอยางอาชีพที่เปนผูผลิต และผูที่มี
สถานะเปนผูบริโภค

ูบริ ค

ู ลิต
……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

ตัวอยาง
……………………………p……………

ตัวอยาง
……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

ชื่อ

..

.นามสกุล

ตัวอยาง

……………………………………………

..

.ชั้น……………เลขที่ …………

๕๘

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ สังคมศึกษา ป.๓)

เ ลยใบงานที่ 3 เร่อง ความหมาย อง ู ลิตและ บริ
ู ค
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เร่อง ู ลิต บริ
ู ค
แ นการจัดการเรียนรูที่ เร่อง ความหมาย อง ู ลิตและ บริ
ู ค
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ๑ ๑ ๑
าคเรียนที่ ๑ ชั้นประ มศึกษาปที่
คําชีแ้ จง ใหอธิบายความหมายของผูผลิต และผูบริโภค พรอมทั้งยกตัวอยางอาชีพที่เปนผูผลิต และผูที่มี
สถานะเปนผูบริโภค

ูบริ ค

ู ลิต
ผูที่แปรรูปสินคาและบริการใหเปน
ผลผลิต เพื่อสนองความตองการของ
ผูบริโภค

ผูที่ใชเงินหรือสิ่งของไปแลกเปลี่ยน
เพื่อใหไดสินคาหรือบริการมาสนอง
ความตองการในการดํารงชีวิต

ตัวอยาง
ตัวอยาง

.
.
.
.

ตัวอยาง

ชาวนา ทํานาไดผลผลิตเปนขาว
ชาวสวน ปลูกผักไดผลผลิตเปนผัก
แมคา ทํากับขาวจําหนายใหลูกคา
แพทย ใหบริการแกคนไข

. ลูกคาซื้อขาวจากชาวนา
. แมซื้อผักมาจากตลาด
. นักเรียนซื้ออาหารจากแมคา
. คนไขรับการรักษาพยาบาลจาก
แพทย

ชื่อ

..

..

.นามสกุล

.ชั้น……………เลขที่ …………

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค

๕๙

ใบงานที่ เร่อง การจําแนก อง ู ลิตและ บริ
ู ค
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เร่อง ู ลิต บริ
ู ค
แ นการจัดการเรียนรูที่ เร่อง ความหมาย อง ู ลิตและ บริ
ู ค
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ๑ ๑ ๑
าคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประ มศึกษาปที่
คําชีแ้ จง

ใหนักเรียนนําคําที่กําหนดเติมลงในชองวางใหมีสมั พันธกัน

ูบริ ค

ู ลิต

1.ลุงศักดิสานตะกราไมไผและสานเกาอี้
หวายไวขายนักทองเที่ยว

2.น้ํามนตอยากรับประทานสมตํา แตไมอยาก
เดินไปซื้อจึงไปเด็ดมะละกอหลังบานมาทําสมตํา
รับประทานเอง
น้ํามนตเปน….......................................

ลุงศักดิเปน ...............................

3.มอสเจาของ ารมเห็ดนําเห็ดไปสงที่ตลาด แลวมอสก็ไปซือ้ หัวเชื้อเห็ดมาเพิ่ม
มอสเปน…...............................................................................
.ตานอยเลี้ยงปลาดุก ปลาหมอ ปลานิล และ
ปลูกพริก
ตานอยเปน...........................................
6.กิกโทรศัพทสั่งพิชซามารับประทานที่บานกับ
ครอบครัว
กิกเปน ..............................................

5.จอยอยากรับประทานปลาดุกยาง จึงไปขอ
ซื้อจากบอเลี้ยงปลาของจอย
จอยเปน..........................................

7.แนนไปเก็บผักบุงที่คลองทายหมูบานมา
ทําอาหารรับประทาน
แนนเปน.........................................

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

.

๖๐

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ สังคมศึกษา ป.๓)
เ ลยใบงานที่ 4 เร่อง การจําแนก อง ู ลิตและ บริ
ู ค
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เร่อง ู ลิต บริ
ู ค
แ นการจัดการเรียนรูที่ เร่อง ความหมาย อง ู ลิตและ บริ
ู ค
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ๑ ๑ ๑
าคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประ มศึกษาปที่

คําชีแ้ จง

ใหนักเรียนนําคําที่กําหนดเติมลงในชองวางใหมีสมั พันธกัน

ูบริ ค

ู ลิต

1.ลุงศักดิสานตะกราไมไผและสานเกาอี้
หวายไวขายนักทองเที่ยว

2.น้ํามนตอยากรับประทานสมตํา แตไมอยาก
เดินไปซื้อจึงไปเด็ดมะละกอหลังบานมาทําสมตํา
รับประทานเอง
ผูผลิตและผูบริโภค
น้ํามนตเปน….......................................

ผูผลิต
ลุงศักดิเปน ...............................

3.มอสเจาของ ารมเห็ดนําเห็ดไปสงที่ตลาด แลวมอสก็ไปซือ้ หัวเชื้อเห็ดมาเพิ่ม
ผูผลิตและผูบริโภค
มอสเปน…...............................................................................
.ตานอยเลี้ยงปลาดุก ปลาหมอ ปลานิล และ
ปลูกพริก
ผูผลิต
ตานอยเปน...........................................
6.กิกโทรศัพทสั่งพิชซามารับประทานที่บานกับ
ครอบครัว
ผูบริโภค
กิกเปน ..............................................

5.จอยอยากรับประทานปลาดุกยาง จึงไปขอ
ซื้อจากบอเลี้ยงปลาของจอย
ผูบริโภค
จอยเปน..........................................

7.แนนไปเก็บผักบุงที่คลองทายหมูบานมา
ทําอาหารรับประทาน
ผูบริโภค
แนนเปน.........................................

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

.

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค

๖๑

คําชีแ้ จง ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียนแลวขีด ลงในชองที่ตรง
กับระดับคะแนน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

รายการประเมิน

ระดับคะแนน

ความถูกตองของเนื้อหา
ความคิดสรางสรรค
วิธีการนําเสนอผลงาน
การนําไปใชประโยชน
การตรงตอเวลา

๑

รวม
ลงช่อ................................................... ประเมิ
ู
น
.............. ................... ................
เก การใหคะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคลองกับรายการประเมินสมบูรณชัดเจน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคลองกับรายการประเมินเปนสวนใหญ
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคลองกับรายการประเมินบางสวน
เก
ชวงคะแนน
๑ -๑๕
-๑๑
ต่ํากวา

การตัดสินคุ

า
ระดับคุ า
ดี
อใช
ปรับปรุง

ให ๓ คะแนน
ให ๒ คะแนน
ให ๑ คะแนน

๖๒

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ สังคมศึกษา ป.๓)

แบบประเมินคุ ลักษ ะอัน ึงประสงค
คําชีแ้ จง

ให ูสอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียน แลวขีด
ลงในชองที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
ติกรรมการแสดงออก
ระดับการป บิ ตั ิ
๑

๑. มีวินัย

๑. ปฏิบัติตามขอตกลง ก เกณ ระเบียบ ขอบังคับของ
ครอบครัวและโรงเรียน มีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมตางๆ ในชีวิตประจําวันมีความรับผิดชอบ
. ใ เรียนรู
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใสในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เขารวมกิจกรรมการเรียนรูตางๆ
. มุงมั่นในการทํางาน ๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพื่อใหงานสําเร็จ
. มีจิตสาธาร ะ
๗. รูจักชวยพอแม ผูปกครอง และครูทํางาน
๘. อาสาทํางาน ชวยคิด ชวยทํา และแบงปนสิ่งของใหผูอื่น
๙. รูจักการดูแล รักษาทรัพยสมบัติและสิ่งแวดลอมของ
หองเรียน โรงเรียนชุมชน
๑ . เขารวมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนของ
โรงเรียน
ลงชื่อ...................................................ผูประเมิน
.............. ................... ................

เก การใหคะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยางสม่ําเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบอยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เก
เก

การใหคะแนนดังตารางแนบทาย
การประเมินคุ ลักษ ะอัน งึ ประสงค อง เรี
ู ยนดังนี้
ชวงคะแนน
๒๓ - ๓๐
๑๕ - ๒๒
ต่ํากวา ๑๔

ระดับคุ า
ดี
พอใช
ปรับปรุง

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค

๖๓

แบบประเมินสมรร นะสําคั อง ูเรียน
คําชีแ้ จง ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียนแลวขีด
ตรงกับระดับคะแนน

ลงในชองที่

ระดับการป บิ ตั ิ
ติกรรมการแสดงออก

รายการประเมิน
๑. ความสามาร
ในการส่อสาร
. ความสามาร
ในการคิด
. ความสามาร
ในการใชทักษะ
ชีวิต

๑.๑ มีความสามรถในการรับ – สงสาร
๑.๒ มีความสามารถในการถายทอดความรู ความคิด ความ
เขาใจของตนเอง โดยใชภาษาอยาง เหมาะสม
๒.๑ มีทักษะในการคิดนอกกรอบอยางสรางสรรค
๒.๒มีความสามารถในการคิดอยางมีระบบ
๓.๑สามารถทํางานกลุมรวมกับผูอื่นได
๓.๒นําความรูที่ไดไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน

ลงช่อ................................................................ ูประเมิน
..................... .................... ...................

เก การใหคะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยางสม่ําเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบอยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เก
เก

การใหคะแนนดังตารางแนบทาย
การประเมินสมรร นะสําคั อง เรี
ู ยนดังนี้
ชวงคะแนน
๑๔-๑๘
๙-๑๓
๕-๘

ระดับคุ า
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑

๖๔

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ สังคมศึกษา ป.๓)

แบบสังเกต ติกรรมการเรียนรู

๓

เก

. การรวมกิจกรรม
. การรับ งความ
คิดเห็นของผูอื่น
. ความรับผิดชอบ
. ขยันหมั่นเพียร
. ตรงตอเวลา

เก

๓

๓

๓

คะแนนรวม

๑๕

การสังเกต ติกรรมการเรียนรู

ประเด็นการประเมิน

เก

๓

ตรงตอเวลา

ชื่อ – สกุล

ลงในชองทีต่ รงกับ

ขยันหมั่นเพียร

เลขที่

การรวม
กิจกรรม
การรับ งความ
คิดเห็นของผูอืน่
ความ
รับผิดชอบ

คําชีแ้ จง ใหครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แลวเขียนเครื่องหมาย
พฤติกรรมตามหัวขอที่กําหนด
รายการ

3
มีความกระตือรือรนใน
การรวมกิจกรรมอยาง
สม่ําเสมอ
รับ งความคิดเห็นของ
ผูอื่นสม่ําเสมอ
มีความรับผิดชอบในงานที่
ไดรับมอบหมายอยาง
สม่ําเสมอ
มีความเพียรพยายาม
ทํางานใหสําเร็จอยาง
สม่ําเสมอ
สงผลงานเสร็จ เรียบรอย
ทันตามเวลาที่กําหนด

คะแนน
2
1
มีความกระตือรือรนในการ ไมมีความกระตือรือรนใน
รวมกิจกรรมบางครั้ง
การรวมกิจกรรม
รับ งความคิดเห็นของ
ผูอื่นเปนบางครั้ง
มีความรับผิดชอบในงานที่
ไดรับมอบหมายบางครั้ง

ไมรับ งความคิดเห็นของ
ผูอื่น
ไมมีความรับผิดชอบใน
งานที่ไดรับมอบหมาย

มีความเพียรพยายาม
ทํางานใหสําเร็จเปน
บางครั้ง
สงผลงานเสร็จ เรียบรอย
แตชากวาเวลาที่กําหนด

ไมมีความเพียรพยายาม
ทํางานใหสําเร็จ

การใหคะแนน
คะแนน
๑๓ - ๑๕
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๙ - ๑๒
คะแนน หมายถึง
คะแนน
1-8
คะแนน หมายถึง
การ าน ตั้งแต ๙ คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช
ปรับปรุง

สงผลงานไมเรียบรอยและ
ชากวาเวลาที่กําหนด

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค

๖๕
แบบบันทึกคะแนนใบงาน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรือ่ ง ผูผลิตและผูบริโภคชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ที่

ชื่อ-สกุล
คะแนนเต็ม

ใบงานที่ ใบงานที่
1
2
10
10

รวม
คะแนน
20

รอยละ

เกณ การประเมิน
ผาน

ไมผาน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
รวม
ลงชื่อ

ผูประเมิน
)
..

..

.

ผานเกณ ตั้งแตรอยละ

ขึ้นไป

๖๖

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ สังคมศึกษา ป.๓)

แ นการจัดการเรียนรูที่ เร่อง สินคานารู
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เร่อง ู ลิต บริ
ู ค
เวลา ๑ ชั่ว มง
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ชั้นประ มศึกษาปที่
๑. มาตร านการเรียนรู ตัวชี้วัด
มาตร าน ส .๑ เขาใจและสามารถบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรในการผลิ ต และการบริ โภค การใช
ทรัพยากรที่มีอยูจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา รวมทั้งเขาใจหลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ
ตัวชี้วัด ป. ๑ การจําแนกความตองการและความจําเปนในการใชสินคาและบริการในการดํารงชีวิต
. สาระสําคั ความคิดรวบยอด
สินคาที่จําเปนในการดํารงชีวิต ที่เรียกวา ปจจัย ๔ สินคาที่เปนความตองการ ของมนุษย อาจเปน
สินคา ที่จําเปนหรือไมจําเปน ตอการดํารงชีวิต หลักการเลือกสินคาที่จําเปน
. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ดานความรู ความเขาใจ )
- บอกความหมายของสินคาได
- บอกความจําเปนในการใชสินคาได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ )
- การจําแนกสินคาที่จําเปนและไมจําเปนตอการดํารงชีวิต
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม )
- เห็นความสําคัญของสินคาจําเปนในการดํารงชีวิต
. สาระการเรียนรู
- ความหมายของสินคา
- ความจําเปนในการใชสินคา
๕. สมรร นะสําคั อง เรี
ู ยน
๑. ความสามารถในการคิด
๒. ความสามารถในการสื่อสาร
๓. ความสามารในการใชทักษะชีวิต
. คุ ลักษ ะอัน ึงประสงค
๑. มีวินัย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มุงมั่นในการทํางาน
๔. มีจิตสาธารณะ
. กิจกรรมการเรียนรู

1.

ลําดับที่

จุดประสงค
การเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค

ขั้นนํา

ั้นตอนการจัด
การเรียนรู

แนวคําตอบ
- สินคาตาง ๆ /ขนมกรุบ
กรอบ เสื้อผา ดินสอ อมยิ้ม
ตุกตา ของเลน อาหาร
- นั กเรี ยนคิ ดวาสิ นคาเหลานี้ มี - มีทั้งสินคาที่จําเปน และ
ความจําเปนหรือไม เพราะอะไร สินคาที่ไมจําเปนเพราะ
สินคาบางชนิด เชน อาหาร
เสื้อผา จําเปนในชีวิตของ
มนุษย และสินคาบางชนิด
เชน อมยิ้ม ตุกตา เปน
สินคาที่ไมจําเปนหากไมมี
สินคาดังกลาวมนุษย
สามารถดํารงชีวิตอยูได

กิจกรรมนักเรียน
นักเรียนดูภาพสินคาจาก
PPT พรอมตอบคําถาม

แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
๕ นาที ครู นํ าภาพสิ นคาตางๆจาก PPT
ม าให นั กเรี ยน ดู เช น ขน ม
กรุบกรอบ เสื้อผา ดิ นสอ อมยิ้ม
ตุ กตา ของเลน อาหาร เปนตน
แลวตั้งประเด็นคําถามดังนี้
- ภาพที่ เห็ น เปนภาพเกี่ ย วกั บ
อะไร

เวลา
ที่ใช

แ นการจัดการเรียนรูที่ เร่อง สินคานารู
รายวิชาสังคมศึกษา จํานวน ๑ ชั่ว มง

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชัน้ ประ มศึกษาปที่

- PPT ภาพ
สินคา
- คําถาม

ส่อการเรียนรู

- การสังเกต
- การตอบ
คําถาม

การประเมิน
การเรียนรู

๖๗

.

ลําดับที่

๖๘

. บอกความหมายของ
สินคาได
. บอกความจํ า เปนใน
การใชสินคาได

จุดประสงค
การเรียนรู
ขั้นสอน

ั้นตอนการจัด
การเรียนรู
๒๐
นาที

เวลา
ที่ใช
กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนแบงกลุม
แบงกลุม ๆ ละ ๔ คน

๒. นักเรียนศึกษาความรูจาก
PPT เรือ่ งสินคานารู
๓. นักเรียนรวมอภิปราย
ความหมายของสินคาและ
ความจําเปนในการใชสินคา
และตอบคําถาม
แนวคําตอบ
- สินคาที่มคี วามเปนจําเปนตอ - สินคาที่มคี วามเปนจําเปน
การดํารงชีวิต หรือ ปจจัย ๔
ตอการดํารงชีวิตหรือ ปจจัย
ประกอบดวยอะไรบาง
๔ ไดแก อาหาร ยารักษาโรค
เครื่องนุงหม ทีอ่ ยูอาศัย
- โทรศัพท รถยนต แหวน
- สิ นคาที่ เปนความตองการของ -สินคาบางอยางมีความ
มนุษยมีอะไรบาง
จําเปน เพราะเราตองใชเปน
- นั กเรี ยนคิ ดวา สิ น คาตางๆมี ประจําทุกวันตอการ
ความจําเปนตอการดํารงชีวิตของ ดํารงชีวิต สินคาบางอยาง
เราหรือไม เพราะอะไร
เปนสินคา มเ
ุ อย ไมมี
ประโยชนและมีราคาแพง

กิจกรรมครู
๑. ครูใหนักเรียนแบงกลุม ๆ ละ
๔ คน โดยคละนักเรียนที่เรียน
เกง กลางและออน
๒. ครูใหนักเรียนศึกษาความรูจาก
PPT เรือ่ งสินคานารู
๓. ครูใหนักเรียนรวมกันอภิบาย
ความหมายของสินคา และความ
จําเปนในการใชสินคา และครูตงั้
คําถามดังนี้

แนวการจัดการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

PPT เรื่องสินคา - การสังเกต
นารู
- การประเมิน

ส่อการเรียนรู

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ สังคมศึกษา ป.๓)

. การจําแนกสินคาที่
จําเปนและไมจําเปนตอ
การดํารงชีวิต

. เห็นความสําคัญของ
สินคาจําเปนในการ
ดํารงชีวิต

.

จุดประสงคการเรียนรู

.

ลําดับที่

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค

ขั้นสรุป

ขั้นปฏิบัติ

ั้นตอนการจัด
การเรียนรู

๑๐
นาที

๑๕
นาที

เวลา
ที่ใช
กิจกรรมครู
ครูนําสินคาที่ใชในชีวิตประจําวัน
มาใหนักเรียนแตละกลุมอภิปราย
วาสินคาชิ้นใดเปนสินคาจําเปน
และสินคาชิ้นใดเปนสินคาไม
จําเปนแตเปนความตองการของ
มนุษยเชน ยาสี น แปรงสี น
สบู แชมพู แกวน้ํา ตุกตา อมยิ้ม
ขนมกรุบกรอบ นา ิกา เครื่อง
ประดับ โทรศัพทเคลื่อนที่ พรอม
จดบันทึกลงในสมุดเรียนของ
ตนเอง ครูปลายทางกํากับดูแล
ชวยเหลือนักเรียนระหวางการทํา
กิจกรรม)
๑.ครูสุมตัวแทนกลุมนักเรียน๒
กลุ มออกมานํ า เสนอผลงาน
หนาชั้ น เรี ย นวาสิ น คาชิ้ น ไหน
จําเปน เพราะอะไร สิ น คาชิ้ น
ไหนไมจําเปน เพราะอะไร ครู
และนักเรียนรวมกันตรวจสอบ
ความถูกตอง
๑. ตัวแทนนักเรียน
นําเสนอผลงานหนาชั้น
เรียน นักเรียนรวมกัน
ตรวจสอบความถูกตอง

กิจกรรมนักเรียน
นักเรียนในกลุมชวยกัน
อภิปรายสิ่งของที่วางอยู
ตรงหนา วาชิ้นไหนเปน
สินคาที่จําเปน สินคาชิ้น
ใดไมจําเปนแตเปนความ
ตองการของมนุษย พรอม
จดบันทึกลงในสมุดเรียน
ของตนเอง

แนวการจัดการเรียนรู
- สินคาจําเปน
- สินคาไม
จําเปน
- สมุดบันทึก

ส่อการเรียนรู

- ตรวจผลงาน
- การประเมิน

-การสังเกต
- การประเมิน
- ตรวจสมุดบันทึก

การประเมิน
การเรียนรู

๖๙

ลําดับที่

๗๐

จุดประสงคการเรียนรู

ั้นตอนการจัด
การเรียนรู

เวลา
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๒. ครูและนักเรียนรวมกันสรุป ๒. นักเรียนรวมกันสรุป
ความหมายและความจําเปนใน ความหมายและความ
การใชสินคา
จําเปนในการใชสินคา
สินคา คือ สิ่งของที่ซื้อ
ขายกัน เปนสิ่งที่จําเปน
ตอ
การดํารงชีวิตของมนุษย
เพราะทําใหมนุษย
สามารถดํารงชีวิตอยูได
นอกจากนี้มนุษยยังไดรับ
ความสะดวกสบายจาก
การซื้อสินคา โดยที่ไมตอง
ผลิตสินคาเอง

แนวการจัดการเรียนรู
ส่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ สังคมศึกษา ป.๓)

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค

๗๑

. ส่อการเรียนรู แหลงเรียนรู
๑. PPT ภาพสินคา
๒. PPT เรื่อง สินคานารู
๓. สินคาในชีวิตประจําวัน เชน ขนมกรุบกรอบ ยาสี น
. การประเมิน

ลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
การวัดและประเมินผล

ประเดนการวัดและ
ประเมิน ล

วิธีการ

เคร่องมอ

ความรู

- ตรวจผลงานเรื่องสินคา
นารู
- การสังเกต
-การประเมิน

- สมุดบันทึกผลงานเรื่อง
สินคานารู
- แบบสังเกต
- แบบประเมิน
- คําถาม
- แบบประเมิน
การนําเสนองาน
- แบบสังเกต ติกรรม

- การประเมิน
ทักษะกระบวนการ - สังเกตพฤติกรรม

คุ ลักษ ะ เจตคติ ประเมิน

แบบประเมิน

ประเมิ น มี วิ นั ย ใฝเรีย นรู แบบประเมินคุณลักษณะ
คุ ลักษ ะอัน ึง มุงมั่นในการทํางาน มีจิต อันพึงประสงค
สาธารณะ
ประสงค

สมรร นะสําคั
อง เรี
ู ยน

ประเมินความสามารถใน แบบประเมินสมรรถนะ
การสื่อสาร ความสามารถ
ในการคิด
ความสามารถในการใช
ทักษะชีวิต

เก
ผานเกณ
การประเมิน รอยละ ๖๐

ผานเกณ
การประเมินรอยละ ๖๐
ผานเกณ
การประเมินรอยละ
รอยละ ๖๐
ผานเกณ ประเมินระดับ
คุณภาพ
พอใชขึ้นไป
ผานเกณ ประเมินระดับ
คุณภาพ
พอใชขึ้นไป

๗๒

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ สังคมศึกษา ป.๓)

๑ . บันทึก ลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..
ความสําเร็จ หรือ ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงแกไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ
.ผูสอน
(……………………………………………………)
วันที่……………เดือน……………………………พ.ศ………………

๑๑. ความคิดเห็น ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ………………………………………………………ผูตรวจ
(
)
วันที่……………เดือน……………………………พ.ศ………………

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค

๗๓

แบบประเมินคุ ลักษ ะอัน ึงประสงค
คําชีแ้ จง

ให ูสอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียน แลวขีด
ลงในชองที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
ติกรรมการแสดงออก
ระดับการป บิ ตั ิ
๑

๑. มีวินัย

๑. ปฏิบัติตามขอตกลง ก เกณ ระเบียบ ขอบังคับของ
ครอบครัวและโรงเรียน มีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมตางๆ ในชีวิตประจําวันมีความรับผิดชอบ
. ใ เรียนรู
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใสในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เขารวมกิจกรรมการเรียนรูตางๆ
. มุงมั่นในการทํางาน ๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพื่อใหงานสําเร็จ
. มีจิตสาธาร ะ
๗. รูจักชวยพอแม ผูปกครอง และครูทํางาน
๘. อาสาทํางาน ชวยคิด ชวยทํา และแบงปนสิ่งของใหผูอื่น
๙. รูจักการดูแล รักษาทรัพยสมบัติและสิ่งแวดลอมของ
หองเรียน โรงเรียนชุมชน
๑ . เขารวมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนของ
โรงเรียน
ลงชื่อ...................................................ผูประเมิน
.............. ................... ................

เก การใหคะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยางสม่ําเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบอยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เก
เก

การใหคะแนนดังตารางแนบทาย
การประเมินคุ ลักษ ะอัน งึ ประสงค อง เรี
ู ยนดังนี้
ชวงคะแนน
๒๓ - ๓๐
๑๕ - ๒๒
ต่ํากวา ๑๔

ระดับคุ า
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๗๔

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ สังคมศึกษา ป.๓)

แบบประเมินสมรร นะสําคั อง ูเรียน
คําชีแ้ จง ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียนแลวขีด
ตรงกับระดับคะแนน

ลงในชองที่

ระดับการป บิ ตั ิ
ติกรรมการแสดงออก

รายการประเมิน
๑. ความสามาร
ในการส่อสาร
. ความสามาร
ในการคิด
. ความสามาร
ในการใชทักษะ
ชีวิต

๑.๑ มีความสามรถในการรับ – สงสาร
๑.๒ มีความสามารถในการถายทอดความรู ความคิด ความ
เขาใจของตนเอง โดยใชภาษาอยาง เหมาะสม
๒.๑ มีทักษะในการคิดนอกกรอบอยางสรางสรรค
๒.๒มีความสามารถในการคิดอยางมีระบบ
๓.๑สามารถทํางานกลุมรวมกับผูอื่นได
๓.๒นําความรูที่ไดไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน

ลงช่อ................................................................ ูประเมิน
..................... .................... ...................

เก การใหคะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยางสม่ําเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบอยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เก
เก

การใหคะแนนดังตารางแนบทาย
การประเมินสมรร นะสําคั อง เรี
ู ยนดังนี้
ชวงคะแนน
๑๔-๑๘
๙- ๑๓
๕- ๘

ระดับคุ า
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค

๗๕

แบบสังเกต ติกรรมการเรียนรู

๓

เก

. การรวมกิจกรรม
. การรับ งความ
คิดเห็นของผูอื่น
. ความรับผิดชอบ
. ขยันหมั่นเพียร
. ตรงตอเวลา

เก

๓

๓

๓

คะแนนรวม

๑๕

การสังเกต ติกรรมการเรียนรู
ประเด็นการประเมิน

เก

๓

ตรงตอเวลา

ชื่อ – สกุล

ลงในชองทีต่ รงกับ

ขยันหมั่นเพียร

เลขที่

การรวม
กิจกรรม
การรับ งความ
คิดเห็นของผูอืน่
ความ
รับผิดชอบ

คําชีแ้ จง ใหครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แลวเขียนเครื่องหมาย
พฤติกรรมตามหัวขอที่กําหนด
รายการ

3
มีความกระตือรือรนใน
การรวมกิจกรรมอยาง
สม่ําเสมอ
รับ งความคิดเห็นของผูอื่น
สม่ําเสมอ
มีความรับผิดชอบในงานที่
ไดรับมอบหมายอยาง
สม่ําเสมอ
มีความเพียรพยายามทํางาน
ใหสําเร็จอยางสม่ําเสมอ
สงผลงานเสร็จ เรียบรอย
ทันตามเวลาที่กําหนด

การใหคะแนน
คะแนน
๑๓ - ๑๕
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๙ - ๑๒
คะแนน หมายถึง
คะแนน
1-8
คะแนน หมายถึง
การ าน ตั้งแต ๙ คะแนน ขึ้นไป

คะแนน
2
มีความกระตือรือรนใน
การรวมกิจกรรมบางครั้ง

1
ไมมีความกระตือรือรน
ในการรวมกิจกรรม

รับ งความคิดเห็นของ
ผูอื่นเปนบางครั้ง
มีความรับผิดชอบในงานที่
ไดรับมอบหมายบางครั้ง

ไมรับ งความคิดเห็น
ของผูอื่น
ไมมีความรับผิดชอบใน
งานที่ไดรับมอบหมาย

มีความเพียรพยายาม
ทํางานใหสําเร็จเปน
บางครั้ง
สงผลงานเสร็จ เรียบรอย
แตชากวาเวลาที่กําหนด

ไมมีความเพียรพยายาม
ทํางานใหสําเร็จ

ดี
พอใช
ปรับปรุง

สงผลงานไมเรียบรอยและ
ชากวาเวลาที่กําหนด

๗๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๕ เรื่อง การบริการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง ผู้ผลิตผูบ้ ริโภค
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๓.๑ เข้ า ใจและสามารถบริ ห ารจั ด การทรัพ ยากรในการผลิ ต และการบริ โภค การใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่จากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
ตัวชี้วัด ป.๓/๑ การจาแนกความต้องการและความจาเป็นในการใช้สินค้าและบริการในการดารงชีวิต
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การบริการ คือ การอานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ที่ตอบสนองความต้องการในการดารงชีวิตของมนุษย์ ซึ่ง
อาจเป็นบริการที่จาเป็นหรือไม่จาเป็นต่อการดารงชีวิต เพือ่ ให้ได้รับความสะดวกสบายและมีความสุขในชีวิตยิ่งขึ้น
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- บอกความหมายของบริการได้
- บอกความจาเป็นในการใช้บริการได้
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)
- การสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- การทางานกลุ่ม
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
ตระหนักเห็นความสาคัญของการบริการ
๔. สาระการเรียนรู้
- ความหมายของบริการ
- ความจาเป็นในการใช้บริการ
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการคิด
๒. ความสามารถในการสื่อสาร
๓. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. มีจิตสาธารณะ
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

1.

ลาดับที่

จุดประสงค์การ
เรียนรู้

ขั้นนา

ขั้นตอนการ
จัดการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ผู้ผลิตผู้บริโภค

๑๐ นาที

เวลาทีใ่ ช้

- นักเรียนคิดว่าบริการที่
นักเรียนเคยใช้ มีความจาเป็น
หรือไม่ เพราะอะไร

กิจกรรมครู
๑. ครูนาภาพบริการต่างๆจาก
PPT มาให้นกั เรียนดู เช่น ร้าน
เสริมสวย รถโดยสารประจาทาง
ร้านชาบู โรงแรม ร้านอาหาร
แท็กซี ห้างสรรพสินค้า ร้านคา
ราโอเกะ ร้านเกม เป็นต้น แล้ว
ตั้งประเด็นคาถามดังนี้
- ภาพต่างๆ จากPPT ให้บริการ
เกี่ยวกับอะไรบ้าง

- PPT ภาพ
บริการ

สื่อการเรียนรู้

แนวคาตอบ
- คาถาม
-ร้านเสริมสวยบริการสระ-ตัดผม /
รถโดยสารประจาทาง บริการให้
การเดินทางสะดวกรวดเร็ว
-บริการที่จาเป็น เช่น บริการ
ร้านตัดผม เพราะตัดผมสั้นให้
ถูกต้องตามระเบียบของ
โรงเรียน และบริการที่ไม่จาเป็น
เช่น ร้านเกมเพราะไม่มี
ประโยชน์ทาให้สูญเสียเงิน

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนดูภาพการบริการ
จาก PPT พร้อมตอบคาถาม

แนวการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๕ เรื่อง การบริการ
รายวิชาสังคมศึกษา
จานวน ๑ ชั่วโมง

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

-การสังเกต
- การประเมิน
- การตอบ
คาถาม

การประเมิน
การเรียนรู้

๗๗

1. บอกความหมาย
ของบริการได้
2. บอกความจ าเป็ น
ในการใช้บริการได้

3. การสื่อสาร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
4. การทางานกลุ่ม

3.

จุดประสงค์การ
เรียนรู้

2.

ลาดับที่

๗๘

ขั้นปฏิบัติ

ขั้นสอน

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้
กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนจับคูศ่ กึ ษาความรู้
จาก PPT เรื่องบริการน่าใช้
๒. นักเรียนร่วมกัน
อภิปรายความหมายของบริการ
และความจาเป็นในการใช้บริการ
๓. นักเรียนตอบคาถาม
แนวคาตอบ
- บริการที่จาเป็นต่อการ
- บริการที่ช่วยให้ดารงชีวิตอย่าง
ดารงชีวิตของมนุษย์มีลักษณะ ปลอดภัย
อย่างไร
- บริการที่ทาช่วยให้มนุษย์มี
- บริ ก ารที่ เป็ น ความต้ อ งการ ความสะดวกสบายหรือมี
ของมนุษย์มีความสาคัญอย่างไร ความสุขมากขึน้
๑๕ นาที ๑. ครูให้นักเรียนจับคู่ทาแผนผัง ๑. นักเรียนทาใบงาน เรื่อง
ความคิด เรื่อง บริการที่ควรรู้ บริการที่ควรรู้
ลงในกระดาษชาร์ทมีหัวข้อดังนี้
- บริการที่จาเป็นต่อการ
ดารงชีวิตของมนุษย์
- บริการที่เป็นความต้องการ
ของมนุษย์

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
๑๕ นาที ๑. ครูให้นักเรียนจับคู่ศึกษาความรู้
จาก PPT เรื่อง บริการน่าใช้
๒. ครูให้ นั กเรียนร่วมอภิ ป ราย
ความหมายของบริ ก าร และ
ความจาเป็นในการใช้บริการ
๓. ครูตั้งประเด็นคาถามดังนี้

เวลาทีใ่ ช้

- การตอบ
คาถาม
-การสังเกต
- การประเมิน

การประเมิน
การเรียนรู้

- ใบงานที่ 5 - ตรวจผลงาน
เรื่อง บริการที่ - การสังเกต
ควรรู้
- การประเมิน

- PPT เรื่อง
บริการน่าใช้
- คาถาม

สื่อการเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

4.

ลาดับที่

5. ตระหนักเห็น
ความสาคัญของการ
บริการ

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นสรุป

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ผู้ผลิตผู้บริโภค

๒. นักเรียนร่วมกันสรุป
ความหมายและความจาเป็นใน
การใช้บริการ มนุษย์ใช้บริการ
เพื่อการดารงชีวิตและเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของ
ตนเอง ในฐานะผู้บริโภค เรา
ควรเลือกใช้บริการที่มีประโยชน์
จาเป็นและเหมาะสมต่อการ
ดารงชีวิต

กิจกรรมนักเรียน
๑. ตัวแทนนักเรียนนาเสนอ
ผลงานหน้าชั้นเรียน นักเรียน
ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
๑๐ นาที ๑.ครูสุ่มตัวแทนกลุ่มนักเรียน ๓
กลุ่ ม ออกมาน าเสนอผลงาน
ใบงานที่ 5 เรื่องบริการที่ควรรู้
หน้ า ชั้ น เรี ย นครู แ ละนั ก เรี ย น
ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
ความหมายและความจาเป็นใน
การใช้บริการ

เวลา
ที่ใช้
- ใบงานที่ 5
เรื่องบริการที่
ควรรู้

สื่อการเรียนรู้

- ตรวจ
ผลงาน
- การสังเกต
- การประเมิน

การประเมิน
การเรียนรู้

๗๙

๘๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑. PPT ภาพงานบริการ เช่น ร้านเสริมสวย รถโดยสารประจาทาง ร้านชาบู โรงแรม ร้านอาหาร แท็กซี่
๒. PPT เรื่อง บริการน่าใช้
๓. ใบงานที่ 5 เรือ่ ง บริการที่ควรรู้
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ 5 เรื่อง บริการที่ควรรู้
การวัดและการประเมินผล
ประเด็นการวัด
และประเมินผล
ความรู้

กระบวนการ
ทักษะ
คุณลักษณะ
เจตคติ

วิธีการ
- ตรวจใบงานที่ 5 เรื่อง
บริการที่ควรรู้
- การสังเกต
- การประเมิน
- การประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
ประเมิน

เครื่องมือ

เกณฑ์

- ใบงานที่ 5 เรื่อง บริการ
ที่ควรรู้
- การสังเกต
- การประเมิน
- คาถาม
- แบบประเมิน
การนาเสนองาน
- แบบสังเกตพฤติกรรม

ผ่านเกณฑ์
การประเมินร้อยละ ๖๐

แบบประเมิน

ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพ
พอใช้ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพ
พอใช้ขึ้นไป

ประเมิน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ แบบประเมินคุณลักษณะ
คุณลักษณะอัน มุ่งมั่นในการทางาน มีจิต อันพึงประสงค์
พึงประสงค์ สาธารณะ

ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพ
พอใช้ขึ้นไป

ประเมิ น ความสามารถใน แบบประเมินสมรรถนะ
สมรรถนะสาคัญ การสื่อสาร ความสามารถ
ในการคิด
ของผู้เรียน
ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต

ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพ
พอใช้ขึ้นไป

น่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ผู้ผลิตผู้บริโภค

๘๑

เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงาน/ภาระงาน
ใบงาน เรื่อง บริการที่ควรรู้
ระดับคุณภาพ
4 (ดีมาก)
3 (ดี)
2 (พอใช้)
มีเนื้อ าตรงตาม
มีเนื้อ าตรงตาม
มีเนื้อ าตรงตาม
ัวข้อ ถูกต้อง
ัวข้อ ถูกต้อง
ัวข้อ ถูกต้อง
ชัดเจน ครบถ้วน
ชัดเจน แต่ไม่
มบูรณ์
ครบถ้วน
๒. รูปแบบ
ออกแบบแผนผัง
ออกแบบแผนผัง
ออกแบบแผนผัง
ความคิดได้น่า นใจ ความคิดได้น่า นใจ ความคิดได้น่า นใจ
วยงาม เป็น
วยงาม เป็น
ระเบียบมาก
ระเบียบ
๓. ความ ะอาด ผลงาน าเร็จ เป็น ผลงาน าเร็จ เป็น ผลงาน าเร็จ เป็น
วยงาม
ระเบียบ ะอาด
ระเบียบ
ระเบียบ ะอาด
วยงาม
ประเด็น
การประเมิน
๑. เนื้อ า

๔. ความ
รับผิดชอบ

1 (ปรับปรุง)
มีเนื้อ าตรงตาม
ัวข้อ ถูกต้อง
บาง ่วน
ออกแบบแผนผัง
ความคิดได้
ผลงานขาดความ
เป็นระเบียบ
ะอาด วยงาม

ผลงาน าเร็จ มบูรณ์ ผลงาน าเร็จ มบูรณ์ ผลงาน าเร็จ มบูรณ์ ผลงานไม่ าเร็จ
ก่อนเวลาที่กา นด ตามเวลาทีก่ า นด เกินเวลาทีก่ า นด ตามเวลาทีก่ า นด

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 13 - ๑6 คะแนน
คะแนน
9 - ๑๒ คะแนน
คะแนน
5-8
คะแนน
คะแนน
1-4
คะแนน
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ พอใช้ ขึ้นไป

มายถึง
มายถึง
มายถึง
มายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๘๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ความสาเร็จ หรือ ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ……………………………………………………….ผู้สอน
(……………………………………………………)
วันที…่ …………เดือน……………………………พ.ศ………………

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

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ผู้ผลิตผู้บริโภค

๘๓

ใบงานที่ 5 เรือ่ ง บริการทีค่ วรรู้
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง ผู้ผลิตผู้บริโภค
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๕ เรื่อง การบริการ
วิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ๑๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๓
คาชีแ้ จง ให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้และเขียนออกมาในรูปแบบแผนผังความคิดลงในกระดาษชาร์ทโดยมี
ประเด็นดังต่อไปนี้
- บริการที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตของมนุษย์
- บริการที่เป็นความต้องการของมนุษย์

บริการที่ควรรู้

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

๘๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
เฉลยใบงานที่ 5 เรื่อง บริการที่ควรรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ผู้ผลิตผู้บริโภค
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๕ เรื่อง การบริการ
วิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ๑๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

คาชีแ้ จง ให้นกั เรียนสรุปองค์ความรู้และเขียนออกมาในรูปแบบแผนผังความคิดลงในกระดาษชาร์ทโดยมี
ประเด็นดังต่อไปนี้
- บริการที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตของมนุษย์
- บริการที่เป็นความต้องการของมนุษย์

บริการที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตของมนุษย์

๑. ร้านขายเสื้อผ้า
๒. ร้านขายยา
๓. ร้านอาหาร
๔. โรงพยาบาล
๕. บ้านเช่า
ฯลฯ

บริการที่เป็นความต้องการของมนุษย์

บริการที่ควรรู้

๑. ห้างสรรพสินค้า
๒. โรงภาพยนตร์
๓. ร้านเกม
๔. ร้านซัก อบ รีด
ฯลฯ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ผู้ผลิตผู้บริโภค

๘๕

แบบประเมินผลการนาเสนอผลงานนักเรียน
คาชีแ้ จง ให้ผสู้ อนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

รายการประเมิน

ระดับคะแนน
๓
๒
๑

ความถูกต้องของเนื้อหา
ความคิดสร้างสรรค์
วิธีการนาเสนอผลงาน
การนาไปใช้ประโยชน์
การตรงต่อเวลา
รวม

ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
๑๒-๑๕
๘-๑๑
ต่ากว่า ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

๘๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คาชีแ้ จง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓
ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
พฤติกรรมการแสดงออก
ระดับการปฎิบตั ิ
๓
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้

๓. มุ่งมั่นในการ
ทางาน
๔. มีจิตสาธารณะ

๒

๑

๑. ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัวและโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ
๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน
๘. อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของ
ห้องเรียน โรงเรียนชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของ
โรงเรียน
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนดังนี้
ช่วงคะแนน
๒๓ - ๓๐
๑๕ - ๒๒
ต่ากว่า ๑๔

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ผู้ผลิตผู้บริโภค

๘๗

แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
คาชีแ้ จง ให้ผสู้ อนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด
ตรงกับระดับคะแนน

ลงในช่องที่

ระดับการปฏิบตั ิ
รายการประเมิน

พฤติกรรมการแสดงออก

๓

๑. ความสามาถ ๑.๑ มีความสามรถในการรับ – ส่งสาร
ในการสื่อสาร ๑.๒ มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความ
เข้าใจของตนเอง โดยใช้ภาษาอย่าง เหมาะสม
2. ความสามารถ ๒.๑ มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์
ในการคิด
๒.๒มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ
๓. ความสามารถ ๓.๑สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้
ในการใช้ทกั ษะ ๓.๒นาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
ชีวิต

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

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนดังนี้
ช่วงคะแนน
๑๔-๑๘
๙-๑๓
๕-๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๒

๑

๐

๘๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

๓

๓

๓

ตรงต่อเวลา

ชื่อ – สกุล

ขยันหมั่นเพียร

เลขที่

การร่วม
กิจกรรม
การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น
ความ
รับผิดชอบ

คาชีแ้ จง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กาหนด
รายการ
คะแนนรวม

๓

๓

๑๕

เกณฑ์การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ประเด็นการประเมิน
1. การร่วมกิจกรรม
2. การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น
3. ความรับผิดชอบ
4. ขยันหมั่นเพียร
5. ตรงต่อเวลา

3
มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
สม่าเสมอ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
สม่าเสมอ
มีความรับผิดชอบในงานที่
ได้รับมอบหมายอย่าง
สม่าเสมอ
มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จอย่าง
สม่าเสมอ
ส่งผลงานเสร็จ เรียบร้อย
ทันตามเวลาที่กาหนด

คะแนน
2
1
มีความกระตือรือร้นในการ ไม่มีความกระตือรือร้นใน
ร่วมกิจกรรมบางครั้ง
การร่วมกิจกรรม
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
เป็นบางครั้ง
มีความรับผิดชอบในงานที่
ได้รับมอบหมายบางครั้ง

ไม่รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น
ไม่มีความรับผิดชอบในงาน
ที่ได้รับมอบหมาย

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จเป็น
บางครั้ง
ส่งผลงานเสร็จ เรียบร้อย
แต่ช้ากว่าเวลาที่กาหนด

ไม่มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จ

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
๑๓ - ๑๕
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๙ - ๑๒
คะแนน หมายถึง
คะแนน
1-8
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ ๙ คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ส่งผลงานไม่เรียบร้อยและ
ช้ากว่าเวลาที่กาหนด

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค

๘๙

แ นการจัดการเรียนรูที่ เร่อง ความหมาย องการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เร่อง ู ลิต บริ
ู ค
เวลา ๑ ชั่ว มง
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ชั้นประ มศึกษาปที่
๑. มาตร านการเรียนรู ตัวชี้วัด
มาตร าน ส .๑ เขาใจและสามารถบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรในการผลิ ต และการบริ โภค การใช
ทรัพยากรที่มีอยูจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา รวมทั้งเขาใจหลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ
ตัวชี้วัด ป. ๑ การจําแนกความตองการและความจําเปนในการใชสินคาและบริการในการดํารงชีวิต
. สาระสําคั ความคิดรวบยอด
การแลกเปลี่ยนสินคาและบริการดวยวิธีการตางๆมีความสําคัญและจําเปนในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน
. จุดประสงคการเรียนรู
. ดานความรู ความเขาใจ (K)
- บอกความหมายของการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการได
. ทักษะ/กระบวนการ (P)
- การสํารวจสินคาจากรานคาใกลบานหรือโรงเรียน
. ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- เห็นความสําคัญของการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการ
. สาระการเรียนรู
ความหมายของการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการ
๕. สมรร นะสําคั อง ูเรียน
๑. ความสามารถในการคิด
๒. ความสามารถในการสื่อสาร
๓. ความสามารในการใชทักษะชีวิต
. คุ ลักษ ะอัน ึงประสงค
๑. มีวินัย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มุงมั่นในการทํางาน
๔. มีจิตสาธารณะ
. กิจกรรมการเรียนรู

2.

1.

ลําดับที่

๙๐

. บอกความหมายของ
การแลกเปลี่ยนสินคา
และบริการได

จุดประสงคการเรียนรู

รายวิชาสังคมศึกษา จํานวน ๑ ชั่ว มง
แนวการจัดการเรียนรู
ั้นตอน
เวลา
การจัดการเรียนรู ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนดูภาพจาก PPT
ขั้นนํา
๕ นาที ๑. ครูใหนักเรียนดู ภาพจาก
PPT การขายของในตลาด พรอม พรอมตอบคําถาม
ตอบคําถาม ดังนี้
แนวคําตอบ
- ภาพที่เห็นคือสถานที่ใด
- ตลาด
- นักเรียนเคยไปซื้อของหรือเอา - เคย
ของไปขายที่ตลาดบางไหม
- นักเรียนขายอะไรที่ตลาด
- ผัก ผลไม ขนม เสื้อผา
- นักเรียนซื้ออะไรบาง
- ไข หมู ไก ขาวมันไก
๒. ครูอธิบายเชื่อมโยงใหนักเรียน ๒. นักเรียน งครูอธิบาย
เชื่อมโยง
เขาใจวาการซื้อขายเปนการ
แลกเปลี่ยนสินคา
๑. นักเรียนดู PPT เรื่อง
ขั้นสอน
๒๕ ๑. ครูใหนักเรียนดู PPT เรื่อง
นาที การแลกเปลี่ยนสินคาและบริการ การแลกเปลี่ยนสินคาและ
๒. ครูตั้งคําถาม เพื่อตรวจสอบ บริการ
๒. นักเรียนตอบคําถาม
ความเขาใจชองนักเรียน ดังนี้
- การซื้อขายแลกเปลี่ยนหมายถึง แนวคําตอบ
อะไร
- การแลกเปลี่ยนสินคาและ
บริการระหวางกัน

แ นการจัดการเรียนรูที่ เร่อง ความหมาย องการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประ มศึกษาปที่

PPT เรื่อง
การ
แลกเปลี่ยน
สินคาและ
บริการ

ส่อการ
เรียนรู
PPT ภาพ
การซื้อขาย
ในตลาด
- คําถาม

- การสังเกต

การประเมิน
การเรียนรู
- การสังเกต
- การตอบคําถาม

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ สังคมศึกษา ป.๓)

ลําดับที่

. การสํารวจสินคา
จากรานคาใกลบานหรือ
โรงเรียน

จุดประสงคการเรียนรู

้นั ตอน
การจัดการเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค
เวลา
ที่ใช

๖. ครูแนะนํานักเรียนไปสํารวจ
รานคาใกลบานหรือโรงเรียน
เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูและเห็น
สภาพทีเ่ ปนจริงของการ
แลกเปลี่ยนสินคาโดยวิธีตาง ๆ

๕. การแลกเปลีย่ นสินคาและ
บริการทําใหเกิดผลดีอยางไร

๓. ครูใหนักเรียนยกตัวอยาง
การแลกเปลี่ยนสินคาโดยไมใช
เงิน
๔. ครูใหนักเรียนยกตัวอยาง
การแลกเปลี่ยนสินคาโดยใชเงิน

กิจกรรมครู
- บุคคลที่เกี่ยวของกับการแลก
เปลี่ยนสินคาและบริการมีใครบาง
- การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคามีกี่
แบบอะไรบาง

กิจกรรมนักเรียน
- ผูซือ้ – ผูขาย ผูใหบริการ
– ผูรับบริการ
- ๒ แบบ แลกเปลี่ยนโดยใช
เงินเปนสื่อ และแลกเปลี่ยน
โดยตรง ใชสิ่งของแลกสิ่งของ
๓. นักเรียนยกตัวอยาง
-ไขไกแลกหมู หมูแลกไก
- ไกแลกปลา ปลาแลกขาวสาร
๔. นักเรียนยกตัวอยาง
ใชเงินซื้อเสื้อผา ใชเงินซื้อ
ของเลน
๕..ทําใหเราสามารถ
แลกเปลี่ยนสิ่งทีต่ องการกับ
เงินหรือสิ่งของอื่น ๆ แทน

แนวการจัดการเรียนรู
ส่อการ
เรียนรู

- การสังเกต
- การประเมิน

การประเมิน
การเรียนรู

๙๑

ขั้นสรุป
(๕-๑๐ นาที)

3. เห็นความสําคัญของ
การแลกเปลี่ยนสินคา
และบริการ

4.

ขั้นตอน
การจัดการเรียนรู
ขั้นปฏิบัติ

จุดประสงคการเรียนรู

3.

ลําดับที่

๙๒
แนวการจัดการเรียนรู

๑๐
นาที

การประเมิน
การเรียนรู

- ใบงานที่ 6 - การสังเกต
เรื่องการ
- การประเมิน
สํารวจสินคา

สื่อการ
เรียนรู

๑. ตัวแทนนักเรียนนําเสนอ - ใบงานที่ 6 - ตรวจผลงาน
ผลงานหนาชั้นเรียน นักเรียน เรือ่ งการ
- การสังเกต
รวมกันตรวจสอบความ
สํารวจสินคา - การประเมิน
ถูกตอง

๒. นักเรียนรวมกันสรุปความรู
การแลกเปลี่ยนสินคาและ
บริการ การแลกเปลี่ยนสินคา
ทําไดหลายวิธี มีทั้งใชเงินแลก
สิ่งของ และสิ่งของแลกสิ่งของ
๓. ครูสั่งใหนักเรียนนําสิ่งของของ ๓. ดินสอ ยางลบ ขนมสมุด
ตนเองมาคนละ ๒ ชิ้น เพื่อจะมา กระเปา เสื้อ แกวน้ํา ตุกตา
ทํากิจกรรมในชัว่ โมงหนา
(แลวแตความสะดวกของ
นักเรียนวาที่บานของตนเอง
มีสิ่งของอะไรบาง)

๑. ครูสุมตัวแทนนักเรียน ๓ คน
ออกมานําเสนอผลงานเรื่อง
การสํารวจสินคา หนาชั้นเรียนครู
และนักเรียนรวมกันตรวจสอบ
ความถูกตอง
๒. ครูและนักเรียนรวมกันสรุป
ความรูการแลกเปลี่ยนสินคา และ
บริการ

กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๑๐นาที ครูใหนักเรียนทํา ใบงาน เรื่อง นักเรียนทําใบงาน เรื่อง
การสํารวจสินคาเปนรายบุคคล การสํารวจสินคา

เวลา
ที่ใช

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค

๙๓

8. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑. PPT ภาพการซื้อขายในตลาด
๒. PPT เรื่อง การแลกเปลี่ยนสินคาและบริการ
๓. ใบงานที่ 6 เรือ่ ง การสํารวจสินคา
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ใบงานที่ 6 เรื่อง การสํารวจสินคา
การวัดและประเมินผล
ประเด็นการวัด
และประเมินผล
ความรู
ทักษะ
กระบวนการ
คุณลักษณะ
เจตคติ
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ

๑. ตรวจผลงานใบงานที่ 6
เรื่อง การสํารวจสินคา
๒. ประเมิน
๑. ตรวจผลงานใบงาน
เรื่อง การสํารวจสินคา
๒. ประเมิน
๓. การสังเกตการทํางาน
รายบุคคล

๑. ใบงานที่ 6 เรื่อง
การสํารวจสินคา
๒. แบบประเมิน
๑. ใบงานที่ 6 เรื่อง
การสํารวจสินคา
๒. แบบประเมิน
๓. แบบสังเกตการทํางาน
รายบุคคล

ผานเกณฑ
การประเมินรอยละ
๖๐
ผานเกณฑ
การประเมินรอยละ
๖๐

แบบประเมิน

ผานเกณฑประเมินระดับ
คุณภาพพอใชขึ้นไป
ผานเกณฑประเมินระดับ
คุณภาพพอใชขึ้นไป

ประเมิน
ประเมิน มีวินัย ใฝเรียนรู
มุงมั่นในการทํางาน มีจิต
สาธารณะ

แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค

ประเมิ น ความสามารถใน แบบประเมินสมรรถนะ
สมรรถนะสําคัญ การสื่อสาร ความสามารถ สําคัญของผูเรียน
ในการคิด
ของผูเรียน
ความสามารถในการใช
ทักษะชีวิต

ผานเกณฑประเมินระดับ
คุณภาพพอใชขึ้นไป

๙๔

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

เกณฑการประเมินผล
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ใบงานที่ 6 เรื่อง การสํารวจสินคา
เกณฑการประเมิน
รูปแบบชิน้ งาน

ภาษา
เนื้อหา

เวลา

ระดับคุณภาพ
ดี (๓)
พอใช (๒)
ปรับปรุง (๑)
รูปแบบชิ้นงานถูกตอง รูปแบบชิ้นงานถูกตอง รูปแบบชิ้นงานไมถูกตอง
ครบถวนตามที่กําหนด มี เปนสวนมาก มีความคิด ตามที่กําหนด ผลงานไม
เรียบรอย
ความคิดสรางสรรค
แปลกใหม นาสนใจ
แปลกใหม นาสนใจ
ขนาดเหมาะสม สวยงาม
ขนาดเหมาะสม สวยงาม
ใชภาษาถูกตอง สะกดคํา ใชภาษาถูกตอง สะกดคํา ใชภาษาและสะกดคําไม
ถูกตอง ลายมือสวยงาม มีผิดพลาดบางเล็กนอย ถูกตอง ลายมืออานยาก
อานงาย
ลายมืออานงาย
ขีดฆา
เนื้อหาถูกตอง สมบูรณ เนื้อหาถูกตอง ตรงหัวขอ เนื้อหาไมถูกตอง ไม
ครอบคลุม
เรื่องรายละเอียด
มีความสอดคลอง
เชื่อมโยงกันตรงหัวขอ คอนขางครอบคลุม
เรื่องรายละเอียด
ครอบคลุม
สงชิ้นงานภายในเวลา
สงชิ้นงานไมทันกําหนด สงชิ้นงานไมทันกําหนด
กําหนด
๑ วัน
ตั้งแต ๒ วันขึน้ ไป

เกณฑการใหคะแนน
คะแนน ๑๐ - ๑๒ คะแนน หมายถึง
คะแนน
๗-๙
คะแนน หมายถึง
คะแนน
1-6
คะแนน หมายถึง
เกณฑการผาน ตั้งแต ๗ คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช
ปรับปรุง

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค

๙๕

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ความสําเร็จ หรือ ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ……………………………………………………….ผูสอน
(……………………………………………………)
วันที่……………เดือน……………………………พ.ศ………………

๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ………………………………………………………ผูตรวจ.
(…………………………………………………)
วันที่……………เดือน……………………………พ.ศ………………

๙๖

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
ใบงานที่ 6 เรือ่ ง การสํารวจสินคา
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ความหมายของการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการ
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ๑๓๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชีแ้ จง ใหนักเรียนเขียนชื่อสินคา ราคาขายและวิธีการแลกเปลี่ยน
ที่

ชื่อสินคา

ราคาขาย

วิธีการ
แลกเปลี่ยน

ตัวอยาง

ปากกา

๕ บาท

ซื้อขาย

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ชื่อ………………………………......................…………..ชัน้ …………………เลขที…่ ………

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค

๙๗

เฉลยใบงานที่ 6 เรื่อง การสํารวจสินคา
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ความหมายของการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการ
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ๑๓๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
คําชีแ้ จง ใหนักเรียนเขียนชื่อสินคา ราคาขายและวิธีการแลกเปลี่ยน
ที่

ชื่อสินคา

ราคาขาย

วิธีการ
แลกเปลี่ยน

ตัวอยาง

ปากกา

๕ บาท

ซื้อขาย

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

(พิจารณาตามคําตอบของนักเรียน โดยใหอยูในดุลยพินิจของครูผูสอน)
ชื่อ………………………………......................…………..ชัน้ …………………เลขที…่ ………

๙๘

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
แบบประเมินผลการนําเสนอผลงานนักเรียน

คําชีแ้ จง ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียนแลวขีด ลงในชองที่ตรง
กับระดับคะแนน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

รายการประเมิน

ระดับคะแนน
๓
๒
๑

ความถูกตองของเนื้อหา
ความคิดสรางสรรค
วิธีการนําเสนอผลงาน
การนําไปใชประโยชน
การตรงตอเวลา
รวม

ลงชื่อ...................................................ผูประเมิน
............../.................../................
เกณฑการใหคะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคลองกับรายการประเมินสมบูรณชัดเจน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคลองกับรายการประเมินเปนสวนใหญ
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคลองกับรายการประเมินบางสวน
เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
๑๒-๑๕
๘-๑๑
ต่ํากวา ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ปรับปรุง

ให ๓ คะแนน
ให ๒ คะแนน
ให ๑ คะแนน

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค

๙๙

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
คําชีแ้ จง

ให ผูสอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียน แลวขีด
ลงในชองที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
พฤติกรรมการแสดงออก
ระดับการปฎิบตั ิ
๓

๒

๑

๑. มีวินัย

๑. ปฏิบัติตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับของ
ครอบครัวและโรงเรียน มีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมตางๆ ในชีวิตประจําวันมีความรับผิดชอบ
๒. ใฝเรียนรู
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใสในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เขารวมกิจกรรมการเรียนรูตางๆ
๓. มุงมั่นในการทํางาน ๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพื่อใหงานสําเร็จ
๔. มีจิตสาธารณะ
๗. รูจักชวยพอแม ผูปกครอง และครูทํางาน
๘. อาสาทํางาน ชวยคิด ชวยทํา และแบงปนสิ่งของใหผูอื่น
๙. รูจักการดูแล รักษาทรัพยสมบัติและสิ่งแวดลอมของ
หองเรียน โรงเรียนชุมชน
๑o. เขารวมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนของ
โรงเรียน
ลงชื่อ...................................................ผูประเมิน
............../.................../................
เกณฑการใหคะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยางสม่ําเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบอยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑการใหคะแนนดังตารางแนบทาย
เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนดังนี้
ชวงคะแนน
๒๓ - ๓๐
๑๕ - ๒๒
ต่ํากวา ๑๔

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑๐๐

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

แบบประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน
คําชีแ้ จง ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียนแลวขีด
ตรงกับระดับคะแนน

ลงในชองที่

ระดับการปฏิบตั ิ
รายการประเมิน

พฤติกรรมการแสดงออก

๓

๑. ความสามารถ ๑.๑ มีความสามรถในการรับ – สงสาร
ในการสื่อสาร
๑.๒ มีความสามารถในการถายทอดความรู ความคิด
ความเขาใจของตนเอง โดยใชภาษาอยาง เหมาะสม
2. ความสามารถ ๒.๑ มีทักษะในการคิดนอกกรอบอยางสรางสรรค
ในการคิด
๒.๒ มีความสามารถในการคิดอยางมีระบบ
๓. ความสามารถ ๓.๑ สามารถทํางานกลุมรวมกับผูอื่นได
ในการใชทักษะ ๓.๒ นําความรูที่ไดไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน
ชีวิต

ลงชื่อ................................................................ผูประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑการใหคะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยางสม่ําเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบอยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑการใหคะแนนดังตารางแนบทาย
เกณฑการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียนดังนี้
ชวงคะแนน
๑๔-๑๘
๙-๑๓
๕-๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๒

๑

๐

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค

๑๐๑

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู

๓

๓

๓

ตรงตอเวลา

ชื่อ – สกุล

ลงในชองทีต่ รงกับ

ขยันหมั่นเพียร

เลขที่

การรวม
กิจกรรม
การรับฟงความ
คิดเห็นของผูอืน่
ความ
รับผิดชอบ

คําชีแ้ จง ใหครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แลวเขียนเครื่องหมาย
พฤติกรรมตามหัวขอที่กําหนด
รายการ

๓

๓

คะแนนรวม

๑๕

เกณฑการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู
ประเด็นการประเมิน
1. การรวมกิจกรรม
2. การรับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่น
3. ความรับผิดชอบ
4. ขยันหมั่นเพียร
5. ตรงตอเวลา

3
มีความกระตือรือรนใน
การรวมกิจกรรมอยาง
สม่ําเสมอ
รับฟงความคิดเห็นของ
ผูอื่นสม่ําเสมอ
มีความรับผิดชอบในงาน
ที่ไดรับมอบหมายอยาง
สม่ําเสมอ
มีความเพียรพยายามทํางาน
ใหสําเร็จอยางสม่ําเสมอ
สงผลงานเสร็จ เรียบรอย
ทันตามเวลาที่กําหนด

คะแนน
2
1
มีความกระตือรือรนใน ไมมีความกระตือรือรน
การรวมกิจกรรมบางครั้ง ในการรวมกิจกรรม
รับฟงความคิดเห็นของ
ผูอื่นเปนบางครั้ง
มีความรับผิดชอบในงาน
ที่ไดรับมอบหมาย
บางครั้ง
มีความเพียรพยายามทํางาน
ใหสําเร็จเปนบางครั้ง
สงผลงานเสร็จ เรียบรอย
แตชากวาเวลาที่กําหนด

เกณฑการใหคะแนน
คะแนน
๑๓ - ๑๕
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๙ - ๑๒
คะแนน หมายถึง
คะแนน
1-8
คะแนน หมายถึง
เกณฑการผาน ตั้งแต ๙ คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช
ปรับปรุง

ไมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น
ไมมีความรับผิดชอบใน
งานที่ไดรับมอบหมาย
ไมมีความเพียรพยายาม
ทํางานใหสําเร็จ
สงผลงานไมเรียบรอย
และชากวาเวลาที่กําหนด

๑๐๒

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
แบบบันทึกคะแนนใบงาน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่องความหมายของการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ที่

ชื่อ-สกุล
คะแนนเต็ม

ใบงานที่ ใบงานที่ รวม
1
2
คะแนน
10
10
20

รอยละ

เกณฑการประเมิน
ผาน

ไมผาน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
รวม
ลงชื่อ
(

ผูประเมิน
)
………../……………../………….
ผานเกณฑตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค

๑๐๓

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง การแลกเปลี่ยนสินคาและบริการโดยวิธีตาง
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๓
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๓.๑ เขาใจและสามารถบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรในการผลิ ต และการบริ โภค การใช
ทรัพยากรที่มีอยูจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา รวมทั้งเขาใจหลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ
ตัวชี้วัด ป.๓/๑ การจําแนกความตองการและความจําเปนในการใชสินคาและบริการในการดํารงชีวิต
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
การแลกเปลี่ยนสินคาและบริการดวยวิธีการตาง ๆ มีความสําคัญและจําเปนในการดําเนินชีวิตประจําวัน
๓. จุดประสงคการเรียนรู
3.1 ดานความรู ความเขาใจ (K)
- บอกวิธีการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการได
3.2 ทักษะ/กระบวนการ (P)
- ทักษะการสื่อสาร/เจรจาตอรองในการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการ
3.3 ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- เห็นความสําคัญของการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการ
๔. สาระการเรียนรู
การแลกเปลี่ยนสินคาและบริการโดยวิธีตางๆ
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการคิด
๒. ความสามารถในการสื่อสาร
๓. ความสามารในการใชทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. มีวินัย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มุงมั่นในการทํางาน
๔. มีจิตสาธารณะ
๗. กิจกรรมการเรียนรู

จุดประสงคการเรียนรู

1. บอกวิธีการแลกเปลี่ยน
สินคาและบริการได

ลําดับที่

1.

๑๐๔

ขั้นตอน
การจัดการ
เรียนรู
ขั้นนํา
แนวคําตอบ
- การนําเงินแลกกับสิ่งของ
- การเปลี่ยนสินคาและบริการ
ระหวางกัน เพื่อนําไปใช
ประโยชนในการบริโภค การ
ผลิต และการกระจายรายได
- การซื้อขายแลกเปลี่ยนหมายถึง - การแลกเปลี่ยนสินคาและ
อะไร
บริการระหวางกัน
- การแลกเปลี่ยนสิ่งของกับ
- การนําสิ่งของที่ตองการมา
สิ่งของ มีลักษณะอยางไรพรอม แลกกับสิ่งของที่มีอยู เชน
ยกตัวอยาง
ขาวสารแลกกับไขไก ผักแลกกับ
ปลา
- การใชเงินในแลกเปลี่ยนสิ่งของ - การใชเงินเปนสื่อกลางในการ
มีความสําคัญอยางไร
แลกเปลี่ยน ทําใหการ
แลกเปลี่ยนสะดวกขึ้น

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนชวยกันตอบคําถาม

แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
๑๐ ๑. ครูทบทวนความรูเดิม เรื่อง
นาที ความหมายของการแลกเปลี่ยน
สินคาและบริการ ครูตั้งประเด็น
คําถาม ดังนี้
- การซื้อขาย หมายถึงอะไร
- การแลกเปลี่ยน หมายถึงอะไร

เวลา
ที่ใช

รายวิชาสังคมศึกษา จํานวน ๑ ชั่วโมง

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง การแลกเปลีย่ นสินคาและบริการโดยวิธีตาง

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

การประเมิน
การเรียนรู

-แบบสังเกต -การสังเกต
-แบบประเมิน - การตอบคําถาม

สื่อการเรียนรู

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

จุดประสงคการเรียนรู

2. บอกวิธีการแลกเปลี่ยน
สินคาและบริการได
3. ทักษะการสื่อสาร/
เจรจาตอรองในการ
แลกเปลี่ยนสินคาและ
บริการ

ลําดับที่

2.

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค

ขั้นสอน

ขั้นตอน
การจัดการ
เรียนรู
สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนแบงกลุมๆละ ๕ คน - สิ่งของที่
- การสังเกต
๒. นักเรียนนําสิ่งของที่เตรียม นักเรียน
- การประเมิน
มาวางไวบนโตะ
เตรียมมาสมุด
ดินสอ ขนม
๓. นักเรียนเริ่มทํากิจกรรม
เปนตน
การแลกเปลี่ยนสิ่งของ
-กิจกรรม
การแลกเปลี่ยน
สิ่งของ
๔. นักเรียนมีเวลา ๑๕ นาที ใน
การแลกเปลี่ยนสินคาจนกวาจะ
ไดสินคาที่พอใจ
๕. นักเรียนสรุปความรูที่ไดจาก
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนสิ่งของ
กิจกรรมนี้ทําใหรูวานอกจากจะ
ใชเงินในการซื้อขายแลว เรายัง
เอาสิ่งของมาแลกเปลี่ยนสิ่งของ
ที่เราตองการไดโดยไมตองใช
เงิน

แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
๒๐ ๑. ครูใหนักเรียนแบงกลุม ๆ ละ
นาที ๕ คน
๒. ครูใหนักเรียนนําสิ่งของที่ครู
สั่ งไวเมื่ อชั่ วโมงที่ แลวมาไวบน
โตะเรียน
๓ . ค รู ให สิ ท ธิ นั ก เรี ย น ใน
การแลกเปลี่ ย นสิ่ ง ของกั น ใน
กลุมหรือตางกลุมโดยวิธีใดก็ได
เชน สิ่งของและสิ่งของ หรือใช
เ งิ น เ ป น สื่ อ ก ล า ง ใ น
การแลกเปลี่ยนสิ่งของ
๔. ครู ใหนั ก เรี ย นแลกเปลี่ ย น
สิ นค าจนกวาจะได สิ นค าที่
ตองการมากที่ สุ ด โดยใชเวลา
๑๕ นาที
๕. ครูและนั กเรียนรวมกั นสรุป
กิจกรรมแลกเปลี่ยนสิ่งของ

เวลา
ที่ใช

๑๐๕

ขั้นสรุป

4.

4. เห็นความสําคัญของ
การแลกเปลี่ยนสินคาและ
บริการ

ขั้นปฏิบัติ

จุดประสงคการเรียนรู

ขั้นตอน
การจัดการ
เรียนรู

3.

ลําดับที่

๑๐๖

๑๐
นาที

๑๐
นาที

เวลา
ที่ใช
กิจกรรมครู
๖. ครูใหนักเรียนรายบุคคลทํา
ใบงาน เรื่อง การแลกเปลี่ยน
สินคาและบริการ พรอมให
นักเรียนระบายสีตกแตงให
สวยงาม
๑. ครูสมตั
ุ วแทนนักเรียน ๓ คน
ออกมานําเสนอผลงานใบงาน
เรื่องการแลกเปลี่ยนสินคาและ
บริการหนาชั้นเรียน
๒.ครูและนักเรียนรวมกัน
ตรวจสอบความถูกตอง
๓. ครูและนักเรียนรวมกันสรุป
ความรู การแลกเปลี่ ย นสิ น คา
และบริการโดยวิธีตางๆ
๒.นักเรียนรวมกันตรวจสอบ
ความถูกตอง
๓.นักเรียนรวมกันสรุปความรู
เรื่องการแลกเปลี่ยนสินคาและ
บริการโดยวิธีตางๆ ทําใหเราไดรู
วาเงินไมไดมีความจําเปนเสมอ
ไป แคเรามีน้ําใจใหกัน เอาสิ่ง
ของที่เรามีอยูมาแลก เปลี่ยนกับ
สิ่งของที่ผูอื่นตองการ ก็สามารถ
สรางความสัมพันธที่ดีตอกันได

๑. ตัวแทนนักเรียนนําเสนอ
ผลงานหนาชั้นเรียน

กิจกรรมนักเรียน
๖. นักเรียนทําใบงานที่ 7
เรื่อง การแลกเปลี่ยนสินคา
และบริการ

แนวการจัดการเรียนรู
- ใบงานที่ 7
เรื่องการ
แลกเปลี่ยน
สินคาและ
บริการ
- ใบงานที่ 7
เรื่องการ
แลกเปลี่ยน
สินคาและ
บริการ

สื่อการเรียนรู

- ตรวจผลงาน
- การประเมิน
- การสังเกต

- ตรวจผลงาน
- การประเมิน

การประเมิน
การเรียนรู

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค

๑๐๗

8. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑. สิ่งของที่นักเรียนเตรียมมาเชน สมุด ดินสอ ขนม เปนตน
๒. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนสิ่งของ
๓. ใบงานที่ เรือ่ ง การแลกเปลี่ยนสินคาและบริการ
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ใบงานที่ เรือ่ ง การแลกเปลี่ยนสินคาและบริการ
การวัดและประเมินผล
ประเด็นการวัด
วิธีการ
และประเมินผล
๑. ตรวจผลงาน
๒. ประเมิน
ความรู
๑. ประเมิน
ทักษะกระบวนการ ๒. การสังเกตการทํางาน
รายบุคคล
คุณลักษณะ เจตคติ

ประเมิน

เครื่องมือ

เกณฑ

ผานเกณฑ
๑. ใบงานที่
การแลกเปลี่ยนสินคาและ
การประเมินรอยละ
บริการ
๖๐
๒. แบบประเมิน
ผานเกณฑประเมินระดับ
๑. แบบประเมิน
คุณภาพพอใชขึน้ ไป
๒. แบบสังเกตการทํางาน
รายบุคคล
แบบประเมิน

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค

ประเมิน มีวินัย ใฝเรียนรู แบบประเมินคุณลักษณะ
มุงมั่นในการทํางาน มีจิต อันพึงประสงค
สาธารณะ

สมรรถนะสําคัญ
ของผูเรียน

ประเมินความสามารถใน แบบประเมินสมรรถนะ
การสื่อสาร ความสามารถ สําคัญ ของผูเรียน
ในการคิ ด ความสามารถ
ในการใชทักษะชีวิต

ผานเกณฑประเมินระดับ
คุณภาพพอใชขึ้นไป
ผานเกณฑประเมินระดับ
คุณภาพพอใชขึ้นไป
ผานเกณฑประเมินระดับ
คุณภาพพอใชขึ้นไป

๑๐๘

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

เกณฑการประเมินผล
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ใบงานที่ 7 เรื่อง การแลกเปลี่ยนสินคาและบริการ
เกณฑการประเมิน
รูปแบบชิน้ งาน

ภาษา
เนื้อหา

เวลา

ระดับคุณภาพ
ดี (๓)
พอใช (๒)
ปรับปรุง (๑)
รูปแบบชิ้นงานไมถูกตอง
รูปแบบชิ้นงานถูกตอง
รูปแบบชิ้นงานถูกตอง
ครบถวนตามที่กําหนด มี เปนสวนมาก มีความคิด ตามที่กําหนด ผลงานไม
เรียบรอย
ความคิดสรางสรรคแปลก แปลกใหม นาสนใจ
ใหม นาสนใจ ขนาด
ขนาดเหมาะสม สวยงาม
เหมาะสม สวยงาม
ใชภาษาถูกตอง สะกดคํา ใชภาษาถูกตอง สะกดคํา ใชภาษาและสะกดคําไม
ถูกตอง ลายมือสวยงาม มีผิดพลาดบางเล็กนอย ถูกตอง ลายมืออานยาก
อานงาย
ลายมืออานงาย
ขีดฆา
เนื้อหาถูกตอง สมบูรณ เนื้อหาถูกตอง ตรงหัวขอ เนื้อหาไมถูกตอง ไม
เรื่องรายละเอียดคอนขาง ครอบคลุม
มีความสอดคลอง
ครอบคลุม
เชื่อมโยงกันตรงหัวขอ
เรื่องรายละเอียด
ครอบคลุม
สงชิ้นงานภายในเวลา
สงชิ้นงานไมทันกําหนด สงชิ้นงานไมทันกําหนด
กําหนด
๑ วัน
ตั้งแต ๒ วันขึน้ ไป

เกณฑการใหคะแนน
คะแนน ๑๐ - ๑๒ คะแนน หมายถึง
คะแนน
๗-๙
คะแนน หมายถึง
คะแนน
1-6
คะแนน หมายถึง
เกณฑการผาน ตั้งแต ๗ คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช
ปรับปรุง

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค

๑๐๙

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ความสําเร็จ หรือ ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ……………………………………………………….ผูสอน
(……………………………………………………)
วันที่……………เดือน……………………………พ.ศ………………

๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ………………………………………………………ผูตรวจ
(…………………………………………………)
วันที่……………เดือน……………………………พ.ศ………………

๑๑๐

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
ใบงานที่ เรือ่ ง การแลกเปลี่ยนสินคาและบริการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง การแลกเปลี่ยนสินคาและบริการโดยวิธีตาง
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ๑๓๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คํา ี จง ใหนักเรียนยกตัวอยางการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการ โดยใชสิ่งของแลกสิ่งของ

ตั อยาง เนื้อหมูแลกเนื้อไก

การ ลกเ ลียนสินคา
ล บริการ

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

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค

๑๑๑

เฉลย ใบงานที่ เรื่องการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง การแลกเปลี่ยนสินคาและบริการโดยวิธีตาง
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ๑๓๑๐
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
คํา ี จง ใหนักเรียนยกตัวอยางการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการ โดยใชสิ่งของแลกสิ่งของ

ตั อยาง เนื้อหมูแลกเนื้อไก

การ ลกเ ลียนสินคา
ล บริการ

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

(พิจารณาตามคําตอบของนักเรียน โดยใหอยูในดุลยพินิจของครูผูสอน)

๑๑๒

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
แบบประเมินผลการนําเสนอผลงานนักเรียน

คําชีแ้ จง ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียนแลวขีด ลงในชองที่ตรง
กับระดับคะแนน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

รายการประเมิน

ระดับคะแนน
๓
๒
๑

ความถูกตองของเนื้อหา
ความคิดสรางสรรค
วิธีการนําเสนอผลงาน
การนําไปใชประโยชน
การตรงตอเวลา
รวม

ลงชื่อ...................................................ผูประเมิน
............../.................../................
เกณฑการใหคะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคลองกับรายการประเมินสมบูรณชัดเจน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคลองกับรายการประเมินเปนสวนใหญ
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคลองกับรายการประเมินบางสวน
เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
๑๒-๑๕
๘-๑๑
ต่ํากวา ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ปรับปรุง

ให ๓ คะแนน
ให ๒ คะแนน
ให ๑ คะแนน

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค

๑๑๓

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
คําชีแ้ จง

ให ผูสอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียน แลวขีด
ลงในชองที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
พฤติกรรมการแสดงออก
ระดับการปฎิบตั ิ
๓

๒

๑

๑. มีวินัย

๑. ปฏิบัติตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับของ
ครอบครัวและโรงเรียน มีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมตางๆ ในชีวิตประจําวันมีความรับผิดชอบ
๒. ใฝเรียนรู
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใสในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เขารวมกิจกรรมการเรียนรูตางๆ
๓. มุงมั่นในการทํางาน ๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพื่อใหงานสําเร็จ
๔. มีจิตสาธารณะ
๗. รูจักชวยพอแม ผูปกครอง และครูทํางาน
๘. อาสาทํางาน ชวยคิด ชวยทํา และแบงปนสิ่งของใหผูอื่น
๙. รูจักการดูแล รักษาทรัพยสมบัติและสิ่งแวดลอมของ
หองเรียน โรงเรียนชุมชน
๑o. เขารวมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนของ
โรงเรียน
ลงชื่อ...................................................ผูประเมิน
............../.................../................
เกณฑการใหคะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยางสม่ําเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบอยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑการใหคะแนนดังตารางแนบทาย
เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนดังนี้
ชวงคะแนน
๒๓ - ๓๐
๑๕ - ๒๒
ต่ํากวา ๑๔

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑๑๔

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

แบบประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน
คําชีแ้ จง ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียนแลวขีด
ตรงกับระดับคะแนน

ลงในชองที่

ระดับการปฏิบตั ิ
รายการประเมิน

พฤติกรรมการแสดงออก

๓

๑. ความสามารถ ๑.๑ มีความสามรถในการรับ – สงสาร
ในการสื่อสาร ๑.๒ มีความสามารถในการถายทอดความรู ความคิด
ความเขาใจของตนเอง โดยใชภาษาอยาง เหมาะสม
2. ความสามารถ ๒.๑ มีทักษะในการคิดนอกกรอบอยางสรางสรรค
ในการคิด
๒.๒มีความสามารถในการคิดอยางมีระบบ
๓. ความสามารถ ๓.๑สามารถทํางานกลุมรวมกับผูอื่นได
ในการใชทักษะ ๓.๒นําความรูที่ไดไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน
ชีวิต

ลงชื่อ................................................................ผูประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑการใหคะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยางสม่ําเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบอยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑการใหคะแนนดังตารางแนบทาย
เกณฑการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียนดังนี้
ชวงคะแนน
๑๔-๑๘
๙-๑๓
๕-๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๒

๑

๐

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค

๑๑๕

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู

๓

๓

๓

ตรงตอเวลา

ชื่อ – สกุล

ลงในชองทีต่ รงกับ

ขยันหมั่นเพียร

เลขที่

การรวม
กิจกรรม
การรับฟงความ
คิดเห็นของผูอืน่
ความ
รับผิดชอบ

คําชีแ้ จง ใหครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แลวเขียนเครื่องหมาย
พฤติกรรมตามหัวขอที่กําหนด
รายการ

๓

๓

คะแนนรวม

๑๕

เกณฑการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู
ประเด็นการประเมิน
1. การรวมกิจกรรม
2. การรับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่น
3. ความรับผิดชอบ
4. ขยันหมั่นเพียร
5. ตรงตอเวลา

3
มีความกระตือรือรนใน
การรวมกิจกรรมอยาง
สม่ําเสมอ
รับฟงความคิดเห็นของ
ผูอื่นสม่ําเสมอ
มีความรับผิดชอบในงาน
ที่ไดรับมอบหมายอยาง
สม่ําเสมอ
มีความเพียรพยายาม
ทํางานใหสําเร็จอยาง
สม่ําเสมอ
สงผลงานเสร็จเรียบรอย
ทันตามเวลาที่กําหนด

คะแนน
2
1
มีความกระตือรือรนใน ไมมีความกระตือรือรน
การรวมกิจกรรมบางครั้ง ในการรวมกิจกรรม
รับฟงความคิดเห็นของ
ผูอื่นเปนบางครั้ง
มีความรับผิดชอบในงาน
ที่ไดรับมอบหมาย
บางครั้ง
มีความเพียรพยายาม
ทํางานใหสําเร็จเปน
บางครั้ง
สงผลงานเสร็จเรียบรอย
แตชากวาเวลาที่กําหนด

เกณฑการใหคะแนน
คะแนน
๑๓ - ๑๕
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๙ - ๑๒
คะแนน หมายถึง
คะแนน
1-8
คะแนน หมายถึง
เกณฑการผาน ตั้งแต ๙ คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช
ปรับปรุง

ไมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น
ไมมีความรับผิดชอบใน
งานที่ไดรับมอบหมาย
ไมมีความเพียรพยายาม
ทํางานใหสําเร็จ
สงผลงานไมเรียบรอยและ
ชากวาเวลาที่กําหนด

๑๑๖

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
แบบบันทึกคะแนนใบงาน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรือ่ งการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการโดยวิธีตาง ๆ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ที่

ชื่อ-สกุล
คะแนนเต็ม

ใบงานที่ ใบงานที่
1
2
10
10

รวม
คะแนน
20

รอยละ

เกณฑการประเมิน
ผาน

ไมผาน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
รวม
ลงชื่อ
(

ผูประเมิน
)
………../……………../………….
ผานเกณฑตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค

๑๑๗

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ความสําคัญของภาษี
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๓.๒ เขาใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจตาง ๆ ความสัมพันธทางเศรษฐกิจและความ
จําเปนของการรวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
ตัวชี้วัด ป.๓/๒ บอกความสําคัญของภาษีและบทบาทของประชาชนในการเสียภาษี
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
การเสียภาษีเปนหนาที่ของผูมีรายได เงินภาษีจะนําไปใชเพื่อพั นาประเทศใหเจริญกาวหนา และ
พั นาคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศใหดีขึ้น
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ
- บอกความหมายและความสําคัญของภาษีได
๓.๒ ดานทักษะ/กระบวนการ
- วิเคราะหความสําคัญของภาษีที่มีตอการพั นาดานตางๆ
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ
- เห็นความสําคัญของการจัดเก็บภาษีจากผูมีรายได
4. สาระการเรียนรู
ความหมายและความสําคัญของภาษี
5. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารในการแกปญหา
๖คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. มีวินัย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มุงมั่นในการทํางาน
๔. มีจิตสาธารณะ
๗. กิจกรรมการเรียน

1.

ลําดับที่

๑๑๘

จุดประสงค
การเรียนรู
ขั้นนํา

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู

๒. นักเรียนฟงครูอธิบาย
เพิ่มเติม

- โรงเรียนเปนสถานศึกษาที่ให
ความรูแกนักเรียน/ถนนทําให
การเดินทางสะดวก
- รัฐบาล
- เงินภาษีจากประชาชน

แนวคําตอบ
- โรงเรียน ถนน เปนตน

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนดูภาพจาก PPT

แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
๕ นาที ๑. ครูใหนักเรียนดูภาพจาก PPT
เชน ถนน สะพาน โรงเรียน
โรงพยาบาล สถานีตํารวจ เสา
ไฟฟา ไฟฟา ประปาจากนัน้ ให
นักเรียนรวมกันแสดงความ
คิดเห็น โดยครูใชคําถาม ดังนี้
- จากภาพ ในชุมชนนักเรียนมีสิ่ง
ใดบาง
- สิ่งตางๆเหลานี้มีประโยชนตอ
นักเรียนอยางไร
- ใครเปนผูสรางสิ่งเหลานี้
- นักเรียนทราบหรือไมวาเงินที่
นํามาสรางเปนเงินที่ไดจากที่ใด
๒. ครูอธิบายเพิม่ เติม ถนน
สะพาน โรงเรียน โรงพยาบาล
เรียกวาสาธารณูปโภคเปนสิ่งที่
ชวยอํานวยความสะดวกและทํา
ใหประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวิตดีขึ้น

เวลา
ที่ใช

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ความสําคัญของภาษี
รายวิชาสังคมศึกษา จํานวน ๑ ชั่วโมง
การประเมิน
การเรียนรู

- PPT ภาพถนน - การสังเกต
สะพาน โรงเรียน - การประเมิน
โรงพยาบาล สถานี
ตํารวจ เสาไฟฟา
ไฟฟา ประปา

สื่อการเรียนรู

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

2.

ลําดับที่

1. บอกความหมายและ
ความสําคัญของภาษีได

จุดประสงค
การเรียนรู
ขั้นสอน

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค

๒๐
นาที

เวลา
ที่ใช

- ถาผูมีรายไดไมเสียภาษีจะ
เกิดผลตอประเทศและตอ
ตนเองอยางไร

- ถารั ฐ สามารถเก็ บ ภาษี ไ ด
มากตามเปาหมายจะสงผลดี
ตอการพั นาประเทศอยางไร
- เงินภาษีมีความสําคัญตอ
ทองถิ่นอยางไร
- การเสียภาษีของผูมีรายไดมี
ประโยชนอยางไร

กิจกรรมครู
๑. ครูใหนักเรียนดู PPT เรื่อง
ความสําคัญของภาษี และครู
อธิบายเชื่อมโยงใหนักเรียน
เขาใจวา เงินสวนใหญที่นํามา
สรางสาธารณูปโภคมาจาก
การจัดเก็บภาษี โดยครูตั้ง
ประเด็นคําถามดังนี้
- ภาษีหมายถึงอะไร
แนวคําตอบ
- ภาษี หมายถึงเงินที่รัฐบังคับ
เก็บจากประชาชนผูมีรายได
- มีเงินนําไปพั นาในดาน
ตางๆ ใหดียิ่งขึ้น เชน ดาน
การศึกษา สาธารณสุข ล
- พั นาทองถิ่นทําใหมีความ
เจริญกาวหนา
- พั นาประเทศและพั นา
คุณภาพชีวิตของประชาชนให
ดีขึ้น
- ขาดงบประมาณในการพั นา
ประเทศ และผูหลีกเลี่ยงจะถูก
ดําเนินคดีตามกฎหมาย

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนดู PPT เรื่อง
ความสําคัญของภาษีและฟง
ครูอธิบายเชื่อมโยงความ
เขาใจเรื่อง ความสําคัญของ
ภาษี และตอบคําถาม

แนวการจัดการเรียนรู
- PPT เรื่อง
ความสําคัญของ
ภาษี
- คําถาม

สื่อการเรียนรู

- การสังเกต
- การประเมิน

การประเมิน
การเรียนรู

๑๑๙

2. วิเคราะหความสําคัญ
ของภาษีที่มีตอการ
พั นาดานตาง ๆ

3. เห็นความสําคัญของ
การจัดเก็บภาษีจากผูมี
รายได

4.

จุดประสงค
การเรียนรู

3.

ลําดับที่

๑๒๐

ขั้นสรุป

ขั้นปฏิบัติ

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู

๑๐
นาที

๑๕
นาที

เวลา
ที่ใช
กิจกรรมครู
ครูใหนักเรียนวิเคราะหเกี่ยวกับ
ความสําคัญของภาษีที่มีตอ
การพั นาประเทศดานตาง ๆ
โดยใชแผนภาพความคิด แลว
สรุปเปนความคิดรวบยอด ลงใน
ใบงาน
๑. ครูสุมตัวแทนนักเรียน ๒
กลุม นําเสนอผลงาน
๒. ครูและนักเรียนรวมกันตรวจ
สอบความถูกตองของผลงาน
๓. ครูและนักเรียนรวมกันสรุป
ความรูเรื่องความหมายและ
ความสําคัญของภาษี

สื่อการเรียนรู

๑. ตัวแทนนักเรียน ๒ กลุม
นําเสนอผลงาน
๒. นักเรียนรวมกันตรวจสอบ
ความถูกตองของผลงาน
๓. นักเรียนรวมกันสรุปความรู
เรือ่ งความหมายและความสําคัญ
ของภาษี ผูมีรายไดตามที่รฐั
กําหนดมีหนาทีต่ องเสียภาษี
เงินภาษีเปนรายไดของรัฐทีจ่ ะ
นําไป ใชในการพั นาประเทศใน
ดานตาง ๆ เพือ่ อํานวยความ
สะดวกใน การดําเนินชีวิตของ
ประชากรในประเทศ สงผลให
ประเทศชาติพั นาและ
เจริญกาวหนา

- ตรวจใบงาน
- การสังเกต
- การประเมิน

การประเมิน
การเรียนรู

- ใบงานที่ 8 เรื่อง - ตรวจใบงาน
ความสําคัญของ - การสังเกต
ภาษีที่มีตอการ
- การประเมิน
พั นาประเทศ

กิจกรรมนักเรียน
นักเรียนทําใบงานที่ 8 เรื่อง - ใบงานที่ 8 เรื่อง
ความสําคัญของภาษีที่มีตอ ความ สําคัญของ
การพั นาประเทศ
ภาษีที่มีตอการ
พั นาประเทศ

แนวการจัดการเรียนรู

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค

๑๒๑

8. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑. PPT ภาพถนน สะพาน โรงเรียน โรงพยาบาล สถานีตํารวจ เสาไฟฟาไฟฟา ประปา
๒. PPT เรื่อง ความสําคัญของภาษี
๓. ใบงาน เรื่อง ความสําคัญของภาษีที่มีตอการพั นาประเทศ
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ใบงานที่ 8 เรื่อง ความสําคัญของภาษีที่มีตอการพั นาประเทศ
การวัดและประเมินผล
ประเด็นการวัด
และประเมินผล

วิธีการ

เครื่องมือ
- ใบงานที่

ความรู

- การตรวจใบงาน
- การสังเกต
- การประเมิน

เรือ่ ง
ความสําคัญของภาษีที่มีตอ
การพั นาประเทศ
- แบบสังเกต
- แบบประเมิน

เกณฑการประเมิน

- ใบงานที่

ทักษะ
กระบวนการ

คุณลักษณะ
เจตคติ

- การตรวจใบงาน
- การสังเกต
- การประเมิน

เรือ่ ง
ความสําคัญของภาษีที่มีตอ
การพั นาประเทศ
- แบบสังเกต
- แบบประเมิน

- การประเมิน

- แบบประเมิน

ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ 60

ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ 60
ผานเกณฑประเมินระดับ
คุณภาพพอใชขึ้นไป

ประเมินมีวินัย ใฝเรียนรู
คุณลักษณะ มุงมั่นในการทํางาน มีจิต
อันพึงประสงค สาธารณะ

แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค

ผานเกณฑประเมินระดับ
คุณภาพพอใชขึ้นไป

ประเมินความสามารถใน
การสื่อสาร ความสามารถ
ในการคิดความสามารถใน
การใชทักษะชีวิต

แบบประเมินสมรรถนะ
สําคัญของผูเรียน

ผานเกณฑประเมินระดับ
คุณภาพพอใชขึ้นไป

สมรรถนะ
สําคัญ
ของผูเรียน

๑๒๒

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

เกณฑการประเมินผล
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ใบงาน เรื่อง ความสําคัญของภาษีที่มีตอการพั นาประเทศ
เกณฑการประเมิน
รูปแบบชิน้ งาน

ภาษา
เนื้อหา

เวลา

ระดับคุณภาพ
ดี (๓)
พอใช (๒)
ปรับปรุง (๑)
รูปแบบชิ้นงานถูกตอง รูปแบบชิ้นงานถูกตอง รูปแบบชิ้นงานไมถูกตอง
ครบถวนตามที่กําหนด มี เปนสวนมาก มีความคิด ตามที่กําหนด ผลงานไม
เรียบรอย
ความคิดสรางสรรค
แปลกใหม นาสนใจ
แปลกใหม นาสนใจ
ขนาดเหมาะสม สวยงาม
ขนาดเหมาะสม สวยงาม
ใชภาษาถูกตอง สะกดคํา ใชภาษาถูกตอง สะกดคํา ใชภาษาและสะกดคําไม
ถูกตอง ลายมือสวยงาม มีผิดพลาดบางเล็กนอย ถูกตอง ลายมืออานยาก
อานงาย
ลายมืออานงาย
ขีดฆา
เนื้อหาถูกตอง สมบูรณ เนื้อหาถูกตอง ตรงหัวขอ เนื้อหาไมถูกตอง ไม
มีความสอดคลอง
เรื่องรายละเอียด
ครอบคลุม
เชื่อมโยงกันตรงหัวขอ คอนขางครอบคลุม
เรื่องรายละเอียด
ครอบคลุม
สงชิ้นงานภายในเวลา
สงชิ้นงานไมทันกําหนด สงชิ้นงานไมทันกําหนด
กําหนด
๑ วัน
ตั้งแต ๒ วันขึน้ ไป

เกณฑการใหคะแนน
คะแนน ๑๐ - ๑๒ คะแนน หมายถึง
คะแนน
๗-๙
คะแนน หมายถึง
คะแนน
1-6
คะแนน หมายถึง
เกณฑการผาน ตั้งแต ๗ คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช
ปรับปรุง

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค

๑๒๓

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..
ความสําเร็จ หรือ ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ
.ผูสอน
(……………………………………………………)
วันที่……………เดือน……………………………พ.ศ………………

๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ………………………………………………………ผูตรวจ
(
)
วันที่……………เดือน……………………………พ.ศ………………

๑๒๔

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
ใบงานที่ 8 เรือ่ ง ความสําคัญของภาษีที่มตี อการพัฒนาประเทศ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ความสําคัญของภาษี
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา๑๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชีแ้ จง ใหนักเรียนเขียนแผนผังความคิดโดยวิเคราะหเกี่ยว
กับความสําคัญของภาษีที่มตี อการพั นาประเทศดานตาง ๆ
ความสําคัญของภาษี
ดานการศึกษา

ดานสาธารณสุข

ดานสังคมสงเคราะห

โรงเรียน

โรงพยาบาล

บานพักคนชรา

สะพาน

มหาวิทยาลัย

ศูนยอนามัย

สถานีดับเพลิง

รถโดยสารประจําทาง

ชื่อ……………………………............…...............................

ดานสาธารณูปโภคอื่น

..ชั้น…………....………เลขที่…....……....…

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค

๑๒๕

เฉลยใบงาน เรื่อง ความสําคัญของภาษีทมี่ ีตอการพัฒนาประเทศ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่องความสําคัญของภาษี
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ๑๓๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
คําชีแ้ จง ใหนักเรียนเขียนแผนผังความคิดโดยวิเคราะหเกี่ยวกับ
ความสําคัญของภาษีที่มีตอการพั นาประเทศดานตาง ๆ
ความสําคัญของภาษี
ดานการศึกษา

ดานสาธารณสุข

ดานสังคมสงเคราะห

ดานสาธารณูปโภคอื่น

โรงเรียน

โรงพยาบาล

บานพักคนชรา

สะพาน

มหาวิทยาลัย

ศูนยอนามัย

สถานีดับเพลิง

รถโดยสารประจําทาง

(พิจารณาตามคําตอบของนักเรียน โดยใหอยูในดุลยพินิจของครูผูสอน)

๑๒๖

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
แบบประเมินผลการนําเสนอผลงานนักเรียน

คําชีแ้ จง ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียนแลวขีด ลงในชองที่ตรง
กับระดับคะแนน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

รายการประเมิน

ระดับคะแนน
๓
๒
๑

ความถูกตองของเนื้อหา
ความคิดสรางสรรค
วิธีการนําเสนอผลงาน
การนําไปใชประโยชน
การตรงตอเวลา
รวม

ลงชื่อ...................................................ผูประเมิน
............../.................../................
เกณฑการใหคะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคลองกับรายการประเมินสมบูรณชัดเจน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคลองกับรายการประเมินเปนสวนใหญ
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคลองกับรายการประเมินบางสวน
เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
๑๒-๑๕
๘-๑๑
ต่ํากวา ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ปรับปรุง

ให ๓ คะแนน
ให ๒ คะแนน
ให ๑ คะแนน

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค

๑๒๗

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
คําชีแ้ จง

ให ผูสอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียน แลวขีด
ลงในชองที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
พฤติกรรมการแสดงออก
ระดับการปฎิบตั ิ
๓

๒

๑

๑. มีวินัย

๑. ปฏิบัติตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับของ
ครอบครัวและโรงเรียน มีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมตางๆ ในชีวิตประจําวันมีความรับผิดชอบ
๒. ใฝเรียนรู
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใสในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เขารวมกิจกรรมการเรียนรูตางๆ
๓. มุงมั่นในการทํางาน ๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพื่อใหงานสําเร็จ
๔. มีจิตสาธารณะ
๗. รูจักชวยพอแม ผูปกครอง และครูทํางาน
๘. อาสาทํางาน ชวยคิด ชวยทํา และแบงปนสิ่งของใหผูอื่น
๙. รูจักการดูแล รักษาทรัพยสมบัติและสิ่งแวดลอมของ
หองเรียน โรงเรียนชุมชน
๑ . เขารวมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนของ
โรงเรียน
ลงชื่อ...................................................ผูประเมิน
............../.................../................
เกณฑการใหคะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยางสม่ําเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบอยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑการใหคะแนนดังตารางแนบทาย
เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนดังนี้
ชวงคะแนน
๒๓ - ๓๐
๑๕ - ๒๒
ต่ํากวา ๑๔

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑๒๘

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

แบบประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน
คําชีแ้ จง ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียนแลวขีด
ตรงกับระดับคะแนน

ลงในชองที่

ระดับการปฏิบตั ิ
รายการประเมิน

พฤติกรรมการแสดงออก

๓

๑. ความสามารถ ๑.๑ มีความสามรถในการรับ – สงสาร
ในการสื่อสาร
๑.๒ มีความสามารถในการถายทอดความรู ความคิด ความ
เขาใจของตนเอง โดยใชภาษาอยาง เหมาะสม
2. ความสามารถ ๒.๑ มีทักษะในการคิดนอกกรอบอยางสรางสรรค
ในการคิด
๒.๒มีความสามารถในการคิดอยางมีระบบ
๓. ความสามารถ ๓.๑สามารถทํางานกลุมรวมกับผูอื่นได
ในการใชทักษะ ๓.๒นําความรูที่ไดไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน
ชีวิต

ลงชื่อ................................................................ผูประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑการใหคะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยางสม่ําเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบอยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑการใหคะแนนดังตารางแนบทาย
เกณฑการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียนดังนี้
ชวงคะแนน
๑๔-๑๘
๙-๑๓
๕-๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๒

๑

๐

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค

๑๒๙

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู

๓

๓

๓

ตรงตอเวลา

ชื่อ – สกุล

ลงในชองทีต่ รงกับ

ขยันหมั่นเพียร

เลขที่

การรวม
กิจกรรม
การรับฟงความ
คิดเห็นของผูอืน่
ความ
รับผิดชอบ

คําชีแ้ จง ใหครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แลวเขียนเครื่องหมาย
พฤติกรรมตามหัวขอที่กําหนด
รายการ

๓

๓

คะแนนรวม

๑๕

เกณฑการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู
ประเด็นการประเมิน
1. การรวมกิจกรรม
2. การรับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่น
3. ความรับผิดชอบ
4. ขยันหมั่นเพียร
5. ตรงตอเวลา

3
มีความกระตือรือรนใน
การรวมกิจกรรมอยาง
สม่ําเสมอ
รับฟงความคิดเห็นของ
ผูอื่นสม่ําเสมอ
มีความรับผิดชอบในงาน
ที่ไดรับมอบหมายอยาง
สม่ําเสมอ
มีความเพียรพยายาม
ทํางานใหสําเร็จอยาง
สม่ําเสมอ
สงผลงานเสร็จ เรียบรอย
ทันตามเวลาที่กําหนด

คะแนน
2
1
มีความกระตือรือรนใน ไมมีความกระตือรือรน
การรวมกิจกรรมบางครั้ง ในการรวมกิจกรรม
รับฟงความคิดเห็นของ
ผูอื่นเปนบางครั้ง
มีความรับผิดชอบในงาน
ที่ไดรับมอบหมาย
บางครั้ง
มีความเพียรพยายาม
ทํางานใหสําเร็จเปน
บางครั้ง
สงผลงานเสร็จ เรียบรอย
แตชากวาเวลาที่กําหนด

เกณฑการใหคะแนน
คะแนน
๑๓ - ๑๕
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๙ - ๑๒
คะแนน หมายถึง
คะแนน
1-8
คะแนน หมายถึง
เกณฑการผาน ตั้งแต ๙ คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช
ปรับปรุง

ไมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น
ไมมีความรับผิดชอบใน
งานที่ไดรับมอบหมาย
ไมมีความเพียรพยายาม
ทํางานใหสําเร็จ
สงผลงานไมเรียบรอยและ
ชากวาเวลาที่กําหนด

๑๓๐

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
แบบบันทึกคะแนนใบงาน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรือ่ งความสําคัญของภาษี
ที่

ชื่อ-สกุล
คะแนนเต็ม

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

ใบงานที่ ใบงานที่
1
2
10
10

รวม
คะแนน
20

รอยละ

เกณฑการประเมิน
ผาน

ไมผาน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
รวม
ลงชื่อ
(

ผูประเมิน
)
../

../

.

ผานเกณฑตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค

๑๓๑

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง ประเภทของภาษี
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๓
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๓.๒ เขาใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจตางๆ ความสัมพันธทางเศรษฐกิจและความ
จําเปนของการรวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
ตัวชี้วัด ป.๓/๒ บอกความสําคัญของภาษีและบทบาทของประชาชนในการเสียภาษี
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
การเสียภาษีเปนหนาที่ของผูมีรายได เงินภาษีจะนําไปใชเพื่อพั นาประเทศใหเจริญกาวหนา และ
พั นาคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศใหดีขึ้น
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ
- บอกประเภทของภาษีได
๓.๒ ดานทักษะ/กระบวนการ
- วิเคราะหประเภทของการจัดเก็บภาษี
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ
- เห็นความสําคัญของการเสียภาษีประเภทตางๆ
4. สาระการเรียนรู
ประเภทของภาษี
5. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารในการแกปญหา
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. มีวินัย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มุงมั่นในการทํางาน
๔. มีจิตสาธารณะ
7. กิจกรรมการเรียนรู

ลําดับ
ที่
1.

๑๓๒

จุดประสงค
การเรียนรู

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง ประเภทของภาษี
รายวิชาสังคมศึกษา จํานวน ๑ ชั่วโมง
แนวการจัดการเรียนรู
ขั้นตอนการจัด เวลา
การประเมิน
สื่อการเรียนรู
การเรียนรู ที่ใช
การเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนดูใบเสร็จที่ครูถือ แลว - ใบเสร็จ
ขั้นนํา
๕ ๑.ครูนําใบเสร็จที่ไดจากการซื้อ
- การสังเกต
นาที สินคามาใหนักเรียนดู แลวตั้งคําถาม ตอบคําถาม
“นักเรียนเคยเห็นใบเสร็จแบบนี้จาก แนวคําตอบ
ที่ไหนบาง”
- หางสรรพสินคา/ซุปเปอรมารเกต/
รานขายของทั่วไป
๒. ครูใหนักเรียนดูรายละเอียดใน ๒. นักเรียนดูรายละเอียดในใบเสร็จ
ใบเสร็จ ตั้งคําถาม “ในใบเสร็จ
ที่แลวตอบคําถาม
ประกอบดวยอะไรบาง”
- ชื่อราน วันทีซ่ ื้อ รายละเอียดสิ่งที่
ซื้อ ราคา เปนตน
๓. ครูเสนอแนะใหนักเรียนดูคาภาษี
ที่ผูซื้อ/ผูบริโภคตองจายในการซื้อ
สินคาทุกครั้งจากใบเสร็จ เรียกวา
ภาษีมูลคาเพิ่ม

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

ลําดับ
จุดประสงค
ขั้นตอนการจัด
ที่
การเรียนรู
การเรียนรู
2. 1. บอกประเภทของ
ขั้นสอน
ภาษีได

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๒๐ ๑. ครูใหนักเรียนศึกษาใบความรูเรื่อง ๑. นักเรียนศึกษาใบความรูที่ 3 เรื่อง
นาที ประเภทของภาษีและรวมกันอภิปราย ประเภทของภาษี และรวมกันอภิปราย
๒. ครูอธิบายความรูเพิม่ เติมเกีย่ ว กับ ๒. นักเรียนฟงครูอธิบายความรูเกี่ยวกับ
ตัวอยางของภาษีแตละประเภท
ตัวอยางของภาษีแตละประเภท
๓. ครูเขียนแผนภาพความคิดจําแนก ๓. นักเรียนตอบคําถามครูดังตอไปนี้
ประเภทของภาษีบนกระดานให
นักเรียนดู แลวใหนักเรียนรวมกัน
แสดงความคิดเห็น โดยครูใชคําถาม แนวคําตอบ
ดังนี้
- ผูมีรายไดทุกคน
- ใครเปนผูทีม่ ีหนาที่เสียภาษี
- เพื่อนําเงินมาพั นาประเทศ
- เพราะเหตุใดผูมีรายไดทุกคนจึงมี
หนาที่เสียภาษี
- ถนนคอนกรีต
- ยกตัวอยางสิ่งที่ไดจากการเสียภาษี
ของประชาชน
- ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
- ขาราชการ พนักงานบริษทั จะตอง
เสียภาษีใดใหแกรัฐบาล
- ภาษีมลู คาเพิม่
- ถานักเรียนซื้อสินคาใน
หางสรรพสินคาจะตองเสียภาษีใด - อาหารตามรานอาหาร คาโทรศัพท คา
- นักเรียนหรือพอแมของนักเรียน ไฟฟา
เคยเสียภาษีมูลคาเพิ่มจากการใช
จายในเรื่องใดบาง

การประเมิน
การเรียนรู
- ใบความรูที่ - การสังเกต
3 เรื่อง
- การประเมิน
ประเภทของ
ภาษี
- แผนภาพ
ความคิด
จําแนก
ประเภทของ
ภาษี
- คําถาม
สื่อการเรียนรู

๑๓๓

ลําดับ
จุดประสงค
ขั้นตอนการจัด
ที่
การเรียนรู
การเรียนรู
3. 2. วิ เคราะหประเภท ขั้นปฏิบัติ
ของการจั ด เก็ บ ภาษี

๑๓๔
แนวการจัดการเรียนรู
เวลา
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนนําความรูที่ไดจากการศึกษา
๑๕ ๑. ครูใหนักเรียนแตละคนนํา
นาที ความรูที่ไดจากการศึกษาเกี่ยวกับ เกี่ยวกับประเภทของภาษีมารวมกัน
ประเภทของภาษีมารวมกัน
อภิปรายในกลุม และรวมกันตอบ
อภิปรายในกลุมโดยครูตั้งประเด็น คําถาม
คําถาม ดังนี้
แนวคําตอบ
- ภาษีแบงเปนกี่ประเภทอะไรบาง - ๒ ประเภท ไดแกภาษีทางตรงและ
- ภาษีทางตรงคืออะไร
ภาษีทางออม
- ภาษีที่รัฐบาลเก็บโดยตรงจากผูมี
- ภาษีทางออมคืออะไร
รายได
- ภาษีที่รฐั บาลเก็บจากผูบริโภคและผู
- ภาษีทางตรงและภาษีทางออม
เสียภาษี
แตกตางกันอยางไร
- ภาษีทางตรงรัฐบาลเก็บจากผูมีรายได
โดยตรง สวนภาษีทางออมผูเสียภาษี
สามารถผลักภาระไปใหผูอื่นเสียภาษี
- ภาษีมูลคาเพิม่ คืออะไร
แทนได
- ภาษีที่เรียกเก็บจากผูซื้อสินคาและรับ
๒. ครูใหนักเรียนทําใบงาน เรื่อง บริการ
ประเภทของภาษี เปนรายบุคคล ๒. นักเรียนทําใบงาน เรื่องประเภทของ
โดยใหวิเคราะหสถานการณที่
ภาษี โดยใหนักเรียนวิเคราะห
กําหนดใหบุคคลเหลานี้จะตองเสีย สถานการณที่กาํ หนดใหบุคคลเหลานี้
ภาษีประเภทใด
จะตองเสียภาษีประเภทใด

การประเมิน
การเรียนรู
- ใบความรูที่ - การสังเกต
3 เรื่อง
- การประเมิน
ประเภทของ
ภาษี
- ใบงานที่ 9
เรื่องประเภท
ของภาษี
สื่อการเรียนรู

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

ลําดับ
จุดประสงค
ที่
การเรียนรู
4. 3. เห็นความสําคัญ
ของการเสียภาษี
ประเภทตางๆ

แนวการจัดการเรียนรู
ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ขั้นสรุป
๑๐ ๑. ครูสมตั
ุ วแทนนักเรียน ๒-๓คน ๑. ตัวแทนนักเรียน ๒-๓ คน
นาที นําเสนอผลงาน
นําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน
๒. ครูและนักเรียนรวมกัน
๒. นักเรียนรวมกันตรวจสอบความ
ตรวจสอบความถูกตองของ
ถูกตองของผลงาน
ผลงาน
๓. ครู แ ละนั ก เรี ย นรวมกั น สรุ ป ๓. นักเรียนรวมกันสรุปความรูเรื่อง
ประเภทของภาษี ซึ่งแบงออกเปน ๒
ความรูประเภทของภาษี
ประเภท คือ ภาษีทางตรงและภาษี
ทางออม ภาษีเปนเงินที่รัฐบาลเรียก
เก็บจากประชาชนที่มีรายได และจาก
ผูบริโภค โดยรัฐจะนําเงินภาษีมาใชใน
การพั นาประเทศ สราง
สาธารณูปโภคอํานวยความสะดวก
ใหแกประชาชน สงเสริมใหประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค
การประเมิน
การเรียนรู
- ใบงานที่ 9 - ตรวจผลงาน
เรื่องประเภท - การสังเกต
ของภาษี
- การประเมิน
สื่อการเรียนรู

๑๓๕

๑๓๖

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

8. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑. ใบเสร็จ
๒. ใบความรูที่ 3 เรื่อง ประเภทของภาษี
๓. ใบงานที่ เรือ่ ง ประเภทของภาษี
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ใบงานที่ 9 เรื่อง ประเภทของภาษี
การวัดและประเมินผล
ประเด็นการวัด
และประเมินผล
ความรู

วิธีการ
- การตรวจใบงาน
- การสังเกต
- การประเมิน

- การตรวจใบงาน
ทักษะกระบวนการ - การสังเกต
- การประเมิน

คุณลักษณะ เจตคติ - การประเมิน

เครื่องมือ

เกณฑการประเมิน

- ใบงานที่

เรือ่ ง
ประเภทของภาษี
- แบบสังเกต
- แบบประเมิน

ผานเกณฑ
การประเมินรอยละ 60

- ใบงานที่

ผานเกณฑ
การประเมินรอยละ 60

เรือ่ ง
ประเภทของภาษี
- แบบสังเกต
- แบบประเมิน
- แบบประเมิน

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค

ประเมิ น มี วิ นั ย ใฝเรี ย นรู แบบประเมินคุณลักษณะ
มุงมั่นในการทํางาน มีจิต อันพึงประสงค
สาธารณะ

สมรรถนะสําคัญ
ของผูเรียน

ประเมินความสามารถใน แบบประเมินสมรรถนะ
การสื่อสาร ความสามารถ สําคัญ
ในการคิด
ของผูเรียน
ความสารถในการใชทักษะ
ชีวิต

ผานเกณฑประเมินระดับ
คุณภาพพอใช
ขึ้นไป
ผานเกณฑประเมินระดับ
คุณภาพพอใช
ขึ้นไป
ผานเกณฑประเมินระดับ
คุณภาพพอใช
ขึ้นไป

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค

๑๓๗

เกณฑการประเมินผล
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ใบงานที่ 9 เรื่อง ประเภทของภาษี
เกณฑการประเมิน
รูปแบบชิน้ งาน

ภาษา
เนื้อหา

เวลา

ระดับคุณภาพ
ดี (๓)
พอใช (๒)
ปรับปรุง (๑)
รูปแบบชิ้นงานถูกตอง รูปแบบชิ้นงานถูกตอง รูปแบบชิ้นงานไมถูกตอง
ครบถวนตามที่กําหนด มี เปนสวนมาก มีความคิด ตามที่กําหนด ผลงานไม
เรียบรอย
ความคิดสรางสรรค
แปลกใหม นาสนใจ
แปลกใหม นาสนใจ
ขนาดเหมาะสม สวยงาม
ขนาดเหมาะสม สวยงาม
ใชภาษาถูกตอง สะกดคํา ใชภาษาถูกตอง สะกดคํา ใชภาษาและสะกดคําไม
ถูกตอง ลายมือสวยงาม มีผิดพลาดบางเล็กนอย ถูกตอง ลายมืออานยาก
อานงาย
ลายมืออานงาย
ขีดฆา
เนื้อหาถูกตอง สมบูรณ เนื้อหาถูกตอง ตรงหัวขอ เนื้อหาไมถูกตอง ไม
เรื่องรายละเอียด
ครอบคลุม
มีความสอดคลอง
เชื่อมโยงกันตรงหัวขอ คอนขางครอบคลุม
เรื่องรายละเอียด
ครอบคลุม
สงชิ้นงานภายในเวลา
สงชิ้นงานไมทันกําหนด สงชิ้นงานไมทันกําหนด
กําหนด
๑ วัน
ตั้งแต ๒ วันขึน้ ไป

เกณฑการใหคะแนน
คะแนน ๑๐ – ๑๒ คะแนน หมายถึง
คะแนน
๗-๙
คะแนน หมายถึง
คะแนน
1-6
คะแนน หมายถึง
เกณฑการผาน ตั้งแต ๗ คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑๓๘

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..
ความสําเร็จ หรือ ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ
.ผูสอน
(……………………………………………………)
วันที่……………เดือน……………………………พ.ศ………………

๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ………………………………………………………ผูตรวจ
(
)
วันที่……………เดือน……………………………พ.ศ………………

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค

๑๓๙

ใบความรู เรื่อง ประเภทของภาษี
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง ประเภทของภาษี
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ๑๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๓

ประเภทของภาษี
ภาษีแบงเปน ๒ ประเภท ดแก
๑. ภาษีทางตรง คือ ภาษีที่รัฐบาลเก็บโดยตรงจากมีรายไดตามอัตราที่รัฐกําหนด
และไมสามารถผลักภาระไปใหผูอื่นเสียภาษีแทนได ไดแก
๑) ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา เปนภาษีที่เรียกเก็บจากบุคคลที่มีรายไดตาม
อัตราที่รัฐกําหนด
๒) ภาษีเงินไดนิติบุคคล เปนภาษีที่เรียกเก็บจากบริษัทหรือหางหุนสวน
นิติบุคคล โดยเงินไดที่ตองเสียภาษี มาจากกําไรสุทธิที่คํานวณตามเงื่อนไขที่กําหนด
๒. ภาษีทางออม คือ ภาษีที่รัฐบาลเก็บจากผูบริโภคและผูเสียภาษีสามารถผลักภาระ
ไปใหผูอื่นเสียภาษีแทนได ไดแก
๑) ภาษีมูลคาเพิ่ม เปนภาษีที่เรียกเก็บจากผูซื้อสินคาและรับบริการ
๒) ภาษีบํารุงทองที่ เปนภาษีที่เรียกเก็บจากเจาของที่ดินตามจํานวนที่ดินที่มีอยู
๓) ภาษีโรงเรือนเปนภาษีที่เรียกเก็บจากเจาของที่มีโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง
อยางอื่นใหเชา
๔) ภาษีสรรพสามิต เปนภาษีที่กฎหมายกําหนดใหกรมสรรพสามิตเรียกเก็บ
จากสินคาที่ผลิตหรือนําเขาและสินคาฟุมเฟอย
หมายเหตุ การหลีกเลี่ยงโดยไมเสียภาษีหรือเสียแตไมถูกตอง นอกจากตองเสียเพิ่ม
แลวจะตองไดรับโทษทางอาญาถึงขั้นจําคุกดวย ซึ่งแลวแตกรณี
“จําไววาการเสียภาษีเปนหนาที่ของประชาชนที่ตองปฏิบัติ
และเปนสิ่งที่ทุกคนควรภาคภูมิใจ”

๑๔๐

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
ใบงานที่ เรือ่ ง ประเภทของภาษี
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง ประเภทของภาษี
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ๑๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชีแ้ จง ใหนักเรียนวิเคราะหสถานการณที่กําหนดใหบุคคลเหลานี้จะตองเสียภาษีประเภทใด

สถานการณ

ประเภทของภาษี

๑. แนนนี่มีหอพักใหนักศึกษาเชา
๒. แกวซื้อโทรทัศนสีจากรานคา
๓. น้ํามนตมีรายไดจากการทํางานประจํา
๔. น้ําตาลเปนผูจําหนายสุรา
๕. แพรวเปนเจาของที่ดินแถวตลิ่งชัน
๖. มอสเปนผูจําหนายน้ําหอม
๗. น้ําทิพยซื้อทีวีจากหางสรรพสินคา
๘. มะปรางเปนผูจําหนายบุหรี่
๙. แพรมีหองพักใหคนงานเชา
๑๐. หนูนาเปนเจาของที่ดินแถวชลบุรี

ชื่อ……………………………............…...............................

..ชั้น…………....………เลขที่…....……....…

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค

๑๔๑

เฉลย ใบงานที่ เรื่องประเภทของภาษี
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง ประเภทของภาษี
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ๑๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๓
คําชีแ้ จง ใหนักเรียนวิเคราะหสถานการณที่กําหนดใหบุคคลเหลานี้จะตองเสียภาษีประเภทใด

สถานการณ

ประเภทของภาษี

๑. แนนนี่มีหอพักใหนักศึกษาเชา

ภาษีโรงเรือน

๒. แกวซื้อโทรทัศนสีจากรานคา

ภาษีมูลคาเพิ่ม

๓. น้ํามนตมีรายไดจากการทํางานประจํา

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา

๔. น้ําตาลเปนผูจําหนายสุรา

ภาษีสรรพสามิต

๕. แพรวเปนเจาของที่ดินแถวตลิ่งชัน

ภาษีบํารุงทองที่

๖. มอสเปนผูจําหนายน้ําหอม

ภาษีสรรพสามิต

๗. น้ําทิพยซื้อทีวีจากหางสรรพสินคา

ภาษีมูลคาเพิ่ม

๘. มะปรางเปนผูจําหนายบุหรี่

ภาษีสรรพสามิต

๙. แพรมีหองพักใหคนงานเชา

ภาษีโรงเรือน

๑๐. หนูนาเปนเจาของที่ดินแถวชลบุรี

ภาษีบํารุงทองที่

ชื่อ……………………………............…...............................

..ชั้น…………....………เลขที่…....……....…

๑๔๒

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
แบบประเมินผลการนําเสนอผลงานนักเรียน

คําชีแ้ จง ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียนแลวขีด ลงในชองที่ตรง
กับระดับคะแนน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

รายการประเมิน

ระดับคะแนน
๓
๒
๑

ความถูกตองของเนื้อหา
ความคิดสรางสรรค
วิธีการนําเสนอผลงาน
การนําไปใชประโยชน
การตรงตอเวลา
รวม

ลงชื่อ...................................................ผูประเมิน
............../.................../................
เกณฑการใหคะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคลองกับรายการประเมินสมบูรณชัดเจน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคลองกับรายการประเมินเปนสวนใหญ
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคลองกับรายการประเมินบางสวน
เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
๑๒-๑๕
๘-๑๑
ต่ํากวา ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ปรับปรุง

ให ๓ คะแนน
ให ๒ คะแนน
ให ๑ คะแนน

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค

๑๔๓

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
คําชีแ้ จง

ให ผูสอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียน แลวขีด
ลงในชองที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
พฤติกรรมการแสดงออก
ระดับการปฎิบตั ิ
๓

๒

๑

๑. มีวินัย

๑. ปฏิบัติตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับของ
ครอบครัวและโรงเรียน มีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมตางๆ ในชีวิตประจําวันมีความรับผิดชอบ
๒. ใฝเรียนรู
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใสในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เขารวมกิจกรรมการเรียนรูตางๆ
๓. มุงมั่นในการทํางาน ๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพื่อใหงานสําเร็จ
๔. มีจิตสาธารณะ
๗. รูจักชวยพอแม ผูปกครอง และครูทํางาน
๘. อาสาทํางาน ชวยคิด ชวยทํา และแบงปนสิ่งของใหผูอื่น
๙. รูจักการดูแล รักษาทรัพยสมบัติและสิ่งแวดลอมของ
หองเรียน โรงเรียนชุมชน
๑ . เขารวมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนของ
โรงเรียน
ลงชื่อ...................................................ผูประเมิน
............../.................../................
เกณฑการใหคะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยางสม่ําเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบอยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑการใหคะแนนดังตารางแนบทาย
เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนดังนี้
ชวงคะแนน
๒๓ - ๓๐
๑๕ - ๒๒
ต่ํากวา ๑๔

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑๔๔

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

แบบประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน
คําชีแ้ จง ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียนแลวขีด
ตรงกับระดับคะแนน

ลงในชองที่

ระดับการปฏิบตั ิ
รายการประเมิน

พฤติกรรมการแสดงออก

๓

๑. ความสามารถ ๑.๑ มีความสามรถในการรับ – สงสาร
ในการสื่อสาร ๑.๒ มีความสามารถในการถายทอดความรู ความคิด ความ
เขาใจของตนเอง โดยใชภาษาอยาง เหมาะสม
2. ความสามารถ ๒.๑ มีทักษะในการคิดนอกกรอบอยางสรางสรรค
ในการคิด
๒.๒ มีความสามารถในการคิดอยางมีระบบ
๓. ความสามารถ ๓.๑ สามารถทํางานกลุมรวมกับผูอื่นได
ในการใชทักษะ ๓.๒ นําความรูที่ไดไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน
ชีวิต

ลงชื่อ................................................................ผูประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑการใหคะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยางสม่ําเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบอยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑการใหคะแนนดังตารางแนบทาย
เกณฑการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียนดังนี้
ชวงคะแนน
๑๔-๑๘
๙-๑๓
๕-๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๒

๑

๐

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค

๑๔๕

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู

๓

๓

๓

ตรงตอเวลา

ชื่อ – สกุล

ลงในชองทีต่ รงกับ

ขยันหมั่นเพียร

เลขที่

การรวม
กิจกรรม
การรับฟงความ
คิดเห็นของผูอืน่
ความ
รับผิดชอบ

คําชีแ้ จง ใหครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แลวเขียนเครื่องหมาย
พฤติกรรมตามหัวขอที่กําหนด
รายการ

๓

๓

คะแนนรวม

๑๕

เกณฑการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู
ประเด็นการประเมิน
1. การรวมกิจกรรม
2. การรับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่น
3. ความรับผิดชอบ
4. ขยันหมั่นเพียร
5. ตรงตอเวลา

3
มีความกระตือรือรนใน
การรวมกิจกรรมอยาง
สม่ําเสมอ
รับฟงความคิดเห็นของ
ผูอื่นสม่ําเสมอ
มีความรับผิดชอบในงาน
ที่ไดรับมอบหมายอยาง
สม่ําเสมอ
มีความเพียรพยายาม
ทํางานใหสําเร็จอยาง
สม่ําเสมอ
สงผลงานเสร็จ เรียบรอย
ทันตามเวลาที่กําหนด

คะแนน
2
1
มีความกระตือรือรนใน ไมมีความกระตือรือรน
การรวมกิจกรรมบางครั้ง ในการรวมกิจกรรม
รับฟงความคิดเห็นของ
ผูอื่นเปนบางครั้ง
มีความรับผิดชอบในงาน
ที่ไดรับมอบหมาย
บางครั้ง
มีความเพียรพยายาม
ทํางานใหสําเร็จเปน
บางครั้ง
สงผลงานเสร็จ เรียบรอย
แตชากวาเวลาที่กําหนด

เกณฑการใหคะแนน
คะแนน
๑๓ - ๑๕
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๙ - ๑๒
คะแนน หมายถึง
คะแนน
1-8
คะแนน หมายถึง
เกณฑการผาน ตั้งแต ๙ คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช
ปรับปรุง

ไมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น
ไมมีความรับผิดชอบใน
งานที่ไดรับมอบหมาย
ไมมีความเพียรพยายาม
ทํางานใหสําเร็จ
สงผลงานไมเรียบรอยและ
ชากวาเวลาที่กําหนด

๑๔๖

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
แบบบันทึกคะแนนใบงาน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙เรือ่ งประเภทของภาษี
ที่

ชื่อ-สกุล
คะแนนเต็ม

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

ใบงานที่ ใบงานที่ รวม
เกณฑการประเมิน
1
2
คะแนน รอยละ
10
10
20
ผาน ไมผาน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
รวม
ลงชื่อ
(

ผูประเมิน
)
../

../

.

ผานเกณฑตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค

๑๔๗

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง บทบาทหนาทีข่ องประชาชนในการเสียภาษี
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๓
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๓.๒ เขาใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจตางๆ ความสัมพันธทางเศรษฐกิจและความ
จําเปนของการรวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
ตัวชี้วดั ป.๓/๒ บอกความสําคัญของภาษีและบทบาทของประชาชนในการเสียภาษี
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
ประชาชนทุกคนมีบทบาทหนาที่ในการเสียภาษีซึ่งสงผลดีตอการพั นาประเทศ
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ
- อธิบายบทบาทหนาที่ของประชาชนในการเสียภาษีได
๓.๒ ดานทักษะ/กระบวนการ
- วิเคราะหบทบาทหนาที่ของประชาชนในการเสียภาษี
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ
- ตระหนักในบทบาทหนาที่การเสียภาษีของประชาชน
๔. สาระการเรียนรู
บทบาทหนาที่ของประชาชนในการเสียภาษี
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารในการใชทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. มีวินัย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มุงมั่นในการทํางาน
๔. มีจิตสาธารณะ
๗. กิจกรรมการเรียนรู

1.

ลําดับ
จุดประสงคการเรียนรู
ที่

๑๔๘

ขั้นนํา

ขั้นตอนการ
จัดการเรียนรู
กิจกรรมครู

- เสียภาษีตามกําหนดเวลาจะ
ชวยใหรัฐบาลมีเงินนําไปพั นา
ประเทศเจริญกาวหนาดานตางๆ
- ถาทุกคนที่มรี ายไดเสียภาษีทํา
ใหรัฐมีรายไดมากพอตอการ
- ถาประชาชนทุ ก คนเสี ย ภาษี พั นาประเทศในดานตางๆ
ตามที่กําหนด และไมหลีกเลี่ยง
ภาษีจะสงผลดีตอประเทศชาติ
อยางไร

- ใครเปนผูมีหนาที่เสียภาษี
- เหตุใดผูมีรายไดจึงตองมี
หนาที่เสียภาษี
- บุคคลในภาพมีสวนสําคัญตอ
การสงเสริมและการพั นา
ประเทศอยางไร

สื่อการเรียนรู

การประเมินการ
เรียนรู

๑. นักเรียนดู PPT ภาพ บุคคลผู - PPT ภาพ - การสังเกต
ไปเสียภาษีตามกําหนดเวลา แลว การเสียภาษี
ใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น
ของประชาชน
แนวคําตอบ
- ผูมีรายไดทุกคน
- นําเงินมาพั นาประเทศ

กิจกรรมนักเรียน

แนวการจัดการเรียนรู

๕ นาที ๑.ครูใหนักเรียนดู PPT ภาพ
บุคคลผูไปเสียภาษีตาม
กําหนดเวลา แลวใหนักเรียน
แสดงความคิดเห็นวา

เวลาที่
ใช

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง บทบาทหนาทีข่ องประชาชนในการเสียภาษี
รายวิชาสังคมศึกษา จํานวน ๑ ชั่วโมง

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที๓่

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

2.

1. อธิบายบทบาท
หนาที่ของประชาชนใน
การเสียภาษีได

ลําดับ
จุดประสงคการเรียนรู
ที่

ขั้นสอน

ขั้นตอนการ
จัดการเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค

๒๐
นาที

เวลาที่
ใช
๑. ครูใหนักเรียนดูภาพจาก PPT
เชน ภาพไฟฟา ประปาถนน
โรงพยาบาล โรงเรียน เปนตน
พรอมตอบคําถาม ดังนี้
- สิ่งกอสรางจากภาพไดนําเงิน
งบประมาณการกอสรางมาจาก
ไหน
- ใครเปนผู ไดรั บประโยชนจาก
สิ่งกอสรางนี้
๒. ครูใหนักเรียนรวมกันศึกษา
PPT เรื่อง บทบาทหนาที่ของ
ประชาชนในการเสียภาษี แลว
รวมกันอภิปราย
๓. ครูอธิบายเพิ่มเติม เรื่อง
บทบาทหนาที่ของประชาชนใน
การเสียภาษี พรอมตั้งประเด็น
คําถามนักเรียน ดังนี้
- จงยกตัวอยาง ขอดีของการเสีย
ภาษี
- ครูใหนักเรียนยกตัวอยาง
ขอเสียของการไมเสียภาษี

กิจกรรมครู

แนวคําตอบ
- รัฐบาลมีรายไดจากเงินภาษีนําไป
พั นาประเทศใหมีความ
เจริญกาวหนามากขึ้น ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
- รัฐไมมีรายไดไปพั นาประเทศ
ใหเจริญกาวหนา

๒. นักเรียนดู/ศึกษา PPTเรื่อง
บทบาทหนาที่ของประชาชนใน
การเสียภาษี แลวรวมกันอภิปราย
๓. นักเรียนฟงครูอธิบายพรอมตอบ
คําถาม

- ประชาชนทุกคน

แนวคําตอบ
- เงินภาษีของประชาชน

๑. นักเรียนดูภาพจาก PPT

กิจกรรมนักเรียน

แนวการจัดการเรียนรู

การประเมินการ
เรียนรู

- PPTภาพ
- การสังเกต
ไฟฟาประปา - การประเมิน
ถนน
โรงพยาบาล
โรงเรียน
- PPTเรื่อง
บทบาทหนาที่
ของประชาชน
ในการเสียภาษี

สื่อการเรียนรู

๑๔๙

ขั้นปฏิบัติ

ขั้นสรุป

2. วิเคราะหบทบาท
หนาที่ของประชาชนใน
การเสียภาษี

3. ตระหนักในบทบาท
หนาที่การเสียภาษีของ
ประชาชน

4.

ขั้นตอนการ
จัดการเรียนรู

3.

ลําดับ จุดประสงคการเรียนรู
ที่

๑๕๐

๑๐
นาที

๑๕
นาที

เวลาที่
ใช

๑. ครูสุมตัวแทนนักเรียน ๒-๓คน
นําเสนอผลงาน
๒. ครูและนักเรียนรวมกัน
ตรวจสอบความถูกตองของผลงาน
๓. ครู และนั กเรี ยนรวมกั นสรุ ป
ความรู เรื่ องบทบาทหนาที่ ของ
ประชาชนในการเสียภาษี

ครูใหนักเรียนจับคูทําใบงาน
เรื่อง หนาที่ของประชาชนใน
การเสียภาษี

กิจกรรมครู

๑. ตัวแทนนักเรียน ๒-๓ คน
นําเสนอผลงาน
๒. นักเรียนรวมกันตรวจสอบ
ความถูกตองของผลงาน
๓. นักเรียนรวมกันสรุปความรู
เรื่องบทบาทหนาที่ของประชาชน
ในการเสียภาษี ผูมีรายไดตามที่รัฐ
กําหนดมีหนาที่ตองเสียภาษี เงิน
เสียภาษีเปนรายไดของรัฐที่จะ
นําไปใชในการพั นาประเทศให
พั นาและความเจริญกาวหนา

นักเรียนจับคูทําใบงาน เรื่อง
หนาที่ของประชาชนในการเสีย
ภาษี

กิจกรรมนักเรียน

แนวการจัดการเรียนรู

การประเมินการ
เรียนรู

- ใบงาน เรื่อง - ตรวจผลงาน
หนาที่ของ
- การสังเกต
ประชาชนใน - การประเมิน
การเสียภาษี

- ใบงาน เรื่อง - ตรวจผลงาน
หนาที่ของ
- การสังเกต
ประชาชนใน - การประเมิน
การเสียภาษี

สื่อการเรียนรู

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค

๑๕๑

8. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑. PPT ภาพ การเสียภาษีของประชาชน
๒. PPT ภาพ ไฟฟา ประปา ถนน โรงพยาบาล โรงเรียน
๓. PPT เรื่อง บทบาทหนาที่ของประชาชนในการเสียภาษี
๔. ใบงานที่ 10 เรื่อง หนาที่ของประชาชนในการเสียภาษี
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ใบงานที่ 10 เรื่องหนาที่ของประชาชนในการเสียภาษี
การวัดและการประเมินผล
ประเด็นการวัด
และประเมินผล

ความรู

วิธีการ
- การตรวจใบงาน
- การสังเกต
- การประเมิน

- การตรวจใบงาน
ทักษะกระบวนการ - การสังเกต
- การประเมิน

คุณลักษณะ เจตคติ การประเมิน

เครื่องมือ
- ใบงานที่

10 เรื่อง
หนาที่ของประชาชนใน
การเสียภาษี
- แบบสังเกต
- แบบประเมิน
- ใบงานที่ 10 เรื่อง
หนาที่ของประชาชนใน
การเสียภาษี
- แบบสังเกต
- แบบประเมิน
- แบบประเมิน

เกณฑการประเมิน
ผานเกณฑ
การประเมินรอยละ 60

ผานเกณฑ
การประเมินรอยละ 60

ผานเกณฑประเมินระดับ
คุณภาพพอใชขึ้นไป

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค

ประเมินมีวินัย ใฝเรียนรู แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค
มุงมั่นในการทํางาน มีจิต
สาธารณะ

ผานเกณฑประเมินระดับ
คุณภาพพอใชขึ้นไป

สมรรถนะสําคัญ
ของผูเรียน

การประเมินความสามารถ
ในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
ความสามารถในการใช
ทักษะชีวิต

ผานเกณฑประเมินระดับ
คุณภาพพอใชขึ้นไป

แบบประเมินสมรรถนะ
สําคัญของผูเรียน

๑๕๒

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

เกณฑการประเมินผล
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ใบงานที่ 10 เรื่อง หนาที่ของประชาชนในการเสียภาษี
เกณฑการประเมิน
รูปแบบชิน้ งาน

ภาษา
เนื้อหา

เวลา

ระดับคุณภาพ
ดี (๓)
พอใช (๒)
ปรับปรุง (๑)
รูปแบบชิ้นงานถูกตอง
รูปแบบชิ้นงานถูกตอง
รูปแบบชิ้นงานไมถูกตอง
ครบถวนตามที่กําหนด มี เปนสวนมาก มีความคิด ตามที่กําหนด ผลงานไม
ความคิดสรางสรรคแปลก แปลกใหม นาสนใจ
เรียบรอย
ใหม นาสนใจ ขนาด
ขนาดเหมาะสม สวยงาม
เหมาะสม สวยงาม
ใชภาษาถูกตอง สะกดคํา ใชภาษาถูกตอง สะกดคํา ใชภาษาและสะกดคําไม
ถูกตอง ลายมือสวยงาม มีผิดพลาดบางเล็กนอย ถูกตอง ลายมืออานยาก
อานงาย
ลายมืออานงาย
ขีดฆา
เนื้อหาถูกตอง สมบูรณ เนื้อหาถูกตอง ตรงหัวขอ เนื้อหาไมถูกตอง ไม
เรื่องรายละเอียดคอนขาง ครอบคลุม
มีความสอดคลอง
ครอบคลุม
เชื่อมโยงกันตรงหัวขอ
เรื่องรายละเอียด
ครอบคลุม
สงชิ้นงานภายในเวลา
สงชิ้นงานไมทันกําหนด สงชิ้นงานไมทันกําหนด
กําหนด
๑ วัน
ตั้งแต ๒ วันขึน้ ไป

เกณฑการใหคะแนน
คะแนน ๑๐ - ๑๒ คะแนน หมายถึง
คะแนน
๗-๙
คะแนน หมายถึง
คะแนน
1-6
คะแนน หมายถึง
เกณฑการผาน ตั้งแต ๗ คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช
ปรับปรุง

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค

๑๕๓

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..
ความสําเร็จ หรือ ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ
.ผูสอน
(……………………………………………………)
วันที่……………เดือน……………………………พ.ศ………………

๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ………………………………………………………ผูตรวจ
(
)
วันที่……………เดือน……………………………พ.ศ………………

๑๕๔

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
ใบงานที่ เรื่อง หนาทีข่ องประชาชนในการเสียภาษี
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค
วันที่……………เดือน……………………………พ.ศ………………
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง บทบาทหนาทีข่ องประชาชนในการเสียภาษี
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ๑๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชีแ้ จง จากภาพที่กําหนดใหนักเรียนวิเคราะหแลวตอบคําถามใหถูกตอง

คําถาม
1. ภาพชุดนี้แสดงถึงการพั นาประเทศในดานใดและประชาชนไดรับประโยชนอยางไร
............................................................................................................................................................
2. แหลงเงินทุนสําคัญที่นํามาพั นาประเทศไดมาจากที่ใดบาง
............................................................................................................................................................
๓. เมื่อถึงกําหนดเวลาที่ตองเสียภาษีประจําป ประชาชนผูมีหนาที่เสียภาษีตองปฏิบัติอยางไร
............................................................................................................................................................
๔. หนวยงานใดของรัฐมีหนาที่จัดเก็บภาษีของผูมีรายได
............................................................................................................................................................
๕. นักเรียนคิดวา การรวมมือในการเสียภาษีของประชาชนจะสงผลดีตอการพั นาประเทศอยางไรบาง
............................................................................................................................................................
ชื่อ……………………………………

....ชั้น……… .. .……เลขที…่ …… ....

ชื่อ……………………………………

....ชั้น……… .. .……เลขที…่ …… ....

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค

๑๕๕

เฉลย ใบงานที่ เรื่อง หนาที่ของประชาชนในการเสียภาษี
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง บทบาทหนาทีข่ องประชาชนในการเสียภาษี
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ๑๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
คําชีแ้ จง จากภาพที่กําหนดใหนักเรียนวิเคราะหแลวตอบคําถามใหถูกตอง

คําถาม
1. ภาพชุดนี้แสดงถึงการพั นาประเทศในดานใดบางและประชาชนไดรับประโยชนอยางไร
การคมนาคม การศึกษา สิ่งแวดลอม และสาธารณสุข
ทําใหประชาชนมีสิ่งอํานวยความสะดวก และ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. แหลงเงินทุนสําคัญที่นํามาพั นาประเทศไดมาจากที่ใดบาง
ภาษีที่ประชาชนเสียใหแกรัฐ และการบริจาคของประชาชน
3. เมื่อถึงกําหนดเวลาที่ตองเสียภาษีประจําป ประชาชนผูมีหนาที่เสียภาษีตองปฏิบัติอยางไร
ยื่นแบบและเสียภาษีที่เกี่ยวของใหถูกตอง ครบถวนและชําระภาษีตามการประเมินของเจาพนักงาน
ประเมิน ภายในกําหนดเวลา
4. หนวยงานใดของรัฐมีหนาที่จดั เก็บภาษีของผูมีรายได
กรมสรรพากร
๕. นักเรียนคิดวา การรวมมือในการเสียภาษีของประชาชนจะสงผลดีตอการพั นาประเทศอยางไรบาง
(พิจารณาตามคําตอบของนักเรียน โดยใหอยูในดุลยพินิจของครูผูสอน)
ชื่อ……………………………………

....ชั้น……… .. .……เลขที…่ …… ....

ชื่อ……………………………………

....ชั้น……… .. .……เลขที…่ …… ....

๑๕๖

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
แบบประเมินผลการนําเสนอผลงานนักเรียน

คําชีแ้ จง ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียนแลวขีด ลงในชองที่ตรง
กับระดับคะแนน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

รายการประเมิน

ระดับคะแนน
๓
๒
๑

ความถูกตองของเนื้อหา
ความคิดสรางสรรค
วิธีการนําเสนอผลงาน
การนําไปใชประโยชน
การตรงตอเวลา
รวม

ลงชื่อ...................................................ผูประเมิน
............../.................../................
เกณฑการใหคะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคลองกับรายการประเมินสมบูรณชัดเจน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคลองกับรายการประเมินเปนสวนใหญ
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคลองกับรายการประเมินบางสวน
เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
๑๒-๑๕
๘-๑๑
ต่ํากวา ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ปรับปรุง

ให๓คะแนน
ให๒คะแนน
ให๑คะแนน

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค

๑๕๗

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
คําชีแ้ จง

ให ผูสอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียน แลวขีด
ลงในชองที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
พฤติกรรมการแสดงออก
ระดับการปฎิบตั ิ
๓

๒

๑

๑. มีวินัย

๑. ปฏิบัติตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับของ
ครอบครัวและโรงเรียน มีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมตางๆ ในชีวิตประจําวันมีความรับผิดชอบ
๒. ใฝเรียนรู
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใสในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เขารวมกิจกรรมการเรียนรูตางๆ
๓. มุงมั่นในการทํางาน ๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพื่อใหงานสําเร็จ
๔. มีจิตสาธารณะ
๗. รูจักชวยพอแม ผูปกครอง และครูทํางาน
๘. อาสาทํางาน ชวยคิด ชวยทํา และแบงปนสิ่งของใหผูอื่น
๙. รูจักการดูแล รักษาทรัพยสมบัติและสิ่งแวดลอมของ
หองเรียน โรงเรียนชุมชน
๑ . เขารวมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนของ
โรงเรียน
ลงชื่อ...................................................ผูประเมิน
............../.................../................
เกณฑการใหคะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยางสม่ําเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบอยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑการใหคะแนนดังตารางแนบทาย
เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนดังนี้
ชวงคะแนน
๒๓ - ๓๐
๑๕ - ๒๒
ต่ํากวา ๑๔

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑๕๘

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

แบบประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน
คําชีแ้ จง ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียนแลวขีด
ตรงกับระดับคะแนน

ลงในชองที่
ระดับการปฏิบตั ิ

พฤติกรรมการแสดงออก

รายการประเมิน

๑. ความสามารถ ใน ๑.๑ มีความสามรถในการรับ – สงสาร
การสื่อสาร
๑.๒ มีความสามารถในการถายทอดความรู ความคิด ความ
เขาใจของตนเอง โดยใชภาษาอยาง เหมาะสม
2. ความสามารถ
๒.๑ มีทักษะในการคิดนอกกรอบอยางสรางสรรค
ในการคิด
๒.๒ มีความสามารถในการคิดอยางมีระบบ
๓. ความสามารถ
๓.๑ สามารถทํางานกลุมรวมกับผูอื่นได
ในการใชทักษะชีวติ
๓.๒ นําความรูที่ไดไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน

ลงชื่อ................................................................ผูประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑการใหคะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยางสม่ําเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบอยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑการใหคะแนนดังตารางแนบทาย
เกณฑการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียนดังนี้
ชวงคะแนน
๑๔-๑๘
๙-๑๓
๕-๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๓ ๒ ๑ ๐

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค

๑๕๙

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู

๓

๓

๓

ตรงตอเวลา

ชื่อ – สกุล

ลงในชองทีต่ รงกับ

ขยันหมั่นเพียร

เลขที่

การรวม
กิจกรรม
การรับฟงความ
คิดเห็นของผูอืน่
ความ
รับผิดชอบ

คําชีแ้ จง ใหครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แลวเขียนเครื่องหมาย
พฤติกรรมตามหัวขอที่กําหนด
รายการ

๓

๓

คะแนนรวม

๑๕

เกณฑการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู
ประเด็นการประเมิน
1. การรวมกิจกรรม
2. การรับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่น
3. ความรับผิดชอบ
4. ขยันหมั่นเพียร
5. ตรงตอเวลา

3
มีความกระตือรือรนใน
การรวมกิจกรรมอยาง
สม่ําเสมอ
รับฟงความคิดเห็นของ
ผูอื่นสม่ําเสมอ
มีความรับผิดชอบในงาน
ที่ไดรับมอบหมายอยาง
สม่ําเสมอ
มีความเพียรพยายาม
ทํางานใหสําเร็จอยาง
สม่ําเสมอ
สงผลงานเสร็จ เรียบรอย
ทันตามเวลาที่กําหนด

คะแนน
2
1
มีความกระตือรือรนใน ไมมีความกระตือรือรน
การรวมกิจกรรมบางครั้ง ในการรวมกิจกรรม
รับฟงความคิดเห็นของ
ผูอื่นเปนบางครั้ง
มีความรับผิดชอบในงาน
ที่ไดรับมอบหมาย
บางครั้ง
มีความเพียรพยายาม
ทํางานใหสําเร็จเปน
บางครั้ง
สงผลงานเสร็จ เรียบรอย
แตชากวาเวลาที่กําหนด

เกณฑการใหคะแนน
คะแนน
๑๓ - ๑๕
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๙ - ๑๒
คะแนน หมายถึง
คะแนน
1-8
คะแนน หมายถึง
เกณฑการผาน ตั้งแต ๙ คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช
ปรับปรุง

ไมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น
ไมมีความรับผิดชอบใน
งานที่ไดรับมอบหมาย
ไมมีความเพียรพยายาม
ทํางานใหสําเร็จ
สงผลงานไมเรียบรอยและ
ชากวาเวลาที่กําหนด

๑๖๐

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
แบบบันทึกคะแนนใบงาน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง บทบาทหนาที่ของประชาชนในการเสียภาษี
ที่

ชื่อ-สกุล
คะแนนเต็ม

ใบงานที่ ใบงานที่
1
2
10
10

รวม
คะแนน
20

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
รอยละ

เกณฑการประเมิน
ผาน

ไมผาน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
รวม
ลงชื่อ
(

ผูประเมิน
)
../

../

.

ผานเกณฑตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค

๑๖๑

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๑ เรื่อง สินคาและบริการที่รัฐจัดใหประชาชน
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๓
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๓.๒ เขาใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจตางๆ ความสัมพันธทางเศรษฐกิจและความ
จําเปนของการรวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
ตัวชี้วัด ป.๓/๑ บอกสินคาและบริการที่รัฐจัดหาและใหบริการแกประชาชน
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
ประชาชนมีหนาที่เสียภาษีใหรัฐเพื่อนําไปจัดหาสินคาและบริการพื้นฐานใหแกประชาชน
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
- อธิบายสินคาและบริการที่รัฐจัดใหประชาชนได
- ยกตัวอยางสินคาและบริการที่รัฐจัดใหประชาชนได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ(P)
- การจําแนกสินคาและบริการที่รัฐจัดใหประชาชน
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เตคติ คานิยม (A)
เห็นความสําคัญของสินคาและบริการที่รัฐจัดใหประชาชน
๔. สาระการเรียนรู
สินคาและบริการที่รัฐจัดใหประชาชน
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการคิด
๒. ความสามารถในการสื่อสาร
๓. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. มีวินัย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มุงมั่นในการทํางาน
๔. มีจิตสาธารณะ
๗. กิจกรรมการเรียนรู

1.

ลําดับที่

๑๖๒

จุดประสงค
การเรียนรู
ขั้นนํา

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู

- ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
หมายถึงอะไร

- ภาษีมูลคาเพิ่มหมายถึงอะไร

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนรวมกันทบทวน
ความรูเดิมเกี่ยวกับภาษีที่
เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน
- ภาษีบํารุงทองที่/ภาษี
สรรพสามิต/ภาษีรายได/
ภาษีมูลคาเพิ่ม
- เปนภาษีที่เรียกเก็บจาก
เจาของที่ดินตามจํานวนที่ดินที่
มีอยู
- เปนภาษีที่กฎหมายกําหนดให
กรมสรรพสามิตเรียกเก็บจาก
สินคาที่ผลิตหรือนําเขา
- เปนภาษีที่เรียกเก็บจากผูซื้อ
สินคาและรับบริการ
- เปนภาษีที่เรียกเก็บจาก
บุคคลที่มีรายไดตามอัตราที่รัฐ
กําหนด

แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
๑๐ ๑.ครู แ ละนั กเรี ย นรวมกั น
นาที ทบทวนความรู เดิ ม เกี่ ย วกั บ
ภาษีครูตั้งประเด็นคําถาม
- ในครอบครัวของนักเรียนตอง
เสียภาษีประเภทใดบาง
- ภาษีบํารุงทองที่หมายถึงอะไร
- ภาษีสรรพสามิตหมายถึงอะไร

เวลา
ที่ใช

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๑ เรื่อง สินคาและบริการที่รัฐจัดใหประชาชน
รายวิชาสังคมศึกษา จํานวน ๑ ชั่วโมง

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๓

สื่อการเรียนรู

- การสังเกต
- การตอบคําถาม

การประเมิน
การเรียนรู

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

2.

ลําดับที่

1. อธิบายสินคาและ
บริการที่รัฐจัดให
ประชาชนได
2. ยกตัวอยางสินคาและ
บริการที่รัฐจัดให
ประชาชนได

จุดประสงค
การเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค

ขั้นสอน

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู
กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนดูภาพสินคาและ
บริการที่รฐั บาลจัดใหจาก PPT
เรื่อง สินคาและบริการที่รฐั จัด
ใหประชาชน พรอมตอบคําถาม
แนวคําตอบ
- ไฟฟา น้ําประปา เพื่อชวยให
ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการดําเนินชีวิต
- สรางโรงเรียน เพื่อให
ประชาชนมีความรู
- สรางถนน สะพาน ติดตั้งแสง
สวางตามถนนเพื่ออํานวยความ
สะดวกในการเดินทาง ขนสง
- สรางเขื่อน เพือ่ ชวยกักเก็บน้ํา
ใหเกษตรกรไดใชเมื่อตองการ
- ในชุ ม ชนของนั ก เรี ย นมี สิ่ ง และชวยปองกันภัยจากน้ําทวม
ใดบางที่เปนสินคาและบริการที่ - น้าํ ประปา ไฟฟา โรงเรียน
รัฐจัดใหแกประชาชน
สถานีอนามัย สวนสาธารณะ

แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
๑๕ ๑. ครูใหนักเรียนดูภาพสินคา
นาที และบริการที่รฐั บาลจัดใหแก
ประชาชน จาก PPT เรือ่ ง
สินคาและบริการที่รฐั จัดให
ประชาชน เชน ไฟฟา ถนน
น้ําประปา สะพาน เขื่อนเก็บ
น้ํา ครูตั้งประเด็นคําถาม ดังนี้
- สินคาและบริการที่รฐั จัดให
ประชาชน มีอะไรบาง และแต
ละประเภทมีประโยชนอยางไร

เวลา
ที่ใช
- PPT เรื่อง
สินคาและ
บริการที่รัฐจัด
ใหประชาชน

สื่อการเรียนรู

- การสังเกต
- การตอบ
คําถาม

การประเมิน
การเรียนรู

๑๖๓

3.

ลําดับที่

๑๖๔

3. การจําแนกสินคาและ
บริการที่รัฐจัดให
ประชาชน

จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นปฏิบัติ

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู
กิจกรรมครู
๒. ครูอธิบายเพิ่มเติมให
นักเรียนเขาใจยิ่งขึ้น
๑. นักเรียนทําใบงานที่ 11
เรื่องสินคาและบริการที่รฐั บาล
จัดใหแกประชาชน โดยให
นักเรียนเขียนเครื่องหมาย
หนาขอความทีเ่ ปนสินคาและ
บริการที่รฐั บาลจัดใหแก
ประชาชน
๒ .นั ก เรี ย น ทํ า แ ผ น ผั ง
ความคิด สรุป ประโยชนของ
สิ น คาและบริ ก ารที่ รั ฐ จั ด
ใหแกประชาชนพรอมระบาย
สีตกแตงใหสวยงาม

กิจกรรมนักเรียน
๒. นั ก เรี ย นฟงครู อ ธิ บ าย
เพิ่มเติม

แนวการจัดการเรียนรู

๑๕ ๑. ครูใหนักเรียนทําใบงานที่
นาที 11 เรื่องสินคาและบริการที่
รัฐบาลจัดใหแกประชาชน โดย
ใหนักเรียนเขียนเครื่องหมาย
หนาขอความที่เปนสินคา
และบริการที่รฐั บาลจัดใหแก
ประชาชน
๒. ครูใหนักเรียนสรุปประโยชน
ของสินคาและบริการที่รัฐจัด
ใหแกประชาชนเปนแผนผัง
ความคิด พรอมระบายสี
ตกแตงใหสวยงาม
(ครูปลายทางกํากับดูแล
ชวยเหลือนักเรียนระหวาง
การทํากิจกรรม)

เวลา
ที่ใช

การประเมิน
การเรียนรู

- ใบงานที่ 11 - ตรวจผลงาน
เรื่องสินคาและ - การสังเกต
บริการที่รัฐบาล - การประเมิน
จัดใหแก
ประชาชน
- แผนผัง
ความคิดสรุป
ประโยชนของ
สินคาและ
บริการที่รัฐจัด
ใหแกประชาชน

สื่อการเรียนรู

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

4.

ลําดับที่

4. เห็นความสําคัญของ
สินคาและบริการที่รัฐจัด
ใหประชาชน

จุดประสงค
การเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค

ขั้นสรุป

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู
กิจกรรมนักเรียน
๑. ตัวแทนนักเรียนนําเสนอ
ผลงานหนาชั้นเรียน
๒. นักเรียนรวมกันตรวจสอบ
ความถูกตอง
๓. นักเรียนรวมกันสรุป
ความรูเรื่องสินคาและบริการ
ที่รัฐจัดใหแกประชาชนเชน
ไฟฟา น้ําประปา โรงเรียน
ถนน สะพาน เปนตน เพื่อให
ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการดําเนิน
ชีวิต

แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
๑๐ ๑. ครูสมตั
ุ วแทนนักเรียน
นาที นําเสนอผลงาน ๓ คน หนา
ชั้นเรียน
๒. ครูและนักเรียนรวมกัน
ตรวจสอบความถูกตอง
๓. ครูและนักเรียนรวมกัน
สรุปความรูเรื่องสินคาและ
บริการที่รัฐจัดใหแกประชาชน

เวลา
ที่ใช

การประเมิน
การเรียนรู

- ใบงานที่ 11 - ตรวจผลงาน
เรื่องสินคาและ - การสังเกต
บริการที่รัฐบาล - การประเมิน
จัดใหแก
ประชาชน
- แผนผัง
ความคิดสรุป
ประโยชนของ
สินคาและ
บริการที่รัฐจัด
ใหแกประชาชน

สื่อการเรียนรู

๑๖๕

๑๖๖

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

8. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑. PPT เรื่อง สินคาและบริการที่รัฐจัดใหประชาชน
๒. ใบงานที่ 11 เรื่อง สินคาและบริการที่รัฐบาลจัดใหแกประชาชน
๓. แผนผังความคิด เรื่อง ประโยชนของสินคาและบริการที่รัฐจัดใหแกประชาชน
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ 11 เรื่อง สินคาและบริการที่รัฐบาลจัดใหแกประชาชน
- แผนผังความคิด เรื่อง ประโยชนของสินคาและบริการที่รัฐจัดใหแกประชาชน
การวัดและการประเมินผล
ประเด็นการวัด
และประเมินผล

วิธีการ
- การตรวจใบงาน
- ตรวจแผนผังความคิด
- คําถาม
- การสังเกต
- การประเมิน

เครื่องมือ
- ใบงานที่ 11 เรื่องสินคาและ

เกณฑการประเมิน

ผานเกณฑ
บริการที่รัฐบาลจัดใหแกประชาชน การประเมินรอยละ
60
- แผนผังความคิดเรื่องประโยชน
ความรู
ของสินคาและบริการที่รัฐจัด
ใหแกประชาชน
- แบบสังเกต
- แบบประเมินการตอบคําถาม
- ใบงานที่ 11 เรื่องสินคาและ
- การตรวจใบงาน
ผานเกณฑ
ทักษะ
- การสังเกต
บริการที่รัฐบาลจัดใหแกประชาชน การประเมินรอยละ
กระบวนการ
60
- การประเมิน
- แบบสังเกต
- แบบประเมิน
- แผนผังความคิดเรื่องประโยชน ผานเกณฑประเมิน
- การตรวจใบงาน
ของสินคาและบริการที่รัฐจัด
ระดับคุณภาพพอใช
คุณลักษณะ เจต - การสังเกต
ใหแกประชาชน
- การประเมิน
ขึ้นไป
คติ
- แบบสังเกต
- แบบประเมิน
ผานเกณฑประเมิน
ประเมิน มีวินัย ใฝเรียนรู แบบประเมินคุณลักษณะ
คุณลักษณะ มุงมั่นในการทํางาน มีจิต อันพึงประสงค
ระดับคุณภาพพอใช
อันพึงประสงค สาธารณะ
ขึ้นไป
การประเมินความสามารถใน แบบประเมินสมรรถนะ
ผานเกณฑประเมิน
สมรรถนะสําคัญ การสื่อสาร ความสามารถ สําคัญของผูเรียน
ระดับคุณภาพพอใช
ในการคิดความสามารถใน
ของผูเรียน
ขึ้นไป
การใชทักษะชีวิต

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค

๑๖๗

เกณฑการประเมินผล
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ 11 เรื่อง สินคาและบริการที่รัฐบาลจัดใหแกประชาชน
เกณฑการประเมิน
รูปแบบชิน้ งาน

ภาษา

เนื้อหา

เวลา

ระดับคุณภาพ
ดี (๓)
พอใช (๒)
ปรับปรุง (๑)
รูปแบบชิ้นงานไม
รูปแบบชิ้นงานถูกตอง
รูปแบบชิ้นงานถูกตอง
ครบถวนตามที่กําหนด มี เปนสวนมาก มีความคิด ถูกตอง ตามที่กําหนด
ผลงานไมเรียบรอย
ความคิดสรางสรรคแปลก แปลกใหม นาสนใจ
ใหม นาสนใจ ขนาด
ขนาดเหมาะสม สวยงาม
เหมาะสม สวยงาม
ใชภาษาถูกตอง สะกดคํา ใชภาษาถูกตอง สะกดคํา ใชภาษาและสะกดคําไม
ถูกตอง ลายมือสวยงาม มีผิดพลาดบางเล็กนอย ถูกตอง ลายมืออาน
อานงาย
ลายมืออานงาย
ยาก
ขีดฆา
เนื้อหาถูกตอง สมบูรณ เนื้อหาถูกตอง ตรงหัวขอ เนื้อหาไมถูกตอง ไม
เรื่องรายละเอียดคอนขาง ครอบคลุม
มีความสอดคลอง
ครอบคลุม
เชื่อมโยงกันตรงหัวขอ
เรื่องรายละเอียด
ครอบคลุม
สงชิ้นงานภายในเวลา
สงชิ้นงานไมทันกําหนด สงชิ้นงานไมทันกําหนด
กําหนด
๑ วัน
ตั้งแต ๒ วันขึน้ ไป

เกณฑการใหคะแนน
คะแนน ๑๐ - ๑๒ คะแนน หมายถึง
คะแนน
๗-๙
คะแนน หมายถึง
คะแนน
1-6
คะแนน หมายถึง
เกณฑการผาน ตั้งแต ๗ คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑๖๘

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

เกณฑประเมินผลชิน้ งานหรือภาระงาน
แผนผังความคิด เรื่อง ประโยชนของสินคาและบริการที่รัฐจัดใหแกประชาชน
ประเด็น
การประเมิน
4 (ดีมาก)
เนื้อหา
มีเนื้อหาตรงตาม
หัวขอ ถูกตอง
ชัดเจน ครบถวน
สมบูรณ
รูปแบบ
ออกแบบแผนผัง
ความคิดไดนาสนใจ
สวยงาม เปน
ระเบียบมาก
ความสะอาด ผลงานสําเร็จ เปน
สวยงาม ระเบียบ สะอาด
สวยงาม
ความ
รับผิดชอบ
เกณฑการตัดสิน
คะแนน ๑๔-๑๖
คะแนน ๑๑-๑๓
คะแนน ๘ -๑๐
คะแนน ๑-๗
เกณฑการผาน

ระดับคุณภาพ
3 (ดี)
2 (พอใช)
มีเนื้อหาตรงตาม
มีเนื้อหาตรงตาม
หัวขอ ถูกตอง
หัวขอ ถูกตอง
ชัดเจน แตไม
ครบถวน
ออกแบบแผนผัง
ออกแบบแผนผัง
ความคิดไดนาสนใจ ความคิดไดนาสนใจ
สวยงาม เปน
ระเบียบ
ผลงานสําเร็จ เปน ผลงานสําเร็จ เปน
ระเบียบ สะอาด
ระเบียบ

1 (ปรับปรุง)
มีเนื้อหาตรงตาม
หัวขอ ถูกตอง
บางสวน
ออกแบบแผนผัง
ความคิดได
ผลงานขาดความ
เปนระเบียบ สะอาด
สวยงาม

ผลงานสําเร็จ
ผลงานสําเร็จ
ผลงานสําเร็จ
ผลงานไมสําเร็จ
สมบูรณ กอนเวลาที่ สมบูรณ ตามเวลาที่ สมบูรณ เกินเวลาที่ ตามเวลาที่กาํ หนด
กําหนด
กําหนด
กําหนด
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

ตั้งแตระดับพอใช

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค

๑๖๙

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..
ความสําเร็จ หรือ ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ
.ผูสอน
(……………………………………………………)
วันที่……………เดือน……………………………พ.ศ………………

๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ………………………………………………………ผูตรวจ
(
)
วันที่……………เดือน……………………………พ.ศ………………

๑๗๐

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
ใบงานที่

เรื่อง สินคาและบริการทีร่ ัฐบาลจัดใหแกประชาชน
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๑ เรื่อง สินคาและบริการที่รัฐจัดใหประชาชน
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ๑๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนเขียนเครื่องหมาย หนาขอความที่เปนสินคาและบริการที่รัฐบาลจัดใหแก
ประชาชน

1. สรางถนน

11. สถานีตํารวจ

2. สะพานลอย

12. รถแท็กซี่

3. หางสรรพสินคา

13. ศูนยการเรียนรูชุมชน

4. โรงพยาบาล

14. ไฟฟา

5. โรงเรียนเอกชน

15. น้ําประปา

6. โรงภาพยนตร

16. เงินเดือนของครูเอกชน

. ตลาด

1 . สถานีอนามัย

. สวนสาธารณะ

1 . สวนสนุก

. หองสมุดชุมชน

1 . รถดับเพลิง

10. รานอาหาร

ชื่อ

..

.

นามสกุล

20. ที่อยูอาศัย

..

. ชั้น………………เลขที่

..

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค

๑๗๑

เฉลยใบงานที่ เรื่อง สินคาและบริการที่รัฐบาลจัดใหแกประชาชน
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๑ เรื่อง สินคาและบริการที่รัฐจัดใหประชาชน
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ๑๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนเขียนเครื่องหมาย หนาขอความที่เปนสินคาและบริการที่รัฐบาลจัดใหแก
ประชาชน

1. สรางถนน

11. สถานีตํารวจ

2. สะพานลอย

12. รถแท็กซี่

3. หางสรรพสินคา

13. ศูนยการเรียนรูชุมชน

4. โรงพยาบาล

14. ไฟฟา

5. โรงเรียนเอกชน

15. น้ําประปา

6. โรงภาพยนตร

16. เงินเดือนของครูเอกชน

. ตลาด

1 . สถานีอนามัย

. สวนสาธารณะ

1 . สวนสนุก

. หองสมุดชุมชน

1 . รถดับเพลิง

10. รานอาหาร

ชื่อ

..

.

นามสกุล

20. ที่อยูอาศัย

..

. ชั้น………………เลขที่

..

๑๗๒

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
แผนผังความคิด เรื่อง ประโยชนของสินคาและบริการที่รัฐจัดใหแกประชาชน
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๑ เรื่อง สินคาและบริการที่รัฐจัดใหประชาชน
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ๑๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนสรุปประโยชนของสินคาและบริการทีร่ ัฐจัดใหแกประชาชนเปนแผนผังความคิด

๑. าประปา
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
……………

๒. ถนน สะพาน
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
.

ประโยชนของสินคาและ
บริการที่รัฐจัดใหแก
ประชาชน
๓. เขื่อน
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………........................................
........................................................
..................................................

ชื่อ

..

. นามสกุล

๔. โรงเรียน
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
............................
.................................................

..

. ชั้น………………เลขที่

..

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค

๑๗๓

เฉลยแผนผังความคิด เรื่อง ประโยชนของสินคาและบริการทีร่ ัฐจัดใหแกประชาชน
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๑ เรื่อง สินคาและบริการที่รัฐจัดใหประชาชน
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ๑๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนสรุปประโยชนของสินคาและบริการทีร่ ัฐจัดใหแกประชาชนเปนแผนผังความคิด

๑. ไฟฟา น้ําประปา เพื่อชวยให
ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน
การดําเนินชีวิต

๒. สรางถนน สะพาน ติดตั้งแสงสวางตาม
ถนน เพื่ออํานวยความสะดวกให
ประชาชนในการเดินทาง การขนสง

ประโยชนของสินคาและ
บริการที่รัฐจัดใหแก
ประชาชน

๓.สรางเขื่อน เพื่อชวยกักเก็บน้ําให
เกษตรกรไดใชเมื่อตองการ และชวย
ปองกันน้ําทวม

ชื่อ

..

. นามสกุล

๔. สรางโรงเรียน เพื่อชวยใหประชาชนมี
ความรู

..

. ชั้น………………เลขที่

..

๑๗๔

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
แบบประเมินผลการนําเสนอผลงานนักเรียน

คําชีแ้ จง ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียนแลวขีด ลงในชองที่ตรง
กับระดับคะแนน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

รายการประเมิน

ระดับคะแนน
๓
๒
๑

ความถูกตองของเนื้อหา
ความคิดสรางสรรค
วิธีการนําเสนอผลงาน
การนําไปใชประโยชน
การตรงตอเวลา
รวม

ลงชื่อ...................................................ผูประเมิน
............../.................../................
เกณฑการใหคะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคลองกับรายการประเมินสมบูรณชัดเจน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคลองกับรายการประเมินเปนสวนใหญ
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคลองกับรายการประเมินบางสวน
เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
๑๒-๑๕
๘-๑๑
ต่ํากวา ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ปรับปรุง

ให ๓ คะแนน
ให ๒ คะแนน
ให ๑ คะแนน

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค

๑๗๕

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
คําชีแ้ จง

ให ผูสอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียน แลวขีด
ลงในชองที่ตรงกับระดับคะแนน
ระดับการปฎิบตั ิ
รายการประเมิน
พฤติกรรมการแสดงออก
๓ ๒ ๑

๑. มีวินัย

๑. ปฏิบัติตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับของ
ครอบครัวและโรงเรียน มีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมตางๆ ในชีวิตประจําวันมีความรับผิดชอบ
๒. ใฝเรียนรู
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใสในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เขารวมกิจกรรมการเรียนรูตางๆ
๓. มุงมั่นในการทํางาน ๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพื่อใหงานสําเร็จ
๔. มีจิตสาธารณะ
๗. รูจักชวยพอแม ผูปกครอง และครูทํางาน
๘. อาสาทํางาน ชวยคิด ชวยทํา และแบงปนสิ่งของใหผูอื่น
๙. รูจักการดูแล รักษาทรัพยสมบัติและสิ่งแวดลอมของ
หองเรียน โรงเรียนชุมชน
๑ . เขารวมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนของ
โรงเรียน
ลงชื่อ...................................................ผูประเมิน
............../.................../................
เกณฑการใหคะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยางสม่ําเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบอยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑการใหคะแนนดังตารางแนบทาย
เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนดังนี้
ชวงคะแนน
๒๓ - ๓๐
๑๕ - ๒๒
ต่ํากวา ๑๔

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑๗๖

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

แบบประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน
คําชีแ้ จง ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียนแลวขีด
ตรงกับระดับคะแนน

ลงในชองที่

ระดับการปฏิบตั ิ
รายการประเมิน
๑. ความสามารถ
ในการสื่อสาร
2. ความสามารถ
ในการคิด
๓. ความสามารถ
ในการใชทักษะ
ชีวิต

พฤติกรรมการแสดงออก

๓

๑.๑ มีความสามรถในการรับ – สงสาร
๑.๒ มีความสามารถในการถายทอดความรู ความคิด ความ
เขาใจของตนเอง โดยใชภาษาอยาง เหมาะสม
๒.๑ มีทักษะในการคิดนอกกรอบอยางสรางสรรค
๒.๒ มีความสามารถในการคิดอยางมีระบบ
๓.๑ สามารถทํางานกลุมรวมกับผูอื่นได
๓.๒ นําความรูที่ไดไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน

ลงชื่อ................................................................ผูประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑการใหคะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยางสม่ําเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบอยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑการใหคะแนนดังตารางแนบทาย
เกณฑการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียนดังนี้
ชวงคะแนน
๑๔-๑๘
๙-๑๓
๕-๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๒

๑

๐

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค

๑๗๗

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู

๓

๓

ตรงตอเวลา

ชื่อ – สกุล

ลงในชองทีต่ รงกับ

ขยันหมั่นเพียร

เลขที่

การรวม
กิจกรรม
การรับฟงความ
คิดเห็นของผูอืน่
ความ
รับผิดชอบ

คําชีแ้ จง ใหครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แลวเขียนเครื่องหมาย
พฤติกรรมตามหัวขอที่กําหนด
รายการ

๓

๓

๓

คะแนนรวม

๑๕

เกณฑการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู
ประเด็นการประเมิน
1. การรวมกิจกรรม
2. การรับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่น
3. ความรับผิดชอบ
4. ขยันหมั่นเพียร
5. ตรงตอเวลา

3
มีความกระตือรือรนใน
การรวมกิจกรรมอยาง
สม่ําเสมอ
รับฟงความคิดเห็นของ
ผูอื่นสม่ําเสมอ
มีความรับผิดชอบในงาน
ที่ไดรับมอบหมายอยาง
สม่ําเสมอ
มีความเพียรพยายาม
ทํางานใหสําเร็จอยาง
สม่ําเสมอ
สงผลงานเสร็จ เรียบรอย
ทันตามเวลาที่กําหนด

คะแนน
2
1
มีความกระตือรือรนใน ไมมีความกระตือรือรนใน
การรวมกิจกรรมบางครั้ง การรวมกิจกรรม
รับฟงความคิดเห็นของ
ผูอื่นเปนบางครั้ง
มีความรับผิดชอบในงาน
ที่ไดรับมอบหมาย
บางครั้ง
มีความเพียรพยายาม
ทํางานใหสําเร็จเปน
บางครั้ง
สงผลงานเสร็จ เรียบรอย
แตชากวาเวลาที่กําหนด

เกณฑการใหคะแนน
คะแนน
๑๓ - ๑๕
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๙ - ๑๒
คะแนน หมายถึง
คะแนน
1-8
คะแนน หมายถึง
เกณฑการผาน ตั้งแต ๙ คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช
ปรับปรุง

ไมรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอื่น
ไมมีความรับผิดชอบใน
งานที่ไดรับมอบหมาย
ไมมีความเพียรพยายาม
ทํางานใหสําเร็จ
สงผลงานไมเรียบรอย
และชากวาเวลาที่กําหนด

๑๗๘

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

แบบบันทึกคะแนนใบงาน
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๑ เรื่อง สินคาและบริการที่รัฐจัดใหประชาชน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ที่

ชื่อ-สกุล
คะแนนเต็ม

ใบงานที่ ใบงานที่
1
2
10
10

รวม
คะแนน
20

รอยละ

เกณฑการประเมิน
ผาน

ไมผาน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
รวม
ลงชื่อ
(

ผูประเมิน
)
../

../

.

ผานเกณฑตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ผู้ผลิตผู้บริโภค

๑๗๙

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑๒ เรื่อง การแข่งขันทางการค้า
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ผู้ผลิตผู้บริโภค
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๓
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๓.๒ เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความ
จาเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
ตัวชี้วัด ป.๓/๓ อธิบายเหตุผลการแข่งขันทางการค้าที่มีผลทาให้ราคาสินค้าลดลง
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การแข่งขันทางการค้าทาให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าจากผู้ขายได้หลายราย ผู้ขายจะแข่งขันกันเพื่อให้
สินค้าของตนเองขายได้มาก ทาให้สินค้ามีราคาถูกลง และเกิดการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
อธิบายความสาคัญของการแข่งขันทางการค้าได้
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ(P)
วิเคราะห์ประโยชน์ของการแข่งขันทางการค้า
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
เห็นความสาคัญของการแข่งขันทางการค้า
๔. สาระการเรียนรู้
ความสาคัญของการแข่งขันทางการค้า
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการคิด
๒. ความสามารถในการสื่อสาร
๓. ความสามารในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. มีจิตสาธารณะ
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

1.

ลาดับที่

๑๘๐

จุดประสงค์
การเรียนรู้
ขั้นนา

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๕ นาที ๑. ครู เปิ ดภาพตลาดที่ มี ผู้ ขาย ๑. นักเรียนดูภาพตลาดทีม่ ผี ู้ขาย
สินค้าต่าง ๆ ให้นักเรียนดู ครูตั้ง สินค้าต่าง ๆ จากPPT พร้อมตอบ
ประเด็นคาถาม ดังนี้
คาถาม ดังนี้
แนวคาตอบ
- นักเรียนเคยไปซื้อของที่ตลาด - เคย/ไม่เคย
หรือไม่
- ตลาดมีสินค้าชนิดใดจาหน่าย - ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ อาหาร ขนม
บ้าง
- เลือกซื้อสินค้าที่มีความสด
-ในตลาดมีสินค้าชนิดเดียวกัน สะอาด ราคาถูก
หลายร้าน นักเรียนคิดว่าควรใช้
หลักในการเลือกซื้อสินค้า
อย่างไร
๒. นักเรียนฟังครูเชื่อมโยง
๒. ครูเชื่อมโยงให้นักเรียนเห็นว่า
หากมีสินค้าชนิดเดียวกันหลาย
รายจาหน่ายผูเ้ สนอขายจะต้องมี
การแข่งขันกันทางการค้า

เวลา
ที่ใช้

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีท๓ี่
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑๒ เรื่อง การแข่งขันทางการค้า
รายวิชาสังคมศึกษา จานวน ๑ ชั่วโมง
การประเมิน
การเรียนรู้

- PPT ภาพ
- การสังเกต
ตลาดที่มีผู้ขาย - การตอบ
สินค้า
คาถาม
-คาถาม

สื่อการเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

2.

ลาดับที่

1. อธิบายความสาคัญใน
การแข่งขันทางการค้าได้

จุดประสงค์
การเรียนรู้
ขั้นสอน

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ผู้ผลิตผู้บริโภค

๒. นักเรียนร่วมกันแสดงความ
คิดเห็นประสบการณ์การเลือก
สินค้าเพื่อน
๓. นักเรียนศึกษาความรูจ้ าก PPT
เรื่อง การแข่งขันทางการค้าแล้ว
ร่วมกันอภิปรายสรุป
๔. นักเรียนฟังครูอธิบายเพิ่มเติม
พร้อมตอบคาถามคาถาม ดังนี้
แนวคาตอบ
- การทาให้สินค้าน่าสนใจ เพราะ
มีคู่แข่งในตลาดหลายราย
การพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ดขี ึ้น
เพื่อให้ขายสินค้าได้มากขึน้

กิจกรรมนักเรียน
๑. ตัวแทนนักเรียนออกมาเล่า
ประสบการณ์การเลือกสินค้าที่
ตลาด หน้าชั้นเรียน

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
๒๐นาที ๑. ครูเลือกตัวแทนนักเรียน
ออกมาเล่าประสบการณ์
การเลือกสินค้า หน้าชั้นเรียน
โดยครูใช้ประเด็น ดังนี้
- สถานทีท่ ี่นักเรียนซื้อสินค้า
- นักเรียนซื้อสินค้าอะไร
- นักเรียนมีหลักเกณฑ์ใน
การเลือกซื้อสินค้าอย่างไร
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นประสบการณ์
การเลือกสินค้าของตัวแทน
๓. ครูให้นกั เรียนศึกษาความรู้
จาก PPT เรื่อง การแข่งขันทาง
การค้า
๔. ครูอธิบายเพิม่ เติมความหมาย
และความสาคัญของการแข่งขัน
ทางการค้า โดยการตั้งประเด็น
คาถาม ดังนี้
- การแข่งขันทางการค้ามี
ลักษณะอย่างไร

เวลา
ที่ใช้
- PPT เรื่อง
การแข่งขันทาง
การค้า
- คาถาม

สื่อการเรียนรู้

- การสังเกต
- การตอบ
คาถาม
- การประเมิน

การประเมิน
การเรียนรู้

๑๘๑

3.

ลาดับที่

๑๘๒

2. วิเคราะห์ประโยชน์ของ
การแข่งขันทางการค้า

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นปฏิบัติ

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

๑๕
นาที

เวลา
ที่ใช้
กิจกรรมนักเรียน
- เลือกสินค้าทีม่ ีคุณภาพ ราคา
ไม่แพง

ครูให้นักเรียนรายบุคคลทา
แผนผังความคิด เรื่อง
ประโยชน์ของการแข่งขันทาง
การค้าโดยให้นักเรียน
วิเคราะห์ประโยชน์ของ
การแข่งขันทางการค้าลงใน
กระดาษที่ครูแจกให้ พร้อม
ระบายสีตกแต่งให้สวยงาม

นักเรียนทาแผนผังความคิด
เรื่อง ประโยชน์ของการแข่งขัน
ทางการค้าโดยวิเคราะห์
ประโยชน์ของการแข่งขันทาง
การค้า

- ความสาคัญ ของการแข่งขัน - ผู้ซื้อมีทางเลือกที่หลากหลาย
ทางการค้ามีอะไรบ้าง
สินค้าที่นามาขายมีคุณภาพมาก
ขึ้น
และมีราคาถูกลง

กิจกรรมครู
- นักเรียนจะเลือกซือ้ สินค้า
และบริการอย่างไร

แนวการจัดการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- แผนผัง
- ตรวจผลงาน
ความคิด เรื่อง - การสังเกต
ประโยชน์ของ - การประเมิน
การแข่งขันทาง
การค้า

สื่อการเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

4.

ลาดับที่

3. เห็ น ความส าคั ญ ของ
การแข่งขันทางการค้า

จุดประสงค์
การเรียนรู้
ขั้นสรุป

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ผู้ผลิตผู้บริโภค

๑๐
นาที

เวลา
ที่ใช้
กิจกรรมครู
๑. ครูสุ่มตัวแทนนักเรียน
นาเสนอผลงาน ๓ คน หน้าชั้น
เรียน
๒. ครูและนักเรียนร่วมกัน
ตรวจสอบความถูกต้อง
๓. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
ความรู้เรื่องการแข่งขันทาง
การค้า

กิจกรรมนักเรียน
๑. ตัวแทนนักเรียนนาเสนอ
ผลงานหน้าชั้นเรียน
๒. นักเรียนร่วมกันตรวจสอบ
ความถูกต้อง
๓. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้
การแข่งขันทางการค้า ทาให้ผู้
ซื้อมีโอกาสเลือกซื้อสินค้าและ
บริการตามความพอใจของ
ตนเอง ส่งผลให้ผู้ผลิตพัฒนา
คุณภาพของสินค้าและบริการ
ให้ดีมีคุณภาพมากขึ้น

แนวการจัดการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- แผนผัง
- การสังเกต
ความคิด เรื่อง - การประเมิน
ประโยชน์ของ - ตรวจผลงาน
การแข่งขันทาง
การค้า

สื่อการเรียนรู้

๑๘๓

๑๘๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑. PPT ภาพตลาดที่มีผู้ขายสินค้า
๒. PPT เรื่อง การแข่งขันทางการค้า
๓. แผนผังความคิด เรื่อง ประโยชน์ของการแข่งขันทางการค้า
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
แผนผังความคิด เรื่อง ประโยชน์ของการแข่งขันทางการค้า
การวัดและประเมินผล
ประเด็นการวัดและ
วิธีการ
ประเมินผล
ความรู้
- ผลงานตรวจ
- ตอบคาถาม
- การสังเกต

เครื่องมือ

คุณลักษณะ เจตคติ ประเมิน

- แผนผังความคิด เรื่อง
ประโยชน์ของการแข่งขัน
ทางการค้า
-การประเมินคาตอบ
-แบบสังเกต
- แผนผังความคิด เรื่อง
ประโยชน์ของการแข่งขัน
ทางการค้า
-การประเมินคาตอบ
-แบบสังเกต
แบบประเมิน

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

ประเมินมีวินัย ใฝ่เรียนรู้
มุ่งมั่นในการทางาน มีจิต
สาธารณะ

แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

สมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียน

ประเมินความสามารถใน แบบประเมินสมรรถนะ
การสื่อสาร ความสามารถ ของผู้เรียน
ในการคิด
ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต

ทักษะกระบวนการ - ผลงานตรวจ
- ตอบคาถาม
- การสังเกต

เกณฑ์
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๖๐

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๖๐

ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป

น่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ผู้ผลิตผู้บริโภค

๑๘๕

เกณฑ์ประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
แผนผังความคิด เรื่อง ประโยชน์ของการแข่งขันทางการค้า
ประเด็น
การประเมิน
4 (ดีมาก)
1. เนื้อ า มีเนื้อ าตรงตาม
ัวข้อ ถูกต้อง
ชัดเจน ครบถ้วน
มบูรณ์
2. รูปแบบ ออกแบบแผนผัง
ความคิดได้น่า นใจ
วยงาม เป็น
ระเบียบมาก
3. ความ ผลงาน าเร็จ เป็น
ะอาด วยงาม ระเบียบ ะอาด
วยงาม
4. ความ
รับผิดชอบ

ระดับคุณภาพ
3 (ดี)
2 (พอใช้)
มีเนื้อ าตรงตาม
มีเนื้อ าตรงตาม
ัวข้อ ถูกต้อง
ัวข้อ ถูกต้อง
ชัดเจน แต่ไม่
ครบถ้วน
ออกแบบแผนผัง
ออกแบบแผนผัง
ความคิดได้น่า นใจ ความคิดได้น่า นใจ
วยงาม เป็น
ระเบียบ
ผลงาน าเร็จ เป็น ผลงาน าเร็จ เป็น
ระเบียบ ะอาด
ระเบียบ

ผลงาน าเร็จ
ผลงาน าเร็จ
ผลงาน าเร็จ
มบูรณ์ ก่อนเวลาที่ มบูรณ์ ตามเวลาที่ มบูรณ์ เกินเวลาที่
กา นด
กา นด
กา นด

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 13 - ๑6 คะแนน
คะแนน
9 - ๑๒ คะแนน
คะแนน
5-8
คะแนน
คะแนน
1-4
คะแนน
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ พอใช้ ขึ้นไป

มายถึง
มายถึง
มายถึง
มายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

1 (ปรับปรุง)
มีเนื้อ าตรงตาม
ัวข้อ ถูกต้อง
บาง ่วน
ออกแบบแผนผัง
ความคิดได้
ผลงานขาดความ
เป็นระเบียบ ะอาด
วยงาม
ผลงานไม่ าเร็จ
ตามเวลาที่กา นด

๑๘๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ความสาเร็จ หรือ ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ……………………………………………………….ผู้สอน
(……………………………………………………)
วันที…่ …………เดือน……………………………พ.ศ………………

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

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ผู้ผลิตผู้บริโภค

๑๘๗

แผนผังความคิด เรื่อง ประโยชน์ของการแข่งขันทางการค้า
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ผู้ผลิตผู้บริโภค
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑๒ เรื่อง การแข่งขันทางการค้า
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ๑๓๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
คาชีแ้ จง ให้นกั เรียนวิเคราะห์ประโยชน์ของการแข่งขันทางการค้าโดยเขียนในรูปแบบแผนผังความคิด

ประโยชน์ของการแข่งขันทางการค้า

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

๑๘๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
เฉลยแผนผังความคิด เรื่อง ประโยชน์ของการแข่งขันทางการค้า
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ผู้ผลิตผู้บริโภค
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑๒ เรื่อง การแข่งขันทางการค้า
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ๑๓๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

คาชีแ้ จง ให้นกั เรียนวิเคราะห์ประโยชน์ของการแข่งขันทางการค้าโดยเขียนในรูปแบบแผนผังความคิด

ตัวอย่าง
ผู้ซื้อมีทางเลือกที่
หลากหลาย

ประโยชน์ของการแข่งขันทางการค้า

พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน(
ชื่อ ………………..…………………….…นามสกุล ………………………..…………………. ชั้น………………เลขที่ ……………..

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ผู้ผลิตผู้บริโภค

๑๘๙

แบบประเมินผลการนาเสนอผลงานนักเรียน
คาชีแ้ จง ให้ผสู้ อนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

รายการประเมิน

ระดับคะแนน
๓
๒
๑

ความถูกต้องของเนื้อหา
ความคิดสร้างสรรค์
วิธีการนาเสนอผลงาน
การนาไปใช้ประโยชน์
การตรงต่อเวลา
รวม

ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
๑๒-๑๕
๘-๑๑
ต่ากว่า ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

๑๙๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ให้ ผูส้ อน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓
ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
พฤติกรรมการแสดงออก
ระดับการปฎิบตั ิ

คาชีแ้ จง

๓

๒

๑

๑. มีวินัย

๑. ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัวและโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ
๓. มุ่งมั่นในการทางาน ๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
๔. มีจิตสาธารณะ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน
๘. อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของ
ห้องเรียน โรงเรียนชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของ
โรงเรียน
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนดังนี้
ช่วงคะแนน
๒๓ - ๓๐
๑๕ - ๒๒
ต่ากว่า ๑๔

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ผู้ผลิตผู้บริโภค

๑๙๑

แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
คาชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด
ตรงกับระดับคะแนน

ลงในช่องที่

ระดับการปฏิบตั ิ
รายการประเมิน

พฤติกรรมการแสดงออก

๑. ความสามารถ
ในการสื่อสาร

๑.๑ มีความสามรถในการรับ – ส่งสาร
๑.๒ มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความ
เข้าใจของตนเอง โดยใช้ภาษาอย่าง เหมาะสม
๒.๑ มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์
๒.๒ มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ
๓.๑ สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้
๓.๒ นาความรูท้ ี่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน

2. ความสามารถ
ในการคิด
๓. ความสามารถ
ในการใช้ทกั ษะ
ชีวิต

๓

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

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนดังนี้
ช่วงคะแนน
๑๔-๑๘
๙-๑๓
๕-๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๒

๑

๐

๑๙๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

๓

๓

๓

ตรงต่อเวลา

ชื่อ – สกุล

ขยันหมั่นเพียร

เลขที่

การร่วม
กิจกรรม
การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น
ความ
รับผิดชอบ

คาชีแ้ จง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กาหนด
รายการ
คะแนนรวม

๓

๓

๑๕

เกณฑ์การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ประเด็นการประเมิน
1. การร่วมกิจกรรม
2. การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น
3. ความรับผิดชอบ
4. ขยันหมั่นเพียร
5. ตรงต่อเวลา

3
มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
สม่าเสมอ
รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นสม่าเสมอ
มีความรับผิดชอบในงาน
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง
สม่าเสมอ
มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จอย่าง
สม่าเสมอ
ส่งผลงานเสร็จ เรียบร้อย
ทันตามเวลาที่กาหนด

คะแนน
2
1
มีความกระตือรือร้นใน ไม่มีความกระตือรือร้น
การร่วมกิจกรรมบางครั้ง ในการร่วมกิจกรรม
รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง
มีความรับผิดชอบในงานที่
ได้รับมอบหมายบางครั้ง

ไม่รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น
ไม่มีความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับมอบหมาย

มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จเป็น
บางครั้ง
ส่งผลงานเสร็จ เรียบร้อย
แต่ช้ากว่าเวลาที่กาหนด

ไม่มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จ

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
๑๓ - ๑๕
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๙ - ๑๒
คะแนน หมายถึง
คะแนน
1-8
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ ๙ คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ส่งผลงานไม่เรียบร้อยและ
ช้ากว่าเวลาที่กาหนด

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค

๑๙๓

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๓ เรื่อง ผลกระทบของการแขงขันทางการคา
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๓.๒ เขาใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจตางๆ ความสัมพันธทางเศรษฐกิจและความ
จําเปนของการรวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
ตัวชี้วัด ป.๓/๓ อธิบายเหตุผลการแขงขันทางการคาที่มีผลทําใหราคาสินคาลดลง
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
การแขงขันทางการคาจะทําใหเกิดการพัฒนาและปรับปรุงการผลิต สงผลใหสินคามีคุณ ภาพดีขึ้น
ผูบริโภคจึงมีโอกาสเลือกซื้อสินคาจากหลายแหลง
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
- อธิบายผลกระทบของการแขงขันทางการคาที่มีผลทําใหราคาสินคาลดลงได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ(P)
- วิเคราะหเหตุผลการแขงขันทางการคาที่มีผลทําใหราคาสินคาลดลงได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการแขงขันทางการคาได
๔. สาระการเรียนรู
ผลกระทบของการแขงขันทางการคาที่มีผลทําใหราคาสินคาลดลง
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการคิด
๒. ความสามารถในการสื่อสาร
๓. ความสามารในการใชทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. มีวินยั
๒. ใฝเรียนรู
๓. มุงมั่นในการทํางาน
๔. มีจิตสาธารณะ
๗. กิจกรรมการเรียนรู

1.

ลําดับที่

๑๙๔

จุดประสงค
การเรียนรู
ขั้นนํา

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู
๑๐
นาที

เวลา
ที่ใช
กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนดูภาพสินคา
แลวคําถาม ดังนี้

- ผูบริโภคมีโอกาสไดเลือก
ซื้อสินคาที่มีดี และราคา
ถูก
๒. นักเรียนฟงครูอธิบาย
เพิ่มเติม

กิจกรรมครู
๑. ครูใหนักเรียนดูภาพสินคา
ประเภทเดียวกันแตมีหลายชนิด
หรือหลายรูปแบบ เชน เครื่องซัก
ผา ทีวี เสื้อผา ครูตั้งประเด็น
คําถาม ดังนี้
- นักเรียนคิดวา การที่มีสินคา
ประเภทเดียวกันออกมาวางใน
ตลาดจํานวนมากเปนผลดีตอ
ผูบริโภคอยางไร
๒. ครูอธิบายเพิ่มเติมการแขงขัน
ทางการคาทําใหตองผลิต
สินคาออกมาจํานวนมากเพื่อ
สนองความตองการของผูบริโภค

แนวการจัดการเรียนรู

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๓ เรื่อง ผลกระทบของการแขงขันทางการคา
รายวิชาสังคมศึกษา จํานวน ๑ ชั่วโมง

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

- ภาพสินคา
- คําถาม

สื่อการเรียนรู

- การสังเกต
- การตอบคําถาม

การประเมิน
การเรียนรู

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

2.

ลําดับที่

2.วิเคราะหเหตุผลการ
แขงขันทางการคาที่มีผล
ทําใหราคาสินคาลดลง

1. อธิบายผลกระทบ
ของการแขงขันทาง
การคาที่มีผลทําใหราคา
สินคาลดลงได

จุดประสงค
การเรียนรู
ขั้นสอน

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค

๓. นักเรียนรวมกันวิเคราะห
เหตุผลการแขงขันทาง
การคาที่มีผลทําใหราคา
สินคาลดลงโดยใชแผนภาพ
ความคิดบันทึกลงสมุด

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนศึกษา PPT
เรื่อง ผลกระทบของการ
แขงขันทางการคาและ
รวมกันอภิปรายสรุป
๒. นักเรียนฟงครูอธิบาย
ผลกระทบของการแขงขัน
ทางการคา นักเรียนตอบ
คําถาม
- มีผูขายสินคาชนิด
เดียวกันหลายราย
- ทําใหขายสินคาไดมากขึ้น
- ทําใหซื้อสินคาไดมากขึ้น

แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
๒๐นาที ๑. ครูใหนักเรียนศึกษา
PPT เรื่อง ผลกระทบของการแขงขัน
ทางการคาและรวมกันอภิปรายสรุป
๒. ครูอธิบายผลกระทบของการ
แขงขันทางการคา เพื่อใหนักเรียนมี
ความเขาใจมากขึ้น โดยการตั้ง
ประเด็นคําถาม ดังนี้
- มีปจจัยใดบางที่สงผลใหราคา
สินคาลดลงและมีคุณภาพมากขึ้น
- รานคาที่ขายสินคาคุณภาพดี ราคา
ถูกจะสงผลอยางไร
-ในฐานะผูบริโภค เมื่อสินคามีราคา
ถูกลง จะสงผลตอนักเรียนอยางไร
๓. ครูและนักเรียนรวมกันวิเคราะห
เหตุผลการแขงขันทางการคาที่มีผล
ทําใหราคาสินคาลดลงโดยใช
แผนภาพความคิด

เวลา
ที่ใช
- PPT เรื่อง
ผลกระทบของ
การแขงขันทาง
การคา
- คําถาม
- แผนภาพ
ความคิด

สื่อการเรียนรู

- การสังเกต
- การประเมิน
การตอบคําถาม
- ตรวจผลงาน

การประเมิน
การเรียนรู

๑๙๕

ขั้นสรุป

3. ตระหนักถึง
ผลกระทบที่เกิดจากการ
แขงขันทางการคา

4.

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู

ขั้นปฏิบัติ

จุดประสงค
การเรียนรู

3.

ลําดับที่

๑๙๖
สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑. ตัวแทนนักเรียนนําเสนอ
- ใบงานที่ 12 - ตรวจผลงาน
ผลงานหนาชั้นเรียน นักเรียน เรือ่ งการแขงขัน - การสังเกต
รวมกันตรวจสอบความถูกตอง ทางการคา
- การประเมิน
๒. นักเรียนรวมกันสรุปความรู
เรื่องผลกระทบของการแขงขัน
ทางการคา การแขงขันทาง
การคาทําใหผูบริโภคเลือกซื้อ
สินคาจากผูขายไดหลายราย
ผูขายจะแขงขันกันเพื่อใหสินคา
ของตนเองขายไดมากโดยการลด
ราคา หรือแจกของแถม ซึ่ง
บางครั้งอาจสงผลใหสินคาไมมี
คุณภาพ นอกจากนี้ยังมี
ผลกระทบตอสิง่ แวดลอม เพราะ
ผูผลิตนําทรัพยากรมาใชมาก
เกินไป

กิจกรรมนักเรียน
นักเรียนทําใบงานที่ 12 เรื่อง - ใบงานที่ 12 - ตรวจผลงาน
การแขงขันทางการคา โดยให เรือ่ งการแขงขัน - การสังเกต
นักเรียนดูภาพ แลวตอบคําถาม ทางการคา
- การประเมิน

แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
๑๕นาที ครูใหนักเรียนทําใบงานที่ 12
เรื่องการแขงขันทางการคา โดย
ใหนักเรียนดูภาพ แลวตอบ
คําถาม
๑๐ ๑. ครูสุมตัวแทนนักเรียน
นาที นําเสนอผลงาน ๓ คน หนาชั้น
เรียน ครูและนักเรียนรวมกัน
ตรวจสอบความถูกตอง
๒. ครูและนักเรียนรวมกันสรุป
ความรูเรื่องผลกระทบของ
การแขงขันทางการคา

เวลา
ที่ใช

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค

๑๙๗

8. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑. ภาพสินคา
๒. PPT เรื่อง ผลกระทบของการแขงขันทางการคา
๓. ใบงานที่ 12 เรื่องการแขงขันทางการคา
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ใบงานที่ 12 เรื่องการแขงขันทางการคา
การวัดและประเมินผล
ประเด็นการวัด
วิธีการ
และประเมินผล
- การตรวจใบงาน
- การตรวจงาน
- การสังเกต
ความรู
- การประเมิน
- คําถาม

เครื่องมือ

ทักษะ
กระบวนการ

- การตรวจงาน
- การสังเกต
- การประเมิน

12 เรื่องการ
แขงขันทางการคา
- แผนภาพความคิด
- แบบสังเกต
- แบบประเมิน
- แบบประเมินการตอบ
คําถาม
- แผนภาพความคิด
- แบบสังเกต
- แบบประเมิน

คุณลักษณะ
เจตคติ

- การประเมิน

- แบบประเมิน

ประเมินมีวินัย ใฝเรียนรู
คุณลักษณะ มุงมั่นในการทํางาน มีจิต
อันพึงประสงค สาธารณะ
สมรรถนะ
สําคัญ
ของผูเรียน

- ใบงานที่

แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค

ประเมินความสามารถใน แบบประเมินสมรรถนะ
การสื่อสาร ความสามารถ สําคัญ
ในการคิด
ของผูเรียน
ความสามารถในการใช
ทักษะชีวิต

เกณฑการประเมิน
ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ 60

ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ 60
ผานเกณฑประเมินระดับ
คุณภาพพอใชขึ้นไป
ผานเกณฑประเมินระดับ
คุณภาพพอใชขึ้นไป
ผานเกณฑประเมินระดับ
คุณภาพพอใชขึ้นไป

๑๙๘

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

เกณฑการประเมินผล
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ใบงานที่ 12 เรื่อง การแขงขันทางการคา
เกณฑการประเมิน
รูปแบบชิน้ งาน

ภาษา
เนื้อหา

เวลา

ระดับคุณภาพ
ดี (๓)
พอใช (๒)
ปรับปรุง (๑)
รูปแบบชิ้นงานไมถูกตอง
รูปแบบชิ้นงานถูกตอง
รูปแบบชิ้นงานถูกตอง
ครบถวนตามที่กําหนด มี เปนสวนมาก มีความคิด ตามที่กําหนด ผลงานไม
เรียบรอย
ความคิดสรางสรรคแปลก แปลกใหม นาสนใจ
ใหม นาสนใจ ขนาด
ขนาดเหมาะสม สวยงาม
เหมาะสม สวยงาม
ใชภาษาถูกตอง สะกดคํา ใชภาษาถูกตอง สะกดคํา ใชภาษาและสะกดคําไม
ถูกตอง ลายมือสวยงาม มีผิดพลาดบางเล็กนอย ถูกตอง ลายมืออานยาก
อานงาย
ลายมืออานงาย
ขีดฆา
เนื้อหาถูกตอง สมบูรณ เนื้อหาถูกตอง ตรงหัวขอ เนื้อหาไมถูกตอง ไม
มีความสอดคลอง
เรื่องรายละเอียดคอนขาง ครอบคลุม
เชื่อมโยงกันตรงหัวขอ
ครอบคลุม
เรื่องรายละเอียด
ครอบคลุม
สงชิ้นงานภายในเวลา
สงชิ้นงานไมทันกําหนด สงชิ้นงานไมทันกําหนด
กําหนด
๑ วัน
ตั้งแต ๒ วันขึน้ ไป

เกณฑการใหคะแนน
คะแนน ๑๐ - ๑๒ คะแนน หมายถึง
คะแนน
๗ - ๙ คะแนน หมายถึง
คะแนน
๑ – ๖ คะแนน หมายถึง
เกณฑการผาน ตั้งแต ๗ คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช
ปรับปรุง

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค

๑๙๙

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ความสําเร็จ หรือ ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ……………………………………………………….ผูสอน
(……………………………………………………)
วันที่……………เดือน……………………………พ.ศ………………

๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ………………………………………………ผูตรวจ
(…………………………………………………)
วันที…่ …………เดือน……………………………พ.ศ………………

๒๐๐

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
ใบงานที่ 12 เรื่อง การแขงขันทางการคา
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๓ เรื่อง ผลกระทบของการแขงขันทางการคา
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ๑๓๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนดูภาพ แลวตอบคําถาม
ภาพชุดที่ 1

คําถาม

ที่มาภาพ http://www.painaidii.com/promotion/13999/bigc-supercenter-saphan-kwai-10400/lang/th/

1. ทําไมรานคาจึงลดราคาสินคา
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

2. นักเรียนจะมีวิธีการเลือกซื้อสินคาที่ลดราคาอยางไร จึงจะเหมาะสม
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค

๒๐๑
ภาพชุดที่ 2

http://www.porplashopbyx.wnt.cc/main.php
https://today.line.me/th/v2/article/QWkwWr?imageSlideIndex=1

คําถาม
1. ทําไมจึงตองมีการโฆษณาสินคา
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

2. นักเรียนมีวิธีการเลือกซื้อสินคาตามที่โฆษณาอยางไร
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

บทสรุป
เมื่อมีผูผลิตสินคาหลายรายแขงขันกันผลิตสินคาออกมาเกินความตองการของผูบริโภค จะเกิด
ผลดีตอผูบริโภค คือ
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

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

๒๐๒

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
เฉลยใบงานที่ 12 เรื่อง การแขงขันทางการคา
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๓ เรื่อง ผลกระทบของการแขงขันทางการคา
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ๑๓๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชี้แจง ใหนักเรียนดูภาพ แลวตอบคําถาม
ภาพชุดที่ 1

ที่มาภาพ http://www.painaidii.com/promotion/13999/bigc-supercenter-saphan-kwai-10400/lang/th/
คําถาม
1. ทําไมรานคาจึงลดราคาสินคา
เพราะตองการขายสินคาใหไดมากที่สุด
......................................................................................................................................................................................

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

2. นักเรียนจะมีวิธีการเลือกซื้อสินคาที่ลดราคาอยางไร จึงจะเหมาะสม
คุณภาพดี ตรงกับความตองการ และประโยชนใชสอยคุมคา
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค

๒๐๓
ภาพชุดที่ 2

http://www.porplashopbyx.wnt.cc/main.php
https://today.line.me/th/v2/article/QWkwWr?imageSlideIndex=1

คําถาม
1. ทําไมจึงตองมีการโฆษณาสินคา
เพราะตองการจูงใจลูกคาใหซือ้ สินคาจํานวนมาก
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

2. นักเรียนมีวิธีการเลือกซื้อสินคาตามที่โฆษณาอยางไร
ดูวามีคุณภาพจริงตามที่โฆษณา และราคาพอซื้อได ไมแพงเกินไป
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

บทสรุป
เมื่อมีผูผลิตสินคาหลายรายแขงขันกันผลิตสินคาออกมาเกินความตองการของผูบริโภค จะเกิด
ผลดีตอผูบริโภค คือ
.........................................................................................................................................................................
(พิจารณาตามคําตอบของนักเรียน โดยใหอยูในดุลยพินิจของครูผูสอน)
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

๒๐๔

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
แบบประเมินผลการนําเสนอผลงานนักเรียน

คําชีแ้ จง ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียนแลวขีด ลงในชองที่ตรง
กับระดับคะแนน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

รายการประเมิน

ระดับคะแนน
๓
๒
๑

ความถูกตองของเนื้อหา
ความคิดสรางสรรค
วิธีการนําเสนอผลงาน
การนําไปใชประโยชน
การตรงตอเวลา
รวม

ลงชื่อ...................................................ผูประเมิน
............../.................../................
เกณฑการใหคะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคลองกับรายการประเมินสมบูรณชัดเจน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคลองกับรายการประเมินเปนสวนใหญ
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคลองกับรายการประเมินบางสวน
เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
๑๒-๑๕
๘-๑๑
ต่ํากวา ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ปรับปรุง

ให๓คะแนน
ให๒คะแนน
ให๑คะแนน

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค

๒๐๕

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
คําชีแ้ จง

ให ผูสอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียน แลวขีด
ลงในชองที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
พฤติกรรมการแสดงออก
ระดับการปฎิบตั ิ
๓

๒

๑

๑. มีวินัย

๑. ปฏิบัติตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับของ
ครอบครัวและโรงเรียน มีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมตางๆ ในชีวิตประจําวันมีความรับผิดชอบ
๒. ใฝเรียนรู
๒. ตั้งใจเรียน
๓. เอาใจใสในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เขารวมกิจกรรมการเรียนรูตางๆ
๓. มุงมั่นในการทํางาน ๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย
๖. มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพื่อใหงานสําเร็จ
๔. มีจิตสาธารณะ
๗. รูจักชวยพอแม ผูปกครอง และครูทํางาน
๘. อาสาทํางาน ชวยคิด ชวยทํา และแบงปนสิ่งของใหผูอื่น
๙. รูจักการดูแล รักษาทรัพยสมบัติและสิ่งแวดลอมของ
หองเรียน โรงเรียนชุมชน
10. เขารวมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนของ
โรงเรียน
ลงชื่อ...................................................ผูประเมิน
............../.................../................
เกณฑการใหคะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยางสม่ําเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบอยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑการใหคะแนนดังตารางแนบทาย
เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนดังนี้
ชวงคะแนน
๒๓ - ๓๐
๑๕ - ๒๒
ต่ํากวา ๑๔

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๒๐๖

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

แบบประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน
คําชีแ้ จง ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียนแลวขีด
ตรงกับระดับคะแนน

ลงในชองที่

ระดับการปฏิบตั ิ
รายการประเมิน

พฤติกรรมการแสดงออก

๓

๑. ความสามารถ ๑.๑ มีความสามรถในการรับ – สงสาร
ในการสื่อสาร
๑.๒ มีความสามารถในการถายทอดความรู ความคิด ความ
เขาใจของตนเอง โดยใชภาษาอยาง เหมาะสม
2. ความสามารถ ๒.๑ มีทักษะในการคิดนอกกรอบอยางสรางสรรค
ในการคิด
๒.๒ มีความสามารถในการคิดอยางมีระบบ
๓. ความสามารถ ๓.๑ สามารถทํางานกลุมรวมกับผูอื่นได
ในการใชทักษะ ๓.๒ นําความรูที่ไดไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน
ชีวิต

ลงชื่อ................................................................ผูประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑการใหคะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยางสม่ําเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบอยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑการใหคะแนนดังตารางแนบทาย
เกณฑการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียนดังนี้
ชวงคะแนน
๑๔-๑๘
๙-๑๓
๕-๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๒

๑

๐

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค

๒๐๗

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู

๓

๓

๓

ตรงตอเวลา

๓

ลงในชองทีต่ รงกับ

ความ
รับผิดชอบ
ขยันหมั่นเพียร

ชื่อ – สกุล

การรับฟงความ
คิดเห็นของผูอืน่

เลขที่

การรวม
กิจกรรม

คําชีแ้ จง ใหครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แลวเขียนเครื่องหมาย
พฤติกรรมตามหัวขอที่กําหนด
รายการ

๓

คะแนนรวม

๑๕

เกณฑการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู
ประเด็นการประเมิน
1. การรวมกิจกรรม
2. การรับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่น
3. ความรับผิดชอบ
4. ขยันหมั่นเพียร
5. ตรงตอเวลา

3
มีความกระตือรือรนใน
การรวมกิจกรรมอยาง
สม่ําเสมอ
รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
สม่ําเสมอ
มีความรับผิดชอบในงานที่
ไดรับมอบหมายอยาง
สม่ําเสมอ
มีความเพียรพยายามทํางาน
ใหสําเร็จอยางสม่ําเสมอ
สงผลงานเสร็จ เรียบรอย
ทันตามเวลาที่กําหนด

คะแนน
2
มีความกระตือรือรนใน
การรวมกิจกรรมบางครั้ง

1
ไมมีความกระตือรือรน
ในการรวมกิจกรรม

รับฟงความคิดเห็นของ
ผูอื่นเปนบางครั้ง
มีความรับผิดชอบในงานที่
ไดรับมอบหมายบางครั้ง

ไมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น
ไมมีความรับผิดชอบใน
งานที่ไดรับมอบหมาย

มีความเพียรพยายาม
ทํางานใหสําเร็จเปน
บางครั้ง
สงผลงานเสร็จ เรียบรอย
แตชากวาเวลาที่กําหนด

ไมมีความเพียรพยายาม
ทํางานใหสําเร็จ

เกณฑการใหคะแนน
คะแนน
๑๓ - ๑๕
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๙ - ๑๒
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๘-๑
คะแนน หมายถึง
เกณฑการผาน ตั้งแต ๙ คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช
ปรับปรุง

สงผลงานไมเรียบรอยและ
ชากวาเวลาที่กําหนด

๒๐๘

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

แบบบันทึกคะแนนใบงาน
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๓ เรื่อง ผลกระทบของการแขงขันทางการคา
ที่

ชื่อ-สกุล
คะแนนเต็ม

ใบงานที่ ใบงานที่
1
2
10
10

รวม
คะแนน
20

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
รอยละ

เกณฑการประเมิน
ผาน

ไมผาน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
รวม
ลงชื่อ
(

ผูประเมิน
)
………../……………../………….
ผานเกณฑตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค

๒๐๙

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ : _____________________________________วัน เดือน ป ___________________________
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ผูผลิตผูบริโภค
คําชี้แจง
๑. ระบายสีลงใน
ของแตละกิจกรรมที่นักเรียนคิดวาทําไดตามระดับการประเมินเหลานี้
เพื่อประเมินการเรียนรูของนักเรียน
ปรับปรุง

พอใช

คอนขางดี

กิจกรรม
๑. บอกความหมายและประเภทของทรัพยากรได
๒. เขียนสรุปความสําคัญของทรัพยากรในรูปแบบแผนผังความคิดได
๓. ยกตัวอยางอาชีพที่เปนผูผลิต และผูที่มสี ถานะเปนผูบริโภคได
๔. ยกตัวอยางสินคาในชีวิตประจําวันได
๕. สรุปและเขียนแผนผังความคิดเรื่องบริการที่ควรรูได
๖. เขียนชื่อสินคา ราคาขายและวิธีการแลกเปลี่ยนสินคาได
๗. ยกตัวอยางการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการ โดยใชสิ่งของแลกสิ่งของได
๘. เขียนแผนผังความคิดโดยวิเคราะหเกี่ยวกับความสําคัญของภาษีที่มตี อ
การพัฒนาประเทศดานตางๆได
๙. วิเคราะหสถานการณที่กําหนดใหเรื่องประเภทของภาษีได
๑๐. วิเคราะหภาพที่กําหนดใหแลวตอบคําถามใหถูกตองจากเรื่อง บทบาท
หนาที่ของประชาชนในการเสียภาษี ได
๑๑. เขียนเครือ่ งหมาย หนาขอความที่เปนสินคาและบริการที่รัฐบาลจัด
ใหแกประชาชนได
๑๒. วิเคราะหประโยชนของการแขงขันทางการคาโดยเขียนในรูปแบบ
แผนผังความคิดได
๑๓. ตอบคําถามเรื่อง ผลกระทบของการแขงขันทางการคาได

ดี

ดีมาก
ระดับความสามารถ

๒๑๐

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
๒. นับจํานวนดาวจากตารางขางบนเพื่อบันทึกผลการเรียนรูของนักเรียน ดังนี้
จํานวน
จํานวน
..............................
..............................
จํานวน
จํานวน
..............................
..............................
จํานวน
..............................
สรุป : วงกลมรอบผลการเรียนรูของนักเรียน โดยนับจากขอที่ไดดาวมากที่สุด
ปรับปรุง
พอใช
ดี
คอนขางดี
ดีมาก

3. กาเครื่องหมาย ลงใน

ที่นักเรียนวางแผนจะทําเพื่อพัฒนาการเรียนในครั้งตอไป (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)

_______________________

_______________________

_______________________

______________________

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ออมไวไมขัดสน

หนวยการเรียนรูที่ 2
ออมไวไมขัดสน

๒๑๑

๒๑๒

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

หนวยการเรียนรูที่ ๒
ชื่อหนวยการเรียนรู เรื่องออมไวไมขัดสน
รหัสวิชา ส๑๓๑๐๑
รายวิชาสังคมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๗ ชั่วโมง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๓ เศรษฐศาสตร
มาตรฐาน ส ๓.๑ เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใชทรัพยากรที่มี
อยูจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา รวมทั้งเขาใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
การดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด ป.๓/๑ จําแนกความตองการและความจําเปนในการใชสินคาและบริการในการดํารง ชีวิต
ป.๓/๒ วิเคราะหการใชจายของตนเอง
ป.๓/๓ อธิบายไดวาทรัพยากรที่มีอยูจํากัดมีผลตอการผลิตและบริโภคสินคาและบริการ
มาตรฐาน ส ๓.๒ เขาใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจตางๆ ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ และความจําเปน
ของการรวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
ตัวชี้วัด ป.๓/๑ บอกสินคาและบริการที่รัฐจัดหาและใหบริการแกประชาชน
ป.๓/๒ บอกความสําคัญของภาษีและบทบาทของประชาชนในการเสียภาษี
ป.๓/๓ อธิบายเหตุผลการแขงขันทางการคา ที่มีผลทําใหราคาสินคาลดลง
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
การประกอบอาชีพจะประสบผลสําเร็จไดนั้น จะตองศึกษาขอมูลของลักษณะงานอาชีพ ตามความ
สนใจและความถนัด มีเจตคติที่ดีตออาชีพนั้น และเห็นถึงความสําคัญของอาชีพในการสรางรายไดเลี้ยงชีพตน
และครอบครัว และเมื่อมีรายไดควรที่จะรูจักการใชจาย ในชีวิตประจําวัน เพื่อซื้อสินคาและบริการที่ไมเกินตัว
และคุมคาจัดทํารายรับรายจาย รูจักการเก็บออมไว ยอมสงผลดีตอสภาพความเปนอยูในการดําเนินชีวิต
๓. สาระการเรียนรู
ความรู
๑. บอกความหมายประเภทและความสําคัญของการประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาชีพ
อุตสาหกรรม,อาชีพหัตถกรรม
๒. อภิปรายที่มาของรายไดและรายจายของตนเอง และครอบครัวได
๓. บอกประโยชนของการใชจายที่ไมเกินตัวได
๔. เขาใจความหมายของการออมเงินได
ทักษะ/กระบวนการ
๑. นําความรูเรื่องการออมไปใชในชีวิตประจําวันได
๒. นําความรูเรื่องรายรับ รายจายมาปรับใชในชีวิตประจําวันได
๓. แยกแยะประเภทของอาชีพเกษตรกรรม อาชีพอุตสาหกรรม,อาชีพหัตถกรรม ได

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ออมไวไมขัดสน

๒๑๓

เจตคติ
๑. เห็นประโยชนของการทํารายรับรายจายอยางมีเหตุผล
๒. สามารถอภิปรายถึงประเภทและความสําคัญของการประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาชีพ
อุตสาหกรรม,อาชีพหัตถกรรมอยางมีเหตุผล
๓. เห็นประโยชนของการใชจายเงินอยางไมเกินตัวไดสมเหตุสมผล
๔. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชชีวิต
๕. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
๕.คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักชาติ ศาสน กษัตริย
๒. ซื่อสัตย
๓. มีวินัย
๔. ใฝเรียนรู
๕. อยูอยางพอเพียง
๖. มีจิตสาธารณะ
๖.การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
๑. ใบงานที่ 1 เรื่อง การสรางหารายไดที่สุจริตของครอบครัว
๒. ใบงานที่ 2 เรื่อง การประกอบอาชีพ
๓. ใบงานที่ 3 เรื่อง ความสําคัญของการประกอบอาชีพ
๔. แผนผังความคิด เรื่อง การวางแผนการใชจายเงินของตนเอง
๕. ใบงานที่ 4 เรื่องการทําบัญชีเพื่อวิเคราะหการใชจาย
๖. ใบงานที่ 5 เรื่อง การวางแผนการนําเงินที่เหลือมาใชจายอยางเหมาะสม
๗. ใบงานที่ 6 เรื่องการแสวงหารายไดที่สุจริตและเหมาะสม

๒๑๔

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลงาน

เกณฑการประเมิน
รูปแบบชิน้ งาน

ภาษา
เนื้อหา

เวลา

ระดับคุณภาพ
ดี (๓
พอใช (๒
ปรับปรุง (๑
รูปแบบชิ้นงานไมถูกตอง
รูปแบบชิ้นงานถูกตอง
รูปแบบชิ้นงานถูกตอง
ครบถวนตามที่กําหนด มี เปนสวนมาก มีความคิด ตามที่กําหนด ผลงานไม
เรียบรอย
ความคิดสรางสรรคแปลก แปลกใหม นาสนใจ
ใหม นาสนใจ ขนาด
ขนาดเหมาะสม สวยงาม
เหมาะสม สวยงาม
ใชภาษาถูกตอง สะกดคํา ใชภาษาถูกตอง สะกดคํา ใชภาษาและสะกดคําไม
ถูกตอง ลายมือสวยงาม มีผิดพลาดบางเล็กนอย ถูกตอง ลายมืออานยาก
อานงาย
ลายมืออานงาย
ขีดฆา
เนื้อหาถูกตอง สมบูรณ เนื้อหาถูกตอง ตรงหัวขอ เนื้อหาไมถูกตอง ไม
เรื่องรายละเอียดคอนขาง ครอบคลุม
มีความสอดคลอง
ครอบคลุม
เชื่อมโยงกันตรงหัวขอ
เรื่องรายละเอียด
ครอบคลุม
สงชิ้นงานภายในเวลา
สงชิ้นงานไมทันกําหนด สงชิ้นงานไมทันกําหนด
กําหนด
๑ วัน
ตั้งแต ๒ วันขึน้ ไป

เกณฑการใหคะแนน
คะแนน ๑๐ - ๑๒ คะแนน หมายถึง
คะแนน
๗-๙
คะแนน หมายถึง
คะแนน
1-6
คะแนน หมายถึง
เกณฑการผาน ตั้งแต ๗ คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช
ปรับปรุง

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

๒๑๕

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง การสร้างรายได้และการประกอบอาชีพ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๓.๑ เข้ า ใจและสามารถบริ ห ารจั ด การทรัพ ยากรในการผลิ ต และการบริ โภค การใช้
ทรัพยากรที่ มี อยู่จากัดได้อย่างมีประสิทธิภาและคุ้มค่า ร่วมที่เข้าใจหลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
ตัวชี้วดั ป.๓/๒ วิเคราะห์การใช้จ่ายของตนเอง
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การประกอบอาชีพ หมายถึง การทามาหากินจากการทางานหรือทากิจกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิดผลผลิต
และบริการ เพื่อสร้างรายได้เลี้ยงชีพตนเองและครอบครัว และอาชีพที่ดีจะต้องเป็นอาชีพสุจริต ไม่ผิดกฎหมาย
ไม่ผิดศีลธรรม และเป็นที่ยอมรับของสังคม
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายการประกอบอาชีพของครอบครัวได้
- อธิบายการสร้างรายได้ที่สุจริตของครอบครัวได้
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ(P)
- การจาแนกกิจกรรมและการประกอบอาชีพ
- การแสดงบทบาทสมมุติการประกอบอาชีพ
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- เห็นความสาคัญของการแสวงหารายได้ที่สุจริต
๔. สาระการเรียนรู้
การสร้างรายได้และการประกอบอาชีพ
- การประกอบอาชีพของครอบครัว
- การสร้างรายได้ที่สุจริตของครอบครัว
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการคิด
๒. ความสามารถในการสื่อสาร
๓. ความสามารในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. มุ่งมั่นในการทางาน
๓. อยู่อย่างพอเพียง
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

1.

ลาดับที่

๒๑๖

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นนา

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- สุจริต เพราะ......
(นักเรียนอธิบาย)
- ขโมย/โจร/ค้ายาเสพติด
๒. นักเรียนฟังครูอธิบายเชื่อมโยง

กิจกรรมนักเรียน
๑.นักเรียนดูภาพอาชีพต่างๆจาก - PPT ภาพครู - การสังเกต
PPT และตอบคาถามครูเป็น
ตารวจ ทหาร - ก า ร ต อ บ
รายบุคคล
หมอ พยาบาล คาถาม
พ่อค้า แม่ค้า
แนวคาตอบ
- คาถาม
- ทางาน/ประกอบอาชีพ
- นักเรียนตอบตามความต้องการ

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
๕ นาที ๑.ครูเปิดภาพอาชีพต่างๆจาก PPT
ให้นักเรียนดู เช่น ครู ตารวจ
ทหาร หมอ พยาบาล พ่อค้า แม่ค้า
ครูตั้งประเด็นคาถามกับนักเรียน
- หากนักเรียนอยากมีเงิน/มีรายได้
นักเรียนต้องทาอย่างไร
- อาชีพที่นักเรียนใฝ่ฝันคืออาชีพ
อะไร เพราะอะไรถึงอยาก
ประกอบอาชีพนั้นๆ
- อาชีพที่นักเรียนกล่าวมานั้นเป็น
อาชีพที่สุจริตหรือไม่ อย่างไร
- อาชีพทีผ่ ิดกฎหมายมีอะไรบ้าง
๒. ครูอธิบายเชื่องโยงให้นกั เรียน
เข้าใจว่าการประกอบอาชีพเป็น
การสร้างรายได้ให้กับตนเองและ
ครอบครัว

เวลา
ที่ใช้

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง การสร้างรายได้และการประกอบอาชีพ
รายวิชาสังคมศึกษา จานวน ๑ ชั่วโมง

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.3)

2.

ลาดับที่

1. การจาแนก
กิจกรรมและ
การประกอบอาชีพ
2. อธิบาย
การประกอบอาชีพ
ของครอบครัวได้

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นสอน

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน

๒๐
นาที

เวลา
ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๑. ครูเปิดภาพจาก PPT
๑. นักเรียนดูภาพจาก PPT และ
การประกอบอาชีพและการทา
ตอบคาถาม ดังนี้
กิจกรรมต่างๆ เช่น ขายดอกไม้
ขายผลไม้ การกวาดบ้าน การนั่ง
อ่านหนังสือ ร้านขายกาแฟ การรด
น้าต้นไม้ การรักษาคนไข้ การสอน
หนังสือ และการทาไร่ ทาสวน
แล้วสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับ
การทางาน จากนั้น นักเรียน
ร่วมกันอภิปรายว่า
- กิจกรรมใดเป็นอาชีพ
- การขายดอกไม้ ขายผลไม้ ขาย
กาแฟ รักษาคนไข้ สอนหนังสือ
และการทาไร่ ทาสวน
- กิจกรรมใดไม่ใช่การประกอบ
- การกวาดบ้าน การนั่งอ่าน
อาชีพ
หนังสือ การรดน้าต้นไม้
- บุคคลในภาพประกอบอาชีพ
- พ่อค้า/แม่ค้าหมอ
อะไรบ้าง
ครูเกษตรกร
- ในครอบครัวของนักเรียน
- นักเรียนตอบตามความเป็นจริง
ผู้ปกครองประกอบอาชีพอะไรบ้าง

แนวการจัดการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- PPT ภาพ
- การสังเกต
การประกอบ - การตอบ
อาชีพและ
คาถาม
การทากิจกรรม
ต่าง ๆ
- คาถาม

สื่อการเรียนรู้

๒๑๗

ลาดับที่

๒๑๘

3. อธิบายการสร้าง
รายได้ที่สุจริตของ
ครอบครัวได้

- การแสดงบทบาท
สมมุติการประกอบ
อาชีพ

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้
กิจกรรมครู
- เหตุใดสมาชิกในครอบครัวที่เป็น
ผู้ใหญ่ต้องประกอบอาชีพ
๒. ครูให้นักเรียนยกตัวอย่าง
การทางาน การประกอบอาชีพที่
สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว และ
ชุมชนว่ามีอะไรบ้าง เป็นต้น
๓. ครูให้ตัวแทนกลุ่ม ๕ คน แต่ง
กายด้วยเครื่องแต่งกายที่ครูเตรียม
ไว้ ออกมาหน้าชั้นเรียน นักเรียน
ในห้องลองทายว่าเป็นการแต่งกาย
ของอาชีพอะไรและมีบทบาท
อย่างไร
๔.ครูให้นักเรียนศึกษา PPT เรื่อง
การสร้างรายได้ที่สุจริต และ
ร่วมกันอภิปราย

สื่อการเรียนรู้

- การร่วม
กิจกรรม
- การประเมิน

- การสังเกต
- การตอบ
คาถาม

การประเมิน
การเรียนรู้

๔. นักเรียนศึกษา PPT เรื่อง การ - PPT เรื่อง
- การสังเกต
สร้างรายได้ที่สุจริต และร่วมกัน การสร้าง
อภิปรายในประเด็น
รายได้ที่สุจริต
- ความสาคัญการแสวงหา
รายได้
- ลักษณะของรายได้ที่สุจริต

กิจกรรมนักเรียน
- ทางานหารายได้เลี้ยงตนเอง
- คาถาม
และครอบครัว
๒. นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่าง
พ่อค้า/แม่ค้า
ทหารตารวจพยาบาล
ครู ช่างตัดผม ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า
- การแสดง
๓.ตัวแทนนักเรียน ๕ คน แต่ง
บทบาทสมมุติ
กายด้วยเครื่องแต่งกายที่ครู
เตรียมไว้ ออกมาหน้าชั้นเรียน

แนวการจัดการเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.3)

ขั้นสรุป

4. เห็นความสาคัญ
ของการแสวงหา
รายได้ที่สุจริต

4.

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

ขั้นปฏิบัติ

จุดประสงค์
การเรียนรู้

3.

ลาดับที่

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน

๑๐
นาที

๑๕
นาที

เวลา
ที่ใช้

๑.ครูสุ่มตัวแทนนักเรียนนาเสนอ
ผลงาน ๓ คน หน้าชั้นเรียน ครู
และนักเรียนร่วมกันตรวจสอบ
ความถูกต้อง
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
ความรู้เรื่องการสร้างรายได้และ
การประกอบอาชีพ

๑. ตัวแทนนักเรียนนาเสนอ
ผลงานหน้าชั้นเรียน นักเรียน
ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง
๒. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้
เรื่องการสร้างรายได้และ
การประกอบอาชีพ การสร้าง
รายได้เลี้ยงชีพตนเองและ
ครอบครัว อาชีพที่ดีจะต้องเป็น
อาชีพสุจริต ไม่ผิดกฎหมาย ไม่ผิด
ศีลธรรม และเป็นที่ยอมรับของ
สังคม

กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ครูให้นักเรียนทาใบงานที่ 1 เรื่อง นักเรียนทาใบงานที่ 1 เรื่องการ
การสร้างรายได้ที่สุจริตของ
สร้างรายได้ที่สุจริตของครอบครัว
ครอบครัว อธิบายลักษณะของการ
สร้างรายได้ที่สุจริตของครอบครัว
พร้อมวาดภาพประกอบ

แนวการจัดการเรียนรู้

- ใบงานที่ 1
เรื่องการสร้าง
รายได้ที่สุจริต
ของครอบครัว

- ใบงานที่ 1
เรื่องการสร้าง
รายได้ที่สุจริต
ของครอบครัว

สื่อการเรียนรู้

- ตรวจ
ผลงาน
- การสังเกต
- การประเมิน

- ตรวจ
ผลงาน
- การสังเกต
- การประเมิน

การประเมิน
การเรียนรู้

๒๑๙

๒๒๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.3)

8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑. PPT ภาพครู ตารวจ ทหาร หมอ พยาบาล พ่อค้า แม่ค้า
๒. PPT ภาพการประกอบอาชีพและการทากิจกรรมต่าง ๆ
๓. PPT เรื่อง การสร้างรายได้ที่สุจริต
๔. ใบงานที่ 1 เรือ่ ง การสร้างรายได้ที่สุจริตของครอบครัว
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ใบงานที่ 1 เรื่อง การแสวงหารายได้ที่สุจริตและเหมาะสม
การวัดและประเมินผล
ประเด็นการวัด
วิธีการ
และประเมินผล
- การตรวจใบงาน
- คาถาม
ความรู้
- การสังเกต
- การประเมิน
- การสังเกต
ทักษะกระบวนการ - การประเมิน

คุณลักษณะ
เจตคติ

- การประเมิน

เครื่องมือ
-ใบงานที่ 1 เรือ่ ง การสร้าง
รายได้ที่สุจริตของครอบครัว
- แบบสังเกต
- แบบประเมิน
- แบบสังเกต
- แบบประเมิน
- แบบประเมิน

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

ประเมินใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นใน
การทางานอยู่อย่างพอเพียง

แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

สมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียน

ประเมินความสามารถใน
การสื่อสาร ความสามารถใน
การคิดความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต

แบบประเมินสมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียน

เกณฑ์การ
ประเมิน
ผ่านเกณฑ์
การประเมิน
ร้อยละ 6
ผ่านเกณฑ์
การประเมิน
ร้อยละ 6
ผ่านเกณฑ์
ประเมินระดับ
คุณภาพพอใช้ขึ้น
ไป
ผ่านเกณฑ์
ประเมินระดับ
คุณภาพพอใช้ขึ้น
ไป
ผ่านเกณฑ์
ประเมินระดับ
คุณภาพพอใช้ขึ้น
ไป

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน

๒๒๑

เกณฑ์การประเมินผล
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ใบงานที่ 1 เรื่อง การแสวงหารายได้ที่สุจริตและเหมาะสม
เกณฑ์การประเมิน
รูปแบบชิน้ งาน

ภาษา
เนื้อหา

เวลา

ระดับคุณภาพ
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
ปรับปรุง (๑)
รูปแบบชิ้นงานถูกต้อง
รูปแบบชิ้นงานถูกต้อง
รูปแบบชิ้นงานไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่กาหนด มี เป็นส่วนมาก มีความคิด ตามที่กาหนด ผลงานไม่
ความคิดสร้างสรรค์แปลก แปลกใหม่ น่าสนใจ
เรียบร้อย
ใหม่ น่าสนใจ ขนาด
ขนาดเหมาะสม สวยงาม
เหมาะสม สวยงาม
ใช้ภาษาถูกต้อง สะกดคา ใช้ภาษาถูกต้อง สะกดคา ใช้ภาษาและสะกดคาไม่
ถูกต้อง ลายมือสวยงาม มีผิดพลาดบ้างเล็กน้อย ถูกต้อง ลายมืออ่านยาก
อ่านง่าย
ลายมืออ่านง่าย
ขีด ่า
เนื้อหาถูกต้อง สมบูรณ์ เนื้อหาถูกต้อง ตรงหัวข้อ เนื้อหาไม่ถูกต้อง ไม่
มีความสอดคล้อง
เรื่องรายละเอียดค่อนข้าง ครอบคลุม
เชื่อมโยงกันตรงหัวข้อ
ครอบคลุม
เรื่องรายละเอียด
ครอบคลุม
ส่งชิ้นงานภายในเวลา
ส่งชิ้นงานไม่ทันกาหนด ส่งชิ้นงานไม่ทันกาหนด
กาหนด
๑ วัน
ตั้งแต่ ๒ วันขึน้ ไป

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน ๑๐ - ๑๒ คะแนน หมายถึง
คะแนน
๗ - ๙ คะแนน หมายถึง
คะแนน
๑ – ๖ คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ ๗ คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๒๒๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.3)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ความสาเร็จ หรือ ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ……………………………………………………….ผู้สอน
(……………………………………………………)
วันที…่ …………เดือน……………………………พ.ศ………………

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

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน

๒๒๓

ใบงานที่ 1 เรือ่ ง การสร้างรายได้ทสี่ ุจริตของครอบครัว
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง การสร้างรายได้และการประกอบอาชีพ
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ๑๓๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
คาชีแ้ จง นักเรียนจงอธิบายลักษณะของการสร้างรายได้ที่สุจริตของครอบครัว พร้อมวาดภาพประกอบ

อาชีพของครอบครัว....................................................................
ลักษณะของการประกอบอาชีพ
..............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
...................................
ที่มาของรายได้ของครอบครัว
........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.........
ชื่อ ………………..……......…..………นามสกุล ………………….............……..………..ชั้น……………เลขที่ ……………..

๒๒๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.3)
เฉลยใบงานที่ 1 เรื่อง การสร้างรายได้ทสี่ ุจริตของครอบครัว
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง การสร้างรายได้และการประกอบอาชีพ
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ๑๓๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

คาชีแ้ จง นักเรียนจงอธิบายลักษณะของการสร้างรายได้ที่สุจริตของครอบครัว พร้อมวาดภาพประกอบ

(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน)

อาชีพของครอบครัว....................................................................
ลักษณะของการประกอบอาชีพ
..............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
...................................
ที่มาของรายได้ของครอบครัว
........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.........
ชื่อ ………………..……......…..………นามสกุล ………………….............……..………..ชั้น……………เลขที่ ……………..

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน

๒๒๕

แบบประเมินผลการนาเสนอผลงานนักเรียน
คาชีแ้ จง ให้ผสู้ อนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

รายการประเมิน

ระดับคะแนน
๓
๒
๑

ความถูกต้องของเนื้อหา
ความคิดสร้างสรรค์
วิธีการนาเสนอผลงาน
การนาไปใช้ประโยชน์
การตรงต่อเวลา
รวม

ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
๑๒-๑๕
๘-๑๑
ต่ากว่า ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

๒๒๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.3)

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คาชีแ้ จง

ให้ ผูส้ อน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓
ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
๑. ใฝ่เรียนรู้

๒.อยู่อย่าง
พอเพียง
๓. มุ่งมั่นในการ
ทางาน

รายการประเมิน

ระดับคะแนน
3 2 1

๑. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๒. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ
๓. ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยีต่างๆแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
และเลือกใช้สอื่ ได้อย่างเหมาะสม
๔. บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็น
องค์ความรู้
๕. แลกเปลี่ยนความรู้ ด้วยวิธีการต่างๆ และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
๖. ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยัด
๗. ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรูค้ ุณค่า
๘. ใช้จ่ายอย่างประหยัดและมีการเก็บออมเงิน
๙. มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
๑๐. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนดังนี้
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ
๒๓ - ๓๐
ดี
๑๕ - ๒๒
พอใช้
ต่ากว่า ๑๔
ปรับปรุง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน

๒๒๗

แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
คาชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด
ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
๑. ความสามารถ ใน
การสื่อสาร
2. ความสามารถ
ในการคิด
๓. ความสามารถ
ในการใช้ทกั ษะชีวติ

พฤติกรรมการแสดงออก
๑.๑ มีความสามรถในการรับ – ส่งสาร
๑.๒ มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความ
เข้าใจของตนเอง โดยใช้ภาษาอย่าง เหมาะสม
๒.๑ มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์
๒.๒ มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ
๓.๑ สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้
๓.๒ นาความรูท้ ี่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน

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

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนดังนี้
ช่วงคะแนน
๑๔-๑๘
๙-๑๓
๕-๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ลงในช่องที่
ระดับการ
ปฏิบตั ิ
๓ ๒ ๑ ๐

๒๒๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.3)

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

๓

๓

๓

ตรงต่อเวลา

๓

ความ
รับผิดชอบ
ขยันหมั่นเพียร

ชื่อ – สกุล

การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น

เลขที่

การร่วม
กิจกรรม

คาชีแ้ จง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กาหนด
รายการ
คะแนนรวม

๓

๑๕

เกณฑ์การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ประเด็นการประเมิน
1. การร่วมกิจกรรม
2. การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น
3. ความรับผิดชอบ
4. ขยันหมั่นเพียร
5. ตรงต่อเวลา

คะแนน
3
2
มีความกระตือรือร้นใน มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง
การร่วมกิจกรรม
สม่าเสมอ
บางครั้ง
รับฟังความคิดเห็นของ รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นสม่าเสมอ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง
มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบใน
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง งานที่ได้รับมอบหมาย
สม่าเสมอ
บางครั้ง
มีความเพียรพยายาม
มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จอย่าง
ทางานให้สาเร็จเป็น
สม่าเสมอ
บางครั้ง
ส่งผลงานเสร็จ เรียบร้อย ส่งผลงานเสร็จ เรียบร้อย
ทันตามเวลาที่กาหนด
แต่ช้ากว่าเวลาที่กาหนด

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
๑๓ - ๑๕
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๙ - ๑๒
คะแนน หมายถึง
คะแนน
1-8
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ ๙ คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

1
ไม่มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม
ไม่รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น
ไม่มีความรับผิดชอบในงาน
ที่ได้รับมอบหมาย
ไม่มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จ
ส่งผลงานไม่เรียบร้อยและ
ช้ากว่าเวลาที่กาหนด

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน

๒๒๙
แบบบันทึกคะแนนใบงาน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การสร้างรายได้ที่สุจริตของครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ที่

ชื่อ-สกุล
คะแนนเต็ม

ใบงานที่
1
1

ใบงานที่
2
1

รวม
คะแนน
2

ร้อยละ

เกณฑ์การประเมิน
ผ่าน

ไม่ผ่าน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
รวม
ลงชื่อ
(

ผู้ประเมิน
)
………../……………../………….
ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ร้อยละ 6 ขึ้นไป

๒๓๐

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่องความหมายและประเภทของการประกอบอาชีพ
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ออมไวไมขัดสน
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๓
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๓.๑ เขาใจและสามารถบริ ห ารจั ด การทรัพ ยากรในการผลิ ต และการบริ โภค การใช
ทรัพยากรที่มีอยูจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา รวมที่เขาใจหลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ
ตัวชี้วัด ป.๓/๒ วิเคราะหการใชจายของตนเอง
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
การประกอบอาชีพ หมายถึง การทํามาหากินจากการทํางานหรือทํากิจกรรมใดๆ ที่กอใหเกิดผลผลิต
และบริการ เพื่อสรางรายไดเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัว และอาชีพที่ดีจะตองเปนอาชีพสุจริต ไมผิดกฎหมาย
ไมผิดศีลธรรม และเปนที่ยอมรับของสังคม
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
- อธิบายความหมายและประเภทของการประกอบอาชีพได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ(P)
- การสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู
- การทํางานกลุม
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- เห็นความสําคัญของการประกอบอาชีพที่สุจริต
๔. สาระการเรียนรู
ความหมายและประเภทของการประกอบอาชีพ
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการคิด
๒. ความสามารถในการสื่อสาร
๓. ความสามารในการใชทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
๒. มุงมั่นในการทํางาน
๓. อยูอยางพอเพียง
๗. กิจกรรมการเรียนรู

1.

ลําดับที่

จุดประสงค
การเรียนรู

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

ขั้นนํา

๕
นาที

เวลา
ที่ใช

สื่อการเรียนรู

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนทบทวนความรู
- คําถาม
เรื่องการสรางรายไดและ
การประกอบอาชีพ และตอบ
คําถาม ดังนี้
แนวคําตอบ
- คาขาย/ทําสวน/ทําไร

- ทําใหมีรายไดประจําเลี้ยง
ตนเองและครอบครัว
- อาชีพที่ไมผิดกฎหมาย เชน
แมคาพอคา ทหาร ชางไฟฟา
ชาวนา
- รายไดหมายถึงอะไร
- คาตอบแทนเปนเงิน ที่ไดรับ
จากการทํางาน
- นักเรียนคิดวาอาชีพสุจริตที่วัยของ - (ครูพิจารณาจากคําตอบ
นักเรียนสามารถทําไดมีอะไรบาง ของนักเรียน)

กิจกรรมครู
๑. ครูทบทวนความรูเดิม เกี่ยวกับ
การประกอบอาชีพของครอบครัว
และการแสวงหารายไดที่สุจริต
และเหมาะสมโดยครูตั้ง ประเด็น
คําถามทบทวน ดังนี้
- ชุมชนของนักเรียนสวนใหญ
ประกอบอาชีพอะไร
- นักเรียนคิดวาอาชีพมี
ความสําคัญอยางไร
- อาชีพที่สุจริตทีลักษณะอยางไร
จงยกตัวอยาง

แนวการจัดการเรียนรู

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ความหมายและประเภทของการประกอบอาชีพ
รายวิชาสังคมศึกษา จํานวน ๑ ชั่วโมง

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ออมไวไมขัดสน

- การสังเกต
- การตอบคําถาม

การประเมิน
การเรียนรู

๒๓๑

2.

ลําดับที่

๒๓๒

1. อธิบายความหมาย
และประเภทของการ
ประกอบอาชีพได
2. การทํางานกลุม

จุดประสงค
การเรียนรู
ขั้นสอน

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู
๒๐
นาที

เวลา
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๑. ครูใหนักเรียนแบงกลุมและ
๑. นักเรียนแตละกลุมรวมกัน
ศึกษาใบความรู เรื่อง การประกอบ ศึกษาใบความรูเรื่อง การ
อาชีพครูตั้งประเด็นคําถามดังนี้
ประกอบอาชีพพรอมตอบ
คําถามดังนี้
แนวคําตอบ
- การประกอบอาชีพ หมายถึงอะไร - การประกอบอาชีพ หมายถึง
การทํางานซึ่งมีผลตอบแทน
ออกมาในรูปของรายไดเพื่อ
บุคคลนําไปดํารงชีพทั้งของตน
และครอบครัว
-การประกอบอาชีพแบงเปนกี่
- ๕ ประเภทไดแก อาชีพ
ประเภทอะไรบาง
เกษตรกรรมอาชีพหัตถกรรม
อาชีพอุตสาหกรรมอาชีพพาณิช
ยกรรมและอาชีพบริการ
- อาชีพเกษตรกรรมหมายถึงอะไร - อาชีพที่เกี่ยวกับการ
เพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว
- อาชีพเกษตรกรรมมีอะไรบาง จง เปนอาชีพหลักของคนไทย
ยกตัวอยาง
- อาชีพเกษตรกรรมมีหลาย
อาชีพเชนทํานา ทําไรทําสวน
เลี้ยงสัตว

แนวการจัดการเรียนรู
- ใบความรูที่
1 เรื่องการ
ประกอบ
อาชีพ
- คําถาม

สื่อการเรียนรู

- การสังเกต
- การประเมิน
- การตอบคําถาม

การประเมิน
การเรียนรู

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

ลําดับที่

จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ออมไวไมขัดสน
เวลา
ที่ใช
สื่อการเรียนรู

กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
- อาชีพอุตสาหกรรมหมายถึงอะไร - อุตสาหกรรม คือ การผลิต - คําถาม
สิ่งของจากวัตถุดิบใหเปน
วัสดุใหม เพื่อใหใชประโยชน
ไดตามวัตถุประสงคโดย
การใชเครื่องจักรหรือแรงคน
เพื่อใหผลิตไดครั้งละมาก ๆ
- อาชีพหัตถกรรม หมายถึงอะไร - งานชางที่ทําดวยมือหรือ
อุปกรณงายๆอาศัยทักษะ
และเนนประโยชนใชสอยเปน
หลัก
- อาชีพพาณิชยกรรมหมายถึง
-อาชีพที่เปนตัวกลางใน
อะไร
การจําหนายสินคา บางที
เรียกวาอาชีพคาขาย
- อาชีพบริการหมายถึงอะไร
- อาชีพที่อํานวยความสะดวก
ในดานตาง ๆ เชน
ชางตัดผม พนักงานเสิรฟ
อาหาร พนักงานขับรถ
๒. ครูอธิบายเพิ่มเติมใหนักเรียน ๒. นักเรียนฟงครูอธิบายเพิ่ม
เติมใหนักเรียนเขาใจยิ่งขึ้น
เขาใจยิ่งขึ้น

แนวการจัดการเรียนรู

- การสังเกต
- การตอบคําถาม

การประเมิน
การเรียนรู

๒๓๓

ขั้นสรุป

3. เห็นความสําคัญของ
การประกอบอาชีพที่
สุจริต

4.

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู
ขั้นปฏิบัติ

จุดประสงค
การเรียนรู

3.

ลําดับที่

๒๓๔

๑๐
นาที

๑๕
นาที

เวลา
ที่ใช

๑.ครูสุมตัวแทนนักเรียนนําเสนอ
ผลงาน ๓ คน หนาชั้นเรียน ครู
และนักเรียนรวมกันตรวจสอบ
ความถูกตอง
๒. ครูและนักเรียนรวมกันสรุป
ความรูเรื่อง ความหมายและ
ประเภทของการประกอบอาชีพ

กิจกรรมครู
ครูใหนักเรียนทําใบงานที่ 2
เรื่องการประกอบอาชีพเปน
รายบุคคล ระบายสีตกแตงให
สวยงามโดย
๑. ตัวแทนนักเรียนนําเสนอ
ผลงานหนาชั้นเรียน นักเรียน
รวมกันตรวจสอบความถูกตอง
๒. นักเรียนรวมกันสรุป
ความรูเรื่อง ความหมายและ
ประเภทของการประกอบ
อาชีพ การทํางานหรือทํา
กิจกรรมใดๆ ทีก่ อใหเกิด
ผลผลิตและบริการ เพื่อสราง
รายไดเลี้ยงชีพตนเองและ
ครอบครัว และอาชีพที่ดี
จะตองเปนอาชีพสุจริต ไมผิด
กฎหมาย ไมผิดศีลธรรม และ
เปนที่ยอมรับของสังคม

กิจกรรมนักเรียน
๓. นักเรียนทําใบงานที่ 2
เรื่องการประกอบอาชีพเปน
รายบุคคล พรอมระบายสี
ตกแตงใหสวยงาม

แนวการจัดการเรียนรู

- ใบงานที่ 2
เรื่อง
การประกอบ
อาชีพ

- ใบงานที่ 2
เรื่อง
การประกอบ
อาชีพ

สื่อการเรียนรู

- ตรวจผลงาน
- การสังเกต
- การประเมิน

- ตรวจผลงาน
- การสังเกต
- การประเมิน

การประเมิน
การเรียนรู

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ออมไวไมขัดสน

๒๓๕

8. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑. ใบความรูที่ 1 เรื่อง การประกอบอาชีพ
๒. ใบงานที่ 2 เรือ่ ง การประกอบอาชีพ
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ใบงานที่ 2 เรื่อง การประกอบอาชีพ
การวัดและประเมินผล
ประเด็นการวัด
วิธีการ
และประเมินผล
- การตรวจใบงาน
- การสังเกต
ความรู
- การประเมิน
- คําถาม
- การสังเกต
ทักษะกระบวนการ - การประเมิน
- การประเมิน

เครื่องมือ
- ใบงานที่ 2 เรื่องการประกอบ
อาชีพ
- แบบสังเกต
- แบบประเมิน
- แบบสังเกต
- แบบประเมิน
- แบบประเมิน

คุณลักษณะ
เจตคติ

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค

สมรรถนะสําคัญ
ของผูเรียน

ประเมิน ใฝเรียนรู มุงมั่นใน
การทํางาน อยูอยางพอเพียง

แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค

ประเมินความสามารถใน
การสื่อสาร ความสามารถใน
การคิดความสามารถในการใช
ทักษะชีวิต

แบบประเมินสมรรถนะสําคัญ
ของผูเรียน

เกณฑการ
ประเมิน
ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ 60
ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ 60
ผานเกณฑ
ประเมินระดับ
คุณภาพพอใชขึ้น
ไป
ผานเกณฑ
ประเมินระดับ
คุณภาพพอใชขึ้น
ไป
ผานเกณฑ
ประเมินระดับ
คุณภาพพอใชขึ้น
ไป

๒๓๖

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

เกณฑการประเมินผล
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ใบงานที่ 2 เรื่อง การประกอบอาชีพ
เกณฑการประเมิน
รูปแบบชิน้ งาน

ภาษา
เนื้อหา

เวลา

ระดับคุณภาพ
ดี (๓
พอใช (๒
ปรับปรุง (๑
รูปแบบชิ้นงานไมถูกตอง
รูปแบบชิ้นงานถูกตอง
รูปแบบชิ้นงานถูกตอง
ครบถวนตามที่กําหนด มี เปนสวนมาก มีความคิด ตามที่กําหนด ผลงานไม
เรียบรอย
ความคิดสรางสรรคแปลก แปลกใหม นาสนใจ
ใหม นาสนใจ ขนาด
ขนาดเหมาะสม สวยงาม
เหมาะสม สวยงาม
ใชภาษาถูกตอง สะกดคํา ใชภาษาถูกตอง สะกดคํา ใชภาษาและสะกดคําไม
ถูกตอง ลายมือสวยงาม มีผิดพลาดบางเล็กนอย ถูกตอง ลายมืออานยาก
อานงาย
ลายมืออานงาย
ขีดฆา
เนื้อหาถูกตอง สมบูรณ เนื้อหาถูกตอง ตรงหัวขอ เนื้อหาไมถูกตอง ไม
เรื่องรายละเอียดคอนขาง ครอบคลุม
มีความสอดคลอง
ครอบคลุม
เชื่อมโยงกันตรงหัวขอ
เรื่องรายละเอียด
ครอบคลุม
สงชิ้นงานภายในเวลา
สงชิ้นงานไมทันกําหนด สงชิ้นงานไมทันกําหนด
กําหนด
๑ วัน
ตั้งแต ๒ วันขึน้ ไป

เกณฑการใหคะแนน
คะแนน ๑๐ - ๑๒ คะแนน หมายถึง
คะแนน
๗ - ๙ คะแนน หมายถึง
คะแนน
๑ – ๖ คะแนน หมายถึง
เกณฑการผาน ตั้งแต ๗ คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช
ปรับปรุง

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ออมไวไมขัดสน

๒๓๗

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ความสําเร็จ หรือ ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ……………………………………………………….ผูสอน
(……………………………………………………)
วันที่……………เดือน……………………………พ.ศ………………

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

๒๓๘

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
ใบความรูที่ 1 เรื่อง การประกอบอาชีพ
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ออมไวไมขัดสน
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ความหมายและประเภทของการประกอบอาชีพ
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ๑๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

การประกอบอาชีพ
การประกอบอาชีพ หมายถึง การทํางานซึ่งมีผลตอบแทนออกมาในรูปของรายไดเพื่อบุคคลนําไปดํารง
ชีพทั้งของตนและครอบครัว งานที่ทํานั้นตองเปนงานที่สุจริต กอใหเกิดประโยชนแกสังคมโดยสวนรวม โดยไม
ทําใหตนเอง และผูอื่นเดือดรอน
อาชีพเกษตรกรรม
อาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพที่เกี่ยวกับการเพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตวซึ่งเปนอาชีพหลักของคนไทย
อาชีพเกษตรกรรมที่ควรรูจักมีหลายอาชีพเชน
๑. อาชี พ ทํ านาเปนอาชี พ ที่ สํ าคั ญ เพราะเปน
อาชีพที่ผลิตขาวเลี้ยงคนในประเทศและสงขายตางประเทศ
และถือวาไดเปน“กระดูกสันหลังของชาติ” ผูที่ประกอบ
อาชีพทํานาเรียกวาชาวนารายไดจากอาชีพทํานาเชนขาย
ขาวขายฟางขาว

๒. อาชี พ ทํ า สวนเปนอาชี พ ที่ ป ลู ก ผั ก ผลไมผู ที่
ประกอบอาชีพ ทํ าสวนเรียกวาชาวสวนรายไดจาก
อาชีพทําสวนเชนขายผลผลิตทางการเกษตร
ที่มาภาพ https วิถีชีวิ เกษ รพอเพี ง com

๓. อาชีพทําไรเปนอาชีพที่ปลูกพืชไรเชนออย
ขาวโพด สับปะรดผูที่ประกอบอาชีพทําไรเรียกวาชาวไร
รายไดจากการทําไรเชนขายผลผลิตจากการทําไร

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ออมไวไมขัดสน

๒๓๙

๔. อาชี พ เลี้ ย งสั ต วเปนอาชี พ ที่ เลี้ ย งสั ต วไวเพื่ อ
เปนอาหาร และไวใชงาน เชน เปด ไก หมู วั ว
ควาย รายไดจากการเลี้ยงสัตว เชน ขายสัตวเลี้ยง
มูลสัตวเลี้ยง

2019/04/
รมว-เกษ ร -ปลื้ม-ผูเลี้

๕. อาชีพทําการประมงเปนอาชีพที่เลี้ยงสัตวน้ํา หรือจับสัตว
น้ําไวเปนอาหาร หรือจําหนายรายไดจากการทําประมง เชน
ขายสัตวจากการทําประมงนั้น ๆ
-

อาชีพอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม คือการผลิตสิ่งของจาก
วัตถุดิบใหเปนวัสดุใหมเพื่อใหใชประโยชนได
ตามวัตถุประสงคโดยการใชเครื่องจักรหรือแรง
คนเพื่ อ ใหผลิ ต ไดครั้ งละมาก ๆ จนสามารถ
นําไปขายเปนสินคาได เชน การทําเหมืองแร
การประมง การปาการผลิตกระดาษ การผลิต
ผา การเดิ น เรื อ การรถไฟ การเดิ น อากาศ
การทองเที่ยว การโรงแรม

-

อาชีพหัตถกรรม
หัตถกรรม คืองานชางที่ทําดวยมือหรืออุปกรณ
งาย ๆ อาศัยทักษะและเนนประโยชนใชสอยเปนหลัก
โดยทั่วไปเปนผลิตภัณฑที่แสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมและ
ศาสนาสามารถนํามาใชในชีวิตประจําวันไดตัวอยางงาน
หั ต ถกรรม เชน การทํ า อาหาร งานเย็ บ ปกถั ก รอย
เครื่องปนดินเผา แกะสลัก จักสาน งานประดิษฐ

๒๔๐

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

อาชีพพาณิชยกรรม หรืออาชีพคาขาย คืออาชีพที่เปนตัวกลางในการจําหนายสินคาจําแนกตามลักษณะ
การดําเนินการ ดังนี้ คาขายสินคา เปนคนกลางรับซื้อ-ขาย

อาชีพบริการ คือ อาชีพที่อํานวยความสะดวก
ในดานตาง ๆ เชน ชางตัดผม พนักงานเสิรฟ
อาหาร พนักงานขับรถ พนักงานตอนรับ

ตัวอยาง อาชีพบริการ เชน
- ชางซอมมอเตอรไซด
- ชางซอมรถยนต
- ชางเคาะปะผุและพนสีรถยนต
- ชางซอมเบาะรถยนต
- ชางซอมโทรทัศน วิทยุ

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ออมไวไมขัดสน

๒๔๑

ใบงานที่ 2 เรือ่ ง การประกอบอาชีพ
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ออมไวไมขัดสน
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ความหมายและประเภทของการประกอบอาชีพ
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ๑๓๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๓
คําชีแ้ จง ใหนักเรียนสรุปความรูในรูปแบบแผนผังความคิด เรื่อง การประกอบอาชีพ และตกแตงใหสวยงาม

ความหมาย
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………

การประกอบ
อาชีพ

ประเภทของ
การประกอบ
อาชีพ

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

๒๔๒

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
เฉลยใบงานที่ 2 เรื่อง การประกอบอาชีพ
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ออมไวไมขัดสน
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ความหมายและประเภทของการประกอบอาชีพ
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ๑๓๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๓

คําชีแ้ จง ใหนักเรียนสรุปความรูในรูปแบบแผนผังความคิด เรื่อง การประกอบอาชีพ และตกแตงใหสวยงาม

ความหมาย
การประกอบอาชีพ หมายถึงการทํางาน
ึ่ งมี ผ ลตอบแทนออกมาในรูป ของรายไดเพื่ อ
บุคคลนําไปดํารงชีพทั้งของตนและครอบครัว.
อาชีพบริการ

การประกอบ
อาชีพ
อาชีพ
เกษตรกรรม
ประเภทของ
การประกอบ
อาชีพ

อาชีพ
อุตสาหกรรม

อาชีพ
หัตถกรรม

อาชีพพาณิช
ยกรรม

อาชีพบริการ

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

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ออมไวไมขัดสน

๒๔๓

แบบประเมินผลการนําเสนอผลงานนักเรียน
คําชีแ้ จง ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียนแลวขีด ลงในชองที่ตรง
กับระดับคะแนน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

รายการประเมิน

ระดับคะแนน
๓
๒
๑

ความถูกตองของเนื้อหา
ความคิดสรางสรรค
วิธีการนําเสนอผลงาน
การนําไปใชประโยชน
การตรงตอเวลา
รวม

ลงชื่อ...................................................ผูประเมิน
............../.................../................
เกณฑการใหคะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคลองกับรายการประเมินสมบูรณชัดเจน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคลองกับรายการประเมินเปนสวนใหญ
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคลองกับรายการประเมินบางสวน
เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
๑๒-๑๕
๘-๑๑
ต่ํากวา ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ปรับปรุง

ให ๓ คะแนน
ให ๒ คะแนน
ให ๑ คะแนน

๒๔๔

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
คําชีแ้ จง : ให ผูสอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียน แลวขีด
ลงในชองที่ตรงกับระดับคะแนน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู

๒.อยูอยาง
พอเพียง
๓. มุงมั่นในการ
ทํางาน

รายการประเมิน

ระดับคะแนน
3 2 1

๑. เอาใจใสในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๒. เขารวมกิจกรรมการเรียนรูตางๆ
๓. ศึกษาคนควา หาความรูจากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ สือ่
เทคโนโลยีตางๆแหลงการเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
และเลือกใชสือ่ ไดอยางเหมาะสม
๔. บันทึกความรู วิเคราะห ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู สรุปเปน
องคความรู
๕. แลกเปลี่ยนความรู ดวยวิธีการตางๆ และนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
๖. ใชทรัพยสินและสิ่งของของโรงเรียนอยางประหยัด
๗. ใชอุปกรณการเรียนอยางประหยัดและรูคุณคา
๘. ใชจายอยางประหยัดและมีการเก็บออมเงิน
๙. มีความตั้งใจและพยายามในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย
๑๐. มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพื่อใหงานสําเร็จ
ลงชื่อ...................................................ผูประเมิน
............../.................../................

เกณฑการใหคะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยางสม่ําเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบอยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑการใหคะแนนดังตารางแนบทาย
เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนดังนี้
ชวงคะแนน
๒๓ - ๓๐
๑๕ - ๒๒
ต่ํากวา ๑๔

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ปรับปรุง

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ออมไวไมขัดสน

๒๔๕

แบบประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน
คําชีแ้ จง ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียนแลวขีด
ตรงกับระดับคะแนน

ลงในชองที่

ระดับการปฏิบตั ิ
รายการประเมิน

พฤติกรรมการแสดงออก

๓

๑. ความสามารถ ๑.๑ มีความสามรถในการรับ – สงสาร
ในการสื่อสาร
๑.๒ มีความสามารถในการถายทอดความรู ความคิด ความ
เขาใจของตนเอง โดยใชภาษาอยาง เหมาะสม
2. ความสามารถ ๒.๑ มีทักษะในการคิดนอกกรอบอยางสรางสรรค
ในการคิด
๒.๒ มีความสามารถในการคิดอยางมีระบบ
๓. ความสามารถ ๓.๑ สามารถทํางานกลุมรวมกับผูอื่นได
ในการใชทักษะ ๓.๒ นําความรูที่ไดไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน
ชีวิต

ลงชื่อ................................................................ผูประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑการใหคะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยางสม่ําเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบอยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑการใหคะแนนดังตารางแนบทาย
เกณฑการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียนดังนี้
ชวงคะแนน
๑๔-๑๘
๙-๑๓
๕-๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๒

๑

๐

๒๔๖

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู

๓

๓

๓

ตรงตอเวลา

ชื่อ – สกุล

ลงในชองทีต่ รงกับ

ขยันหมั่นเพียร

เลขที่

การรวม
กิจกรรม
การรับฟงความ
คิดเห็นของผูอืน่
ความ
รับผิดชอบ

คําชีแ้ จง ใหครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แลวเขียนเครื่องหมาย
พฤติกรรมตามหัวขอที่กําหนด
รายการ

คะแนน
รวม

๓

๓

๑๕

เกณฑการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู
ประเด็นการประเมิน
1. การรวมกิจกรรม
2. การรับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่น
3. ความรับผิดชอบ
4. ขยันหมั่นเพียร
5. ตรงตอเวลา

คะแนน
3
2
มีความกระตือรือรนใน มีความกระตือรือรนใน
การรวมกิจกรรมอยาง
การรวมกิจกรรม
สม่ําเสมอ
บางครั้ง
รับฟงความคิดเห็นของ รับฟงความคิดเห็นของ
ผูอื่นสม่ําเสมอ
ผูอื่นเปนบางครั้ง
มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบใน
ที่ไดรับมอบหมายอยาง งานที่ไดรับมอบหมาย
สม่ําเสมอ
บางครั้ง
มีความเพียรพยายาม
มีความเพียรพยายาม
ทํางานใหสําเร็จอยาง
ทํางานใหสําเร็จเปน
สม่ําเสมอ
บางครั้ง
สงผลงานเสร็จ เรียบรอย สงผลงานเสร็จ เรียบรอย
ทันตามเวลาที่กําหนด
แตชากวาเวลาที่กําหนด

เกณฑการใหคะแนน
คะแนน
๑๓ - ๑๕
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๙ - ๑๒
คะแนน หมายถึง
คะแนน
1-8
คะแนน หมายถึง
เกณฑการผาน ตั้งแต ๙ คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช
ปรับปรุง

1
ไมมีความกระตือรือรนใน
การรวมกิจกรรม
ไมรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอื่น
ไมมีความรับผิดชอบในงาน
ที่ไดรับมอบหมาย
ไมมีความเพียรพยายาม
ทํางานใหสําเร็จ
สงผลงานไมเรียบรอยและ
ชากวาเวลาที่กําหนด

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ออมไวไมขัดสน

๒๔๗

แบบบันทึกคะแนนใบงาน
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ความหมายและประเภทของการประกอบอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ที่

ชื่อ-สกุล
คะแนนเต็ม

ใบงานที่ ใบงานที่ รวม
1
2
คะแนน รอยละ
10
10
20

เกณฑการประเมิน
ผาน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
รวม
ผานเกณฑตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป
ลงชื่อ
(

ผูประเมิน
)
………../……………../………….

ไมผาน

๒๔๘

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ความสําคัญของการประกอบอาชีพ
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ออมไวไมขัดสน
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๓.๑ เขาใจและสามารถบริ ห ารจั ด การทรัพ ยากรในการผลิ ต และการบริ โภค การใช
ทรัพยากรที่มี อยูจํากัดไดอยางมีประสิท ธิภาและคุมคา รวมที่เขาใจหลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ
ตัวชี้วัด ป.๓/๒ วิเคราะหการใชจายของตนเอง
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
การประกอบอาชีพ หมายถึง การทํามาหากินจากการทํางานหรือทํากิจกรรมใดๆ ที่กอใหเกิดผลผลิต
และบริการ เพื่อสรางรายไดเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัว และอาชีพที่ดีจะตองเปนอาชีพสุจริต ไมผิดกฎหมาย
ไมผิดศีลธรรม และเปนที่ยอมรับของสังคม
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
-อธิบายความสําคัญของการประกอบอาชีพได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ(P)
- วิเคราะหความสําคัญของผูที่ประกอบอาชีพตางๆ
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- เห็นความสําคัญของการสรางรายไดและการประกอบอาชีพ
๔. สาระการเรียนรู
ความสําคัญของการประกอบอาชีพ
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการคิด
๒. ความสามารถในการสื่อสาร
๓. ความสามารในการใชทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
๒. มุงมั่นในการทํางาน
๓. อยูอยางพอเพียง
๗. กิจกรรมการเรียนรู

1.

ลําดับที่

1. วิเคราะห
ความสําคัญของผูที่
ประกอบอาชีพตางๆ

จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นนํา

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

- ถาไมมีบุคคลที่ประกอบอาชีพ
เหลานี้ จะเกิดผลอยางไร

- นักเรียนคิดวา ตํารวจ มี
ความสําคัญหรือไม อยางไร

สื่อการเรียนรู

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนดูภาพครู หมอ ทหาร - PPT ภาพ
ตํารวจ พอคา แมคา ล ตอบ อาชีพตางๆ
คําถาม ดังนี้
- คําถาม
แนวคําตอบ
- มีความสําคัญ เพราะครูมหี นาที่
ใหความรูอบรมสั่งสอนใหเด็กๆ
เปนคนดี
- หมอเปนอาชีพที่สําคัญ เพราะ
ตองรักษาคนไขใหหายจาก
การเจ็บปวย
- อาชีพ ตํารวจ มีความสําคัญ ชวย
รักษาความสงบใหกับบานเมือง
- เด็กไทยไมมีผใหความรู
ู
ยาม
เจ็บปวยไมมีหมอรักษาบานเมือง
วุนวายโจรผูรายชุกชุมประชาชน
ไมมีความปลอดภัยทั้งชีวิตและ
ทรัพยสิน สังคมออนแอ ประเทศ
ขาดความมัน่ คง

แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
๕ นาที ๑.ครูใหนักเรียนดูภาพ ครู หมอ
ทหาร ตํารวจ พอคา แมคา ล
จาก ภาพอาชีพตาง ๆ ใหนักเรียนดู
แลวตั้งประเด็นคําถาม ดังนี้
- นักเรียนคิดวา อาชีพครู มี
ความสําคัญหรือไม อยางไร
- นักเรียนคิดวา หมอ มี
ความสําคัญหรือไม อยางไร

เวลา
ที่ใช

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ความสําคัญของการประกอบอาชีพ
รายวิชาสังคมศึกษา จํานวน ๑ ชั่วโมง

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ออมไวไมขัดสน

- การสังเกต
- การตอบคําถาม

การประเมิน
การเรียนรู

๒๔๙

2.

ลําดับที่

๒๕๐

2. อธิบายความสําคัญ
ของการประกอบ
อาชีพได

จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นสอน

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู
๒๐
นาที

เวลา
ที่ใช

- การประกอบอาชีพมี
ความสําคัญตอชุมชนอยางไร

กิจกรรมครู
๑. ครูใหนักเรียนแบงกลุมรวมกัน
ศึกษาใบความรู เรื่อง ความสําคัญ
ของการประกอบอาชีพ
๒. ครูใหนักเรียนรวมกันอภิปราย
และครูตั้งประเด็นคําถาม ดังนี้
- การประกอบอาชีพมี
ความสําคัญตอตนเองอยางไร
- การประกอบอาชีพมี
ความสําคัญตอครอบครัวอยางไร

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนรวมกันศึกษาใบ
ความรูที่ 2 เรื่อง ความสําคัญของ
การประกอบอาชีพ
๒. นักเรียนรวมกันอภิปรายสรุป
ความรูและตอบคําถามดังตอไปนี้
แนวคําตอบ
- อาชีพชวยสรางรายได /
ไดใชทักษะความสามารถ
สรางคุณคาใหแกตัวเอง
- สมาชิกในครอบครัวมี
ภาระหนาที่ที่จะตองปฏิบัติตอกัน
เชน พอแมมีหนาที่เลี้ยงดูลูกและ
ใหการศึกษาเพื่อประกอบอาชีพ
ในอนาคต
- หากสมาชิกแตละครอบครัว
ประกอบอาชีพที่สจุ ริตถูกตอง
ตามกฎหมายเศรษฐกิจของชุมชน
เจริญรุงเรือง ชุมชนสามารถพึ่งพา
ตนเองได

แนวการจัดการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

- ใบความรูที่ 2 - การสังเกต
เรื่องความสําคัญ - การประเมิน
ของการประกอบ - การตอบคําถาม
อาชีพ
- คําถาม

สื่อการเรียนรู

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

3.

ลําดับที่

3. วิเคราะห
ความสําคัญของการ
ประกอบอาชีพได

จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นปฏิบัติ

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ออมไวไมขัดสน

๑๕
นาที

เวลา
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
- การประกอบอาชีพมีความ สําคัญ - ประชาชนในชาติมีการประกอบ
ตอประเทศชาติอยางไร
อาชีพ มีรายไดมาเลีย้ งตนเอง
ครอบครัว สภาพสังคมมีความ
เปนอยูที่ดีประเทศมีความ
เขมแข็งทางเศรษฐกิจ
๒. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปราย ๒. นักเรียนรวมกันอภิปรายสรุป
สรุปความสําคัญของการประกอบ ความสําคัญของการประกอบ
อาชีพตอตนเอง ครอบครัว ชุมชน อาชีพ
และประเทศ
ครูใหนักเรียนจับคูทําใบงานที3่
นักเรียนจับคูทําใบงานที่ 3 เรือ่ ง
เรื่อง ความสําคัญของการประกอบ ความสําคัญของการประกอบ
อาชีพ มีหัวขอดังนี้
อาชีพ
-ความสําคัญของการประกอบ
อาชีพตอตนเอง
- ความสําคัญของการประกอบ
อาชีพตอครอบครัว
- ความสําคัญของการประกอบ
อาชีพตอชุมชน
- ความสําคัญของการประกอบ
อาชีพตอประเทศชาติ

แนวการจัดการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

- ใบงานที่ 3 - ตรวจผลงาน
เรื่อง
- การสังเกต
ความสําคัญ
- การประเมิน
ของการ
ประกอบอาชีพ

- ใบความรูที่ 2 - การสังเกต
เรื่องความสําคัญ - การประเมิน
ของการประกอบ - การตอบคําถาม
อาชีพ
- คําถาม

สื่อการเรียนรู

๒๕๑

4.

ลําดับที่

๒๕๒

4. เห็นความสําคัญ
ของการสรางรายได
และการประกอบ
อาชีพ

จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นสรุป

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู
๑๐
นาที

เวลา
ที่ใช
กิจกรรมครู
๑.ครูสุมตัวแทนนักเรียนนําเสนอ
ผลงาน ๓ คู หนาชั้นเรียน
๒. ครูและนักเรียนรวมกัน
ตรวจสอบความถูกตอง
๓. ครูและนักเรียนรวมกันสรุป
ความรูเรื่องความสําคัญของ
อาชีพ

กิจกรรมนักเรียน
๑. ตัวแทนนักเรียนนําเสนอ
ผลงานหนาชั้นเรียน
๒. นักเรียนรวมกันตรวจสอบ
ความถูกตอง
๓. นักเรียนรวมกันสรุปความรู
เรื่องความสําคัญของการ
ประกอบอาชีพ อาชีพสุจริต
ทุกๆอาชีพลวนมีความสําคัญ
ทําใหไดมีโอกาสใชความรูและ
ความสามารถที่มีอยูทํางานให
เปนประโยชนตอสังคมและ
ประเทศชาติ
มีหลักฐานมั่นคง สามารถสราง
รายไดใหตนเองและครอบครัว
ใหอยูดีกินดี มีความสุข

แนวการจัดการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

- ใบงานที่ 3 - ตรวจผลงาน
เรื่อง
- การสังเกต
ความสําคัญของ - การประเมิน
การประกอบ
อาชีพ

สื่อการเรียนรู

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ออมไวไมขัดสน

๒๕๓

8. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑. PPT ภาพอาชีพตางๆ
๒. ใบความรูที่ 2 เรื่อง ความสําคัญของการประกอบอาชีพ
๓. ใบงานที่ 3 เรือ่ ง ความสําคัญของการประกอบอาชีพ
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ใบงานที่ 3 เรื่อง ความสําคัญของการประกอบอาชีพ
การวัดและประเมินผล
ประเด็นการวัด
วิธีการ
และประเมินผล
- การตรวจใบงาน
- การสังเกต
ความรู
- การประเมิน
- คําถาม
- การสังเกต
ทักษะกระบวนการ - การประเมิน

คุณลักษณะ
เจตคติ

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค

สมรรถนะสําคัญ
ของผูเรียน

- การประเมิน

ประเมิน ใฝเรียนรู มุงมั่นใน
การทํางานอยูอยางพอเพียง

ประเมินความสามารถใน
การสื่อสาร ความสามารถใน
การคิด ความสามารถในการใช
ทักษะชีวิต

เครื่องมือ
-ใบงานที่ 3 เรือ่ ง ความสําคัญ
ของการประกอบอาชีพ
- แบบสังเกต
- แบบประเมิน
- แบบสังเกต
- แบบประเมิน

- แบบประเมิน

แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค
แบบประเมินสมรรถนะสําคัญ
ของผูเรียน

เกณฑการ
ประเมิน
ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ 60
ผานเกณฑ
ประเมินระดับ
คุณภาพพอใชขึ้น
ไป
ผานเกณฑ
ประเมินระดับ
คุณภาพพอใชขึ้น
ไป
ผานเกณฑ
ประเมินระดับ
คุณภาพพอใชขึ้น
ไป
ผานเกณฑ
ประเมินระดับ
คุณภาพพอใชขึ้น
ไป

๒๕๔

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

เกณฑการประเมินผล
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ใบงานที่ 3 เรื่อง ความสําคัญของการประกอบอาชีพ
เกณฑการประเมิน
รูปแบบชิน้ งาน

ภาษา
เนื้อหา

เวลา

ระดับคุณภาพ
ดี (๓
พอใช (๒
ปรับปรุง (๑
รูปแบบชิ้นงานไมถูกตอง
รูปแบบชิ้นงานถูกตอง
รูปแบบชิ้นงานถูกตอง
ครบถวนตามที่กําหนด มี เปนสวนมาก มีความคิด ตามที่กําหนด ผลงานไม
เรียบรอย
ความคิดสรางสรรคแปลก แปลกใหม นาสนใจ
ใหม นาสนใจ ขนาด
ขนาดเหมาะสม สวยงาม
เหมาะสม สวยงาม
ใชภาษาถูกตอง สะกดคํา ใชภาษาถูกตอง สะกดคํา ใชภาษาและสะกดคําไม
ถูกตอง ลายมือสวยงาม มีผิดพลาดบางเล็กนอย ถูกตอง ลายมืออานยาก
อานงาย
ลายมืออานงาย
ขีดฆา
เนื้อหาถูกตอง สมบูรณ เนื้อหาถูกตอง ตรงหัวขอ เนื้อหาไมถูกตอง ไม
เรื่องรายละเอียดคอนขาง ครอบคลุม
มีความสอดคลอง
ครอบคลุม
เชื่อมโยงกันตรงหัวขอ
เรื่องรายละเอียด
ครอบคลุม
สงชิ้นงานภายในเวลา
สงชิ้นงานไมทันกําหนด สงชิ้นงานไมทันกําหนด
กําหนด
๑ วัน
ตั้งแต ๒ วันขึน้ ไป

เกณฑการใหคะแนน
คะแนน ๑๐ - ๑๒ คะแนน หมายถึง
คะแนน
๗ - ๙ คะแนน หมายถึง
คะแนน
๑ – ๖ คะแนน หมายถึง
เกณฑการผาน ตั้งแต ๗ คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช
ปรับปรุง

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ออมไวไมขัดสน

๒๕๕

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ความสําเร็จ หรือ ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ……………………………………………………….ผูสอน
(……………………………………………………)
วันที่……………เดือน……………………………พ.ศ………………

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

๒๕๖

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
ใบความรูที่ 2 เรื่อง ความสําคัญของการประกอบอาชีพ
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ออมไวไมขัดสน
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ความสําคัญของการประกอบอาชีพ
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ๑๓๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๓

ความสําคัญของการประกอบอาชีพ
1. ความสําคัญของอาชีพตอตนเอง
การประกอบอาชีพของแตละบุคคล มีความสําคัญหลายประการดังนี้
- อาชีพชวยสรางรายได
- ไดใชทักษะและความสามารถ
- สะทอนบุคลิกภาพและความเปนตัวเอง
- สรางคุณคาใหแกตัวเอง
2. ความสําคัญของอาชีพตอครอบครัว
ครอบครัวเปนหนวยสังคมที่เล็กที่สุด สมาชิกของครอบครัวประกอบดวย พอ แม ลูก ซึ่งมีภาระหนาที่ที่
จะตองปฏิบัติตอกัน เชน พอแมมีหนาที่เลี้ยงดูลูกและใหการศึกษา เพื่อประกอบอาชีพในอนาคต ลูกมีหนาที่
ศึ กษาเลาเรียนจนสํ าเร็ จการศึ กษา แลวแสวงหาอาชี พ เพื่ อหารายไดมาเลี้ ยงดู ตนเอง พอแม และทุ กคนใน
ครอบครัว ใหมีมาตรฐานความเปนอยูที่ดีขึ้น
3. ความสําคัญของอาชีพตอชุมชน
ครอบครัวเปนสวนหนึ่งของชุมชนหรือสังคม หากสมาชิกแตละครอบครัวประกอบอาชีพที่สุดจริตถูกตอง
ตามกฎหมาย และมีอาชีพที่มั่นคง รายไดดี และมีโอกาสกาวหนาภายในชุมชน ทําใหชุมชนเขมแข็ง เศรษฐกิจของ
ชุมชนเจริญรุงเรืองสามารถพึ่งพาตนเองได
4. ความสําคัญของอาชีพตอประเทศชาติ
เมื่อประชาชนในชาติมีการประกอบอาชีพ มีรายไดมาเลี้ยงตนเองและครอบครัว ทําใหอัตราการวางงาน
ลดนอยลง ยอมเปนการแกไขปญหาสังคมใหกับรัฐบาล สภาพสังคมมีความเปนอยูที่ดี มีการใชทรัพยากรภายใน
ชุมชน รายไดเกิดการหมุนเวียน ทําใหเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศกาวหนา ผลจากการที่ประชาชนประกอบอาชีพ
มีงานทํา มีรายไดชุมชนมีความเขมแข็งและชําระภาษีใหแกรัฐ เพื่อรัฐจะไดนําไปพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ เชน
การสรางถนน สะพาน เขื่ อน โรงไฟฟา ล การประกอบอาชีพของประชาชน ในชุ มชนและในประเทศ จึงเปน
การชวยพัฒนาประเทศชาติไดอีกทางหนึ่ง

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ออมไวไมขัดสน

๒๕๗

ใบงานที่ เรือ่ ง ความสําคัญของการประกอบอาชีพ
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ออมไวไมขัดสน
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ความสําคัญของการประกอบอาชีพ
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ๑๓๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๓
คําชีแ้ จง ใหนักเรียนเขียนอธิบายเกี่ยวกับความสําคัญของการประกอบอาชีพ
๑. ความสําคัญของอาชีพตอตนเอง

๒. ความสําคัญของอาชีพตอครอบครัว

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

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

ความสําคัญของ
การประกอบอาชีพ
๓. ความสําคัญของอาชีพตอชุมชน
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………

๔. ความสําคัญของอาชีพตอประเทศชาติ
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………

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

๒๕๘

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
เฉลยใบงานที่ เรื่อง ความสําคัญของการประกอบอาชีพ
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ออมไวไมขัดสน
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ความสําคัญของการประกอบอาชีพ
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ๑๓๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชีแ้ จง ใหนักเรียนเขียนอธิบายเกี่ยวกับความสําคัญของการประกอบอาชีพ
๑. ความสําคัญของอาชีพตอตนเอง

๒. ความสําคัญของอาชีพตอครอบครัว

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

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

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

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

ความสําคัญของ
การประกอบอาชีพ
๓. ความสําคัญของอาชีพตอชุมชน
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………

๔. ความสําคัญของอาชีพตอประเทศชาติ
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………

ชื่อ…………………………………………………………………..ชั้น………………………….เลขที่……………..
ชื่อ…………………………………………………………………..ชั้น………………………….เลขที่……………..
(พิจารณาตามคําตอบของนักเรียน โดยใหอยูในดุลยพินิจของครูผูสอน)

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ออมไวไมขัดสน

๒๕๙

แบบประเมินผลการนําเสนอผลงานนักเรียน
คําชีแ้ จง ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียนแลวขีด ลงในชองที่ตรง
กับระดับคะแนน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

รายการประเมิน

ระดับคะแนน
๓
๒
๑

ความถูกตองของเนื้อหา
ความคิดสรางสรรค
วิธีการนําเสนอผลงาน
การนําไปใชประโยชน
การตรงตอเวลา
รวม

ลงชื่อ...................................................ผูประเมิน
............../.................../................
เกณฑการใหคะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคลองกับรายการประเมินสมบูรณชัดเจน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคลองกับรายการประเมินเปนสวนใหญ
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคลองกับรายการประเมินบางสวน
เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
๑๒-๑๕
๘-๑๑
ต่ํากวา ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ปรับปรุง

ให ๓ คะแนน
ให ๒ คะแนน
ให ๑ คะแนน

๒๖๐

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
คําชีแ้ จง

ให ผูสอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียน แลวขีด
ลงในชองที่ตรงกับระดับคะแนน

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู

๒.อยูอยาง
พอเพียง
๓. มุงมั่นในการ
ทํางาน

รายการประเมิน

ระดับคะแนน
3 2 1

๑. เอาใจใสในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๒. เขารวมกิจกรรมการเรียนรูตางๆ
๓. ศึกษาคนควา หาความรูจากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ สือ่
เทคโนโลยีตางๆแหลงการเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
และเลือกใชสือ่ ไดอยางเหมาะสม
๔. บันทึกความรู วิเคราะห ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู สรุปเปน
องคความรู
๕. แลกเปลี่ยนความรู ดวยวิธีการตางๆ และนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
๖. ใชทรัพยสินและสิ่งของของโรงเรียนอยางประหยัด
๗. ใชอุปกรณการเรียนอยางประหยัดและรูคุณคา
๘. ใชจายอยางประหยัดและมีการเก็บออมเงิน
๙. มีความตั้งใจและพยายามในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย
๑๐. มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพื่อใหงานสําเร็จ
ลงชื่อ...................................................ผูประเมิน
............../.................../................

เกณฑการใหคะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยางสม่ําเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบอยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑการใหคะแนนดังตารางแนบทาย
เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนดังนี้
ชวงคะแนน
๒๓ - ๓๐
๑๕ - ๒๒
ต่ํากวา ๑๔

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ปรับปรุง

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ออมไวไมขัดสน

๒๖๑

แบบประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน
คําชีแ้ จง ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียนแลวขีด
ตรงกับระดับคะแนน

ลงในชองที่

ระดับการปฏิบตั ิ
รายการประเมิน

พฤติกรรมการแสดงออก

๓

๑. ความสามารถ ๑.๑ มีความสามรถในการรับ – สงสาร
ในการสื่อสาร ๑.๒ มีความสามารถในการถายทอดความรู ความคิด ความ
เขาใจของตนเอง โดยใชภาษาอยาง เหมาะสม
2. ความสามารถ ๒.๑ มีทักษะในการคิดนอกกรอบอยางสรางสรรค
ในการคิด
๒.๒ มีความสามารถในการคิดอยางมีระบบ
๓. ความสามารถ ๓.๑ สามารถทํางานกลุมรวมกับผูอื่นได
ในการใชทักษะ ๓.๒ นําความรูที่ไดไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน
ชีวิต

ลงชื่อ................................................................ผูประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑการใหคะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยางสม่ําเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบอยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑการใหคะแนนดังตารางแนบทาย
เกณฑการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียนดังนี้
ชวงคะแนน
๑๔-๑๘
๙-๑๓
๕-๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๒

๑

๐

๒๖๒

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู

๓

๓

๓

ตรงตอเวลา

๓

ลงในชองทีต่ รงกับ

ความ
รับผิดชอบ
ขยันหมั่นเพียร

ชื่อ – สกุล

การรับฟงความ
คิดเห็นของผูอืน่

เลขที่

การรวม
กิจกรรม

คําชีแ้ จง ใหครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แลวเขียนเครื่องหมาย
พฤติกรรมตามหัวขอที่กําหนด
รายการ

๓

คะแนนรวม

๑๕

เกณฑการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู
ประเด็นการประเมิน
1. การรวมกิจกรรม
2. การรับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่น
3. ความรับผิดชอบ
4. ขยันหมั่นเพียร
5. ตรงตอเวลา

คะแนน
3
2
มีความกระตือรือรนใน มีความกระตือรือรนใน
การรวมกิจกรรมอยาง
การรวมกิจกรรม
สม่ําเสมอ
บางครั้ง
รับฟงความคิดเห็นของ รับฟงความคิดเห็นของ
ผูอื่นสม่ําเสมอ
ผูอื่นเปนบางครั้ง
มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบใน
ที่ไดรับมอบหมายอยาง งานที่ไดรับมอบหมาย
สม่ําเสมอ
บางครั้ง
มีความเพียรพยายาม
มีความเพียรพยายาม
ทํางานใหสําเร็จอยาง
ทํางานใหสําเร็จเปน
สม่ําเสมอ
บางครั้ง
สงผลงานเสร็จ เรียบรอย สงผลงานเสร็จ เรียบรอย
ทันตามเวลาที่กําหนด
แตชากวาเวลาที่กําหนด

เกณฑการใหคะแนน
คะแนน
๑๓ - ๑๕
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๙ - ๑๒
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๘-๑
คะแนน หมายถึง
เกณฑการผาน ตั้งแต ๙ คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช
ปรับปรุง

1
ไมมีความกระตือรือรนใน
การรวมกิจกรรม
ไมรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอื่น
ไมมีความรับผิดชอบในงาน
ที่ไดรับมอบหมาย
ไมมีความเพียรพยายาม
ทํางานใหสําเร็จ
สงผลงานไมเรียบรอยและ
ชากวาเวลาที่กําหนด

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ออมไวไมขัดสน

๒๖๓

แบบบันทึกคะแนนใบงาน
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ความสําคัญของการประกอบอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ที่

ชื่อ-สกุล
คะแนนเต็ม

ใบงานที่ ใบงานที่ รวม
1
2
คะแนน รอยละ
10
10
20

เกณฑการประเมิน
ผาน

ไมผาน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
รวม
ลงชื่อ
(

ผูประเมิน
)
………../……………../………….
ผานเกณฑตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป

๒๖๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๔ เรื่อง การวางแผนในการใช้จา่ ยของตนเอง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๓.๑ เข้ า ใจและสามารถบริ ห ารจั ด การทรัพ ยากรในการผลิ ต และการบริ โภค การใช้
ทรัพยากรที่ มี อยู่จากัดได้อย่างมีประสิทธิภาและคุ้มค่า ร่วมที่เข้าใจหลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
ตัวชี้วัด ป.๓/๒ วิเคราะห์การใช้จ่ายของตนเอง
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การวางแผนในการใช้จ่ายของตนเอง เป็นสิ่งที่จาเป็นที่จะต้องปฏิบัติเพื่อให้มีเงินเหลือเก็บออม และมี
เงินใช้จ่ายในยามจาเป็น
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
-อธิบายแนวทางการวางแผนในการใช้จ่ายของตนเองได้
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ(P)
- การวิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนในการใช้จ่าย
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
เห็นความสาคัญของการวางแผนในการใช้จ่ายของตนเอง
๔. สาระการเรียนรู้
การวางแผนในการใช้จ่ายของตนเอง
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการคิด
๒. ความสามารถในการสื่อสาร
๓. ความสามารในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. มุ่งมั่นในการทางาน
๓. อยู่อย่างพอเพียง
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

1.

ลาดับที่

จุดประสงค์
การเรียนรู้

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

ขั้นนา

๒. นักเรียนร่วมกัน
อภิปรายเกีย่ วกับ
ความหมายและวิเคราะห์
จุดมุ่งหมายของกลอนบทนี้
-ผู้แต่งต้องการให้ผู้อ่าน
รู้จักการเก็บออม ใช้จ่ายใน
สิ่งที่จาเป็นอย่าใช้จ่ายเกิน
ตัวเกินรายได้ทมี่ ี เพราะจะ
ทาให้เกิดปัญหาทาง
การเงิน

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนอ่านบทกลอน
พร้อมกัน

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
๕ นาที ๑. ครูให้นกั เรียนร่วมกันอ่านบท
กลอนพร้อมกัน ดังนี้
“มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท
อย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์
มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจง
อย่าจ่ายลงให้มากจะยากนาน”
๒. ครูให้นกั เรียนร่วมกัน
อภิปรายเกีย่ วกับความหมาย
และวิเคราะห์จดุ มุ่งหมายของ
กลอนบทนี้ว่าผู้แต่งต้องการ
อะไร

เวลา
ที่ใช้

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๔ เรื่อง การวางแผนในการใช้จ่ายของตนเอง
รายวิชาสังคมศึกษา จานวน ๑ ชั่วโมง

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน

- บทกลอน
- คาถาม

สื่อการเรียนรู้

- การสังเกต
- การตอบคาถาม

การประเมิน
การเรียนรู้

๒๖๕

2.

ลาดับที่

๒๖๖

2. อธิบายแนวทางการ
วางแผนในการใช้จ่ายของ
ตนเองได้

1. การวิเคราะห์
กรณีศกึ ษาเกีย่ วกับการ
วางแผนในการใช้จ่าย

จุดประสงค์
การเรียนรู้
ขั้นสอน

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้
๒๐
นาที

เวลา
ที่ใช้

๔. ครูอธิบายเพิ่มเติม และตั้ง
ประเด็นคาถามเพ่อตรวจสอบ
ความเข้าใจ ดังนี้

๓. ครูให้นกั เรียนดู PPT เรื่อง
การวางแผนในการใช้จ่ายของ
ตนเอง และร่วมกันอภิปราย

กิจกรรมครู
๑. ครูอ่านกรณีศึกษาเรื่อง
อานัส ให้นักเรียนฟัง ดังนี้
“อานั ส อยากได้ เสื้ อตั วใหม่ จึ ง
เก็บเงินค่าขนมหยอดกระปุกไว้
จนเต็ม จากนั้นอานัสจึงนาเงินที่
หยอดกระปุกไปซื้อเสื้อตัวใหม่”
๒.ครู ให้ นั ก เรี ย นแสดงความ
คิดเห็นว่า นักเรียนเห็นด้วยกับ
การกระท าของอานั ส หรื อ ไม่
เพราะเหตุใด
๒. นักเรียนแสดงความ
คิดเห็น
- เห็นด้วยเพราะอานัสรู้จัก
เก็บหอมรอมริบจากเงินค่า
ขนม เพื่อซื้อของที่ตนเอง
อยากได้โดยไม่ต้องขอเงิน
พ่อแม่
๓. นักเรียนดู PPT เรื่อง
การวางแผนในการใช้จ่าย
ของตนเองและร่วมกัน
อภิปรายสรุปประเด็นที่
ศึกษา
๔. นักเรียนฟังครูอธิบาย
และตอบคาถาม
แนวคาตอบ

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนฟังเรื่องอานัส
ข้อความที่ครูอ่าน

แนวการจัดการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- กรณีศกึ ษา
- การสังเกต
- PPT เรื่อง
- การประเมิน
การวางแผนใน - การตอบคาถาม
การใช้จ่ายของ
ตนเอง
- คาถาม

สื่อการเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

3. เขียนแผนผังอธิบาย
แนวทางการวางแผนใน
การใช้จ่ายของตนเองได้

4. เห็นความสาคัญของ
การวางแผนในการใช้จ่าย
ของตนเอง

4.

จุดประสงค์
การเรียนรู้

3.

ลาดับที่

ขั้นสรุป

ขั้นปฏิบัติ

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน

๑๐
นาที

๑๕
นาที

เวลา
ที่ใช้

๑.ครูสุ่มตัวแทนนักเรียนนาเสนอ
ผลงาน ๓ คน หน้าชั้นเรียน
๒. ครูและนักเรียนร่วมกัน
ตรวจสอบความถูกต้อง
๓. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
ความรู้เรื่องการวางแผนการใช้
จ่ายเงินของตนเอง

กิจกรรมครู
- นักเรียนมีวิธกี ารวางแผนการใช้
จ่ายเงินอย่างเหมาะสมอย่างไร
บ้าง
- นักเรียนคิดว่า ถ้าทุกคนมีการ
วางแผนการใช้จ่ายเงินจะมีผลดี
อย่างไร
ครูให้นักเรียนทาแผนผัง
ความคิด เรื่อง การวางแผนการ
ใช้จ่ายเงินของตนเอง

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

๑. ตัวแทนนักเรียน
นาเสนอผลงานหน้าชั้น
เรียน
๒. นักเรียนร่วมกัน
ตรวจสอบความถูกต้อง
๓. นักเรียนร่วมกันสรุป
ความรู้เรื่องการวางแผน
การใช้จ่ายเงินของตนเอง

- แผนผังความคิด - ตรวจผลงาน
เรื่องการวาง
- การสังเกต
แผนการใช้
- การประเมิน
จ่ายเงินของ
ตนเอง

นักเรียนทาแผนผังความคิด - แผนผังความคิด - ตรวจผลงาน
เรื่อง การวางแผนการใช้ เรือ่ งการวางแผน - การสังเกต
จ่ายเงินของตนเอง
การใช้จ่ายเงิน - การประเมิน
ของตนเอง

กิจกรรมนักเรียน
- ใช้จ่ายอย่างประหยัด
และเก็บเงินที่เหลือจากค่า
ขนมหยอดกระปุกทุกวัน
- ทุกคนจะมีเงินเก็บเอาไว้
ในยามจาเป็น

แนวการจัดการเรียนรู้

๒๖๗

ลาดับที่

๒๖๘

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้
กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน
การวางแผนในการใช้จ่าย
ข อ งต น เอ ง เป็ น สิ่ งที่
จ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งปฏิ บั ติ
เพื่อให้มีเงินเหลือเก็บออม
และมี เงิ น ใช้ จ่ า ยในยาม
จาเป็น
ประโยชน์ของการวาง
แผนการใช้จ่ายเงินมีดังนี้
การรู้จักเก็บหอมรอมริบ
ค่อยเก็บสะสมเงินที่ละ
เล็กทีละน้อย เผื่อไว้ใช้ใน
ยามฉุกเฉินหรือยาม
จาเป็นมีเงินไว้ใช้ใน
อนาคตไม่ต้องขอเงินพ่อ
แม่หรือทาตัวเป็นภาระใน
เรื่องต่าง ๆ สามารถพึ่งพา
ตนเองและช่วยเหลือ
ครอบครัวได้

แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน

๒๖๙

8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑. บทกลอน
๒. กรณีศกึ ษาเรื่องเดชา
๓. PPT เรื่อง การวางแผนในการใช้จ่ายของตนเอง
๔. แผนผังความคิด เรื่อง การวางแผนการใช้จ่ายเงินของตนเอง
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
แผนผังความคิด เรื่อง การวางแผนการใช้จ่ายเงินของตนเอง
การวัดและประเมินผล
ประเด็นการวัด
วิธีการ
และประเมินผล
- การตรวจแผนผังความคิด
- การสังเกต
ความรู้
- การประเมิน
- คาถาม
- การสังเกต
ทักษะกระบวนการ - การประเมิน

คุณลักษณะ
เจตคติ

- การประเมิน

เครื่องมือ
-แผนผังความคิด เรื่อง การ
วางแผนการใช้จ่ายเงินของ
ตนเอง
- แบบสังเกต
- แบบประเมิน
- แบบสังเกต
- แบบประเมิน

- แบบประเมิน

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

ประเมิน ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นใน
การทางาน อยู่อย่างพอเพียง

แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

สมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียน

ประเมินความสามารถใน
การสื่อสาร ความสามารถใน
การคิด ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต

แบบประเมินสมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียน

เกณฑ์การ
ประเมิน
ผ่านเกณฑ์
การประเมิน
ร้อยละ 60
ผ่านเกณฑ์
ประเมินระดับ
คุณภาพพอใช้ขึ้น
ไป
ผ่านเกณฑ์
ประเมินระดับ
คุณภาพพอใช้ขึ้น
ไป
ผ่านเกณฑ์
ประเมินระดับ
คุณภาพพอใช้ขึ้น
ไป
ผ่านเกณฑ์
ประเมินระดับ
คุณภาพพอใช้ขึ้น
ไป

๒๗๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถม ึก า ภาคเรียนที่ ๑ ( ังคม ึก า ป.๓)

เกณฑ์ประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
แผนผังค ามคิด เรื่องการ างแผนการใช้จ่ายเงินของตนเอง
ระดับคุณภาพ
4 (ดีมาก)
3 (ดี)
2 (พอใช้)
มีเนื้อ าตรงตาม ั ข้อ มีเนื้อ าตรงตาม
มีเนื้อ าตรงตาม
ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้ น ั ข้อ ถูกต้อง
ั ข้อ ถูกต้อง
มบูรณ์
ชัดเจน แต่ไม่
ครบถ้ น
2. รูปแบบ
ออกแบบแผนผัง
ออกแบบแผนผัง
ออกแบบแผนผัง
ค ามคิดได้น่า นใจ
ค ามคิดได้น่า นใจ ค ามคิดได้น่า นใจ
ยงาม เป็นระเบียบ
ยงาม เป็น
มาก
ระเบียบ
3. ค าม ะอาด ผลงาน าเร็จ เป็น
ผลงาน าเร็จ เป็น ผลงาน าเร็จ เป็น
ยงาม
ระเบียบ ะอาด
ระเบียบ ะอาด
ระเบียบ
ยงาม
ประเด็น
การประเมิน
1. เนื้อ า

4. ค าม
รับผิดชอบ

ผลงาน าเร็จ มบูรณ์
ก่อนเ ลาที่กา นด

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 13 - ๑6 คะแนน
คะแนน
9 - ๑๒ คะแนน
คะแนน
5-8
คะแนน
คะแนน
1-4
คะแนน
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ พอใช้ ขึ้นไป

ผลงาน าเร็จ
ผลงาน าเร็จ
มบูรณ์ ตามเ ลาที่ มบูรณ์ เกินเ ลาที่
กา นด
กา นด

มายถึง
มายถึง
มายถึง
มายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

1 (ปรับปรุง)
มีเนื้อ าตรง
ตาม ั ข้อ
ถูกต้อง
บาง ่ น
ออกแบบ
แผนผัง
ค ามคิดได้
ผลงานขาด
ค ามเป็น
ระเบียบ
ะอาด
ยงาม
ผลงานไม่
าเร็จ ตาม
เ ลาที่กา นด

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน

๒๗๑

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ความสาเร็จ หรือ ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ……………………………………………………….ผู้สอน
(……………………………………………………)
วันที…่ …………เดือน……………………………พ.ศ………………
๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ……………………………………………………….
(…………………………………………………)
วันที…่ …………เดือน……………………………พ.ศ………………

๒๗๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
แผนผังความคิด เรื่อง การวางแผนการใช้จ่ายเงินของตนเอง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๔ เรื่อง การวางแผนในการใช้จา่ ยของตนเอง
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ๑๓๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

คาชีแ้ จง ให้นกั เรียนเขียนอธิบายแนวทางการวางแผนการใช้จ่ายเงินของตนเองในรูปแบบแผนผังความคิด

๑. วางแผนใช้เงินวันละเท่าไร

๒. จะเก็บออมเงินได้วันละเท่าไร

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

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

๕. การวางแผนการใช้ จ่ า ยมี
ประโยชน์อย่างไร
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………

การวางแผนการใช้
จ่ายเงินของตนเอง

๓. คาดว่าจะมีเงินเหลือประมาณเดือนละเท่าไร
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
…………………………

๖. นักเรียนจะวางแผนการใช้
จ่ายเงินของตนเองอย่างไร
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
……………

๔. จะนาเงินทีเ่ หลือไปใช้ทา
อะไรบ้าง………………………

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

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

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน

๒๗๓

เฉลยแผนผังความคิด เรื่อง การวางแผนการใช้จา่ ยเงินของตนเอง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๔ เรื่อง การวางแผนในการใช้จา่ ยของตนเอง
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ๑๓๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
คาชีแ้ จง ให้นกั เรียนเขียนอธิบายแนวทางการวางแผนการใช้จ่ายเงินของตนเองในรูปแบบแผนผังความคิด
๑. วางแผนใช้เงินวันละเท่าไร

๒. จะเก็บออมเงินได้วันละเท่าไร

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

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

๕. การวางแผนการใช้ จ่ า ยมี
ประโยชน์อย่างไร
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………

การวางแผนการใช้
จ่ายเงินของตนเอง

๓. คาดว่าจะมีเงินเหลือประมาณเดือนละเท่าไร
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
…………………………

๖. นักเรียนจะวางแผนการใช้
จ่ายเงินของตนเองอย่างไร
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
……………

๔. จะนาเงินทีเ่ หลือไปใช้ทา
อะไรบ้าง………………………

…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุ
ลยพินิจของครูผู้สอน)
…………………………………
……………………………….

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

๒๗๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
แบบประเมินผลการนาเสนอผลงานนักเรียน

คาชีแ้ จง ให้ผสู้ อนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

รายการประเมิน

ระดับคะแนน
๓
๒
๑

ความถูกต้องของเนื้อหา
ความคิดสร้างสรรค์
วิธีการนาเสนอผลงาน
การนาไปใช้ประโยชน์
การตรงต่อเวลา
รวม

ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
๑๒-๑๕
๘-๑๑
ต่ากว่า ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน

๒๗๕

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คาชีแ้ จง

ให้ ผูส้ อน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓
ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
๑. ใฝ่เรียนรู้

๒.อยู่อย่าง
พอเพียง
๓. มุ่งมั่นใน
การทางาน

รายการประเมิน

ระดับคะแนน
3 2 1

๑. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๒. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ
๓. ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สือ่
เทคโนโลยีต่างๆแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
และเลือกใช้สอื่ ได้อย่างเหมาะสม
๔. บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็น
องค์ความรู้
๕. แลกเปลี่ยนความรู้ ด้วยวิธีการต่างๆ และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
๖. ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยัด
๗. ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรูค้ ุณค่า
๘. ใช้จ่ายอย่างประหยัดและมีการเก็บออมเงิน
๙. มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
๑๐. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนดังนี้
ช่วงคะแนน
๒๓ - ๓๐
๑๕ - ๒๒
ต่ากว่า ๑๔

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๒๗๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
คาชีแ้ จง ให้ผสู้ อนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด
ตรงกับระดับคะแนน

ลงในช่องที่

ระดับการปฏิบตั ิ
รายการประเมิน

พฤติกรรมการแสดงออก

๓

๑. ความสามารถ ๑.๑ มีความสามรถในการรับ – ส่งสาร
ในการสื่อสาร ๑.๒ มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความ
เข้าใจของตนเอง โดยใช้ภาษาอย่าง เหมาะสม
2. ความสามารถ ๒.๑ มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์
ในการคิด
๒.๒ มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ
๓. ความสามารถ ๓.๑ สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้
ในการใช้ทกั ษะ ๓.๒ นาความรูท้ ี่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
ชีวิต

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

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนดังนี้
ช่วงคะแนน
๑๔-๑๘
๙-๑๓
๕-๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๒

๑

๐

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน

๒๗๗

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

๓

๓

๓

ตรงต่อเวลา

๓

ความ
รับผิดชอบ
ขยันหมั่นเพียร

ชื่อ – สกุล

การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น

เลขที่

การร่วม
กิจกรรม

คาชีแ้ จง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กาหนด
รายการ
คะแนนรวม

๓

๑๕

เกณฑ์การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ประเด็นการประเมิน
1. การร่วมกิจกรรม
2. การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น
3. ความรับผิดชอบ
4. ขยันหมั่นเพียร
5. ตรงต่อเวลา

คะแนน
3
2
มีความกระตือรือร้นใน มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมอย่าง การร่วมกิจกรรม
สม่าเสมอ
บางครั้ง
รับฟังความคิดเห็นของ รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นสม่าเสมอ
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง
มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบใน
ที่ได้รับมอบหมายอย่าง งานที่ได้รับมอบหมาย
สม่าเสมอ
บางครั้ง
มีความเพียรพยายาม
มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จอย่าง
ทางานให้สาเร็จเป็น
สม่าเสมอ
บางครั้ง
ส่งผลงานเสร็จ เรียบร้อย ส่งผลงานเสร็จ เรียบร้อย
ทันตามเวลาที่กาหนด
แต่ช้ากว่าเวลาที่กาหนด

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
๑๓ - ๑๕
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๙ - ๑๒
คะแนน หมายถึง
คะแนน
1-8
คะแนน หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ ๙ คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

1
ไม่มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม
ไม่รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น
ไม่มีความรับผิดชอบในงาน
ที่ได้รับมอบหมาย
ไม่มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จ
ส่งผลงานไม่เรียบร้อยและ
ช้ากว่าเวลาที่กาหนด

๒๗๘

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง การวิเคราะหบัญชีการใชจายที่จาํ เปนและเหมาะสม
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ออมไวไมขัดสน
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๓.๑ เขาใจและสามารถบริ ห ารจั ด การทรัพ ยากรในการผลิ ต และการบริ โภค การใช
ทรัพยากรที่มี อยูจํากัดไดอยางมีประสิท ธิภาและคุมคา รวมที่เขาใจหลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ
ตัวชี้วัด ป.๓/๒ วิเคราะหการใชจายของตนเอง
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
การทําบัญชีรายรับ-รายจาย จะทําใหทราบการใชจายเงินวาเหมาะสมหรือไม เพื่อจะไดหาแนวทาง
ปรับการใชจายเงินใหเหมาะสมตอไป
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
- บอกวิธีการทําบัญชีรายรับ-รายจายเพื่อวิเคราะหการใชจายเงินได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ(P)
- วิเคราะหประโยชนการทําบัญชีรายรับ-รายจาย
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- เห็นความสําคัญของการทําบัญชีเพื่อวิเคราะหการใชจายที่จําเปนและเหมาะสม
๔. สาระการเรียนรู
การใชบัญชีรับจายวิเคราะหการใชจายที่จําเปนและเหมาะสม
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการคิด
๒. ความสามารถในการสื่อสาร
๓. ความสามารในการใชทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
๒. มุงมั่นในการทํางาน
๓. อยูอยางพอเพียง
๗. กิจกรรมการเรียนรู

1.

ลําดับที่

จุดประสงค
การเรียนรู

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

ขั้นนํา

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู

๓. ครูใหนักเรียนตอบคําถาม
เพื่อเชื่อมโยงสูสิ่งที่จะเรียนรู
- นักเรียนสามารถวิเคราะห
การใชจายของตนเองไดจาก
การสิ่งใด

- บัญชีรายรับ รายจาย

๓. นักเรียนตอบคําถาม

๒. นักเรียนชวยกันแสดง
ความคิดเห็น เชน
- อุปกรณการเรียนเปน
รายจายที่เหมาะสม
- ของเลนเปนรายจายที่
ฟุมเฟอยและไมจําเปน

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนชวยกันบอก
รายจายของนักเรียนใน 1
วัน วามีอะไรบาง

แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
๕ นาที ๑. ครูใหนักเรียนชวยกันบอก
รายจายของนักเรียนใน 1 วัน
วามีอะไรบาง ครูจดบันทึก
คําตอบบนกระดาน
๒. ครูใหนักเรียนชวยกันแสดง
ความคิดเห็นวา รายจายใดที่
เหมาะสม และรายจายใดที่
ฟุมเฟอยและไมจําเปน

เวลา
ที่ใช

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง การวิเคราะหบัญชีการใชจายที่จาํ เปนและเหมาะสม
รายวิชาสังคมศึกษา จํานวน ๑ ชั่วโมง

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ออมไวไมขัดสน

- คําถาม

สื่อการเรียนรู

- การสังเกต
- การตอบ
คําถาม

การประเมิน
การเรียนรู

๒๗๙

2.

ลําดับที่

๒๘๐

ขั้นสอน

1. บอกวิธีทําบัญชีรายรับรายจายเพื่อวิเคราะหการใช
จายเงินได

2. วิเคราะหประโยชนการ
ทําบัญชีรายรับ-รายจาย

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู

จุดประสงค
การเรียนรู
๒๐
นาที

เวลา
ที่ใช

๓. ครูใหนักเรียนอภิปราย
ประโยชนของการทําบัญชี
รายรับ-รายจายและใหนักเรียน
สรุปเปนแผนภาพความคิด

กิจกรรมครู
๑.ครูใหนักเรียนศึกษาความรูจาก
PPT เรือ่ ง การทําบัญชีเพื่อ
วิเคราะหการใชจายที่จําเปนและ
เหมาะสม และ
๒. ครูอธิบายเพิม่ เติมใหนักเรียน
เขาใจถึงการทําบัญชีรายรับ-ราย
จาย ครูตั้งประเด็นคําถาม ดังนี้
- นักเรียนใชสิ่งใดในการซื้อสินคา
และบริการ
- นักเรียนใชจายเงินใน
ชีวิตประจําวันเพื่อซื้อสิ่งใดบาง
- นักเรียนมีเงินเหลือเก็บหรือไม
- นักเรียนเคยทําบันทึก รายรับรายจายของตนเองหรือไม อยางไร
- นักเรียนคิดวาการทําบัญชี
รายรับ-รายจายมีประโยชนอยางไร

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนศึกษาความรูจาก
PPT เรือ่ ง การทําบัญชีเพื่อ
วิเคราะหการใชจายที่จําเปน
และเหมาะสม
๒. นักเรียนฟงครูอธิบาย
เพิ่มเติมเรื่องการทําบัญชี
รายรับ-รายจาย พรอมตอบ
คําถาม ดังนี้
- อาหาร ขนม อุปกรณ
การเรียน
- ใชเงิน
- มี/ไมมี
- เคย บันทึกการใชจายในแต
ละวันลงในสมุดบันทึก
- ทําใหรูรายรับ-รายจายของ
ตนเอง มีเงินออม ทบทวน/
ตรวจสอบการใชจายเงินในแต
ละวัน
๓. นักเรียนอภิปรายและสรุป
เปนแผนภาพความคิดบันทึก
ลงสมุด

แนวการจัดการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

- การตรวจงาน
- การสังเกต
- การประเมิน

- PPT เรื่อง
- การสังเกต
การทําบัญชีเพื่อ - การตอบ
วิเคราะหการใช คําถาม
จายที่จําเปนและ
เหมาะสม
- คําถาม

สื่อการเรียนรู

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู
ขั้นปฏิบัติ

ขั้นสรุป

3. บอกวิธีการทําบัญชี
รายรับ-รายจายเพื่อ
วิเคราะหการใชจายเงินได

4. เห็นความสําคัญของ
การทําบัญชีเพือ่ วิเคราะห
การใชจายที่จาํ เปนและ
เหมาะสม

3

4.

ลําดับที่

จุดประสงค
การเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ออมไวไมขัดสน

๑๐
นาที

๑๕
นาที

เวลา
ที่ใช
กิจกรรมครู
๑. ครูยกตัวอยางพรอมอธิบาย
การทําบัญชี รายรับ-รายจาย ของ
เด็กชายออมสินและเด็กหญิงนิด
หนอยจาก PPT
๒. ครูใหนั กเรียนทํ าใบงานที่ 4
เรื่ องการทํ าบั ญ ชี เพื่ อวิ เคราะห
การใชจาย
๑.ครูสมตั
ุ วแทนนักเรียน๓ คน
นําเสนอผลงาน หนาชั้นเรียน
๒. ครูและนักเรียนรวมกัน
ตรวจสอบความถูกตอง
๓. ครู และนั กเรี ยนรวมกั นสรุ ป
ความรู เรื่ อ งการทํ า บั ญ ชี เพื่ อ
วิเคราะหการใชจาย

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนดู PPT ตัวอยาง
การทําบัญชี รายรับ-รายจาย
ของเด็กชายออมสินและ
เด็กหญิงนิดหนอย
๒. นักเรียนทําใบงานที่ 4
เรื่องการทําบัญชีเพื่อ
วิเคราะหการใชจาย
๑.ตัวแทนนักเรียนนําเสนอ
ผลงานหนาชั้นเรียน
๒. นักเรียนรวมกันตรวจสอบ
ความถูกตอง
๓. นั กเรี ยนรวมกั นสรุ ป
ความรูเรื่องการทําบัญชีเพื่ อ
วิเคราะหการใชจาย
-รายจาย ชวยใหทราบ
พฤติกรรมการใชจายของ
ตนเองและสามารถกลับไป
ตรวจดูรายการใชจายและ
ทบทวนวาอะไรควรจะจาย
อะไรควรประหยัด ซึ่งจะทําให
มีเงินเหลือเก็บเพิ่มมากขึ้น

แนวการจัดการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

- ใบงานที่ 4 เรือ่ ง - ตรวจผลงาน
การทําบัญชีเพือ่
- การสังเกต
วิเคราะหการใช - การประเมิน
จาย

- PPT บัญชี
- ตรวจผลงาน
รายรับ-รายจาย - การสังเกต
- ใบงานที่ 4 เรือ่ ง - การประเมิน
การทําบัญชีเพือ่
วิเคราะหการใชจาย

สื่อการเรียนรู

๒๘๑

๒๘๒

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

8. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑. PPT เรื่อง การทําบัญชีเพื่อวิเคราะหการใชจายที่จําเปนและเหมาะสม
๒. PPT บัญชีรายรับ-รายจายของเด็กชายออมสินและเด็กหญิงนิดหนอย
๓. ใบงานที่ 4 เรือ่ ง การทําบัญชีเพื่อวิเคราะหการใชจาย
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ใบงานที่ 4 เรื่องการทําบัญชีเพื่อวิเคราะหการใชจาย
การวัดและประเมินผล
ประเด็นการวัด
วิธีการ
และประเมินผล
- การตรวจใบงาน
- การสังเกต
ความรู
- การประเมิน
- คําถาม
ทักษะ
กระบวนการ

เครื่องมือ
- ใบงานที่ 4 เรื่องการทําบั ญ ชี
เพื่อวิเคราะหการใชจาย
- แบบสังเกต
- แบบประเมิน

- ตรวจงาน
- แบบสังเกต
- แบบประเมิน

- สมุดบันทึก
- แบบสังเกต
- แบบประเมิน

ประเมิน

แบบประเมิน

คุณลักษณะ
เจตคติ
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค

ประเมิน ใฝเรียนรู มุงมั่นใน
การทํางาน อยูอยางพอเพียง

แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค

สมรรถนะสําคัญ
ของผูเรียน

ประเมินความสามารถใน
การสื่อสาร ความสามารถใน
การคิดความสามารถในการใช
ทักษะชีวิต

แบบประเมินสมรรถนะสําคัญ
ของผูเรียน

เกณฑการ
ประเมิน
ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ 60
ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ 60
ผานเกณฑ
ประเมินระดับ
คุณภาพพอใชขึ้น
ไป
ผานเกณฑ
ประเมินระดับ
คุณภาพพอใชขึ้น
ไป
ผานเกณฑ
ประเมินระดับ
คุณภาพพอใชขึ้น
ไป

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ออมไวไมขัดสน

๒๘๓

เกณฑการประเมินผล
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ใบงานที่ 4 เรื่อง การทําบัญชีเพื่อวิเคราะหการใชจาย
เกณฑการประเมิน
รูปแบบชิน้ งาน

ภาษา
เนื้อหา

เวลา

ระดับคุณภาพ
ดี (๓
พอใช (๒
ปรับปรุง (๑
รูปแบบชิ้นงานไมถูกตอง
รูปแบบชิ้นงานถูกตอง
รูปแบบชิ้นงานถูกตอง
ครบถวนตามที่กําหนด มี เปนสวนมาก มีความคิด ตามที่กําหนด ผลงานไม
เรียบรอย
ความคิดสรางสรรคแปลก แปลกใหม นาสนใจ
ใหม นาสนใจ ขนาด
ขนาดเหมาะสม สวยงาม
เหมาะสม สวยงาม
ใชภาษาถูกตอง สะกดคํา ใชภาษาถูกตอง สะกดคํา ใชภาษาและสะกดคําไม
ถูกตอง ลายมือสวยงาม มีผิดพลาดบางเล็กนอย ถูกตอง ลายมืออานยาก
อานงาย
ลายมืออานงาย
ขีดฆา
เนื้อหาถูกตอง สมบูรณ เนื้อหาถูกตอง ตรงหัวขอ เนื้อหาไมถูกตอง ไม
เรื่องรายละเอียดคอนขาง ครอบคลุม
มีความสอดคลอง
ครอบคลุม
เชื่อมโยงกันตรงหัวขอ
เรื่องรายละเอียด
ครอบคลุม
สงชิ้นงานภายในเวลา
สงชิ้นงานไมทันกําหนด สงชิ้นงานไมทันกําหนด
กําหนด
๑ วัน
ตั้งแต ๒ วันขึน้ ไป

เกณฑการใหคะแนน
คะแนน ๑๐ - ๑๒ คะแนน หมายถึง ดี
คะแนน
๗-๙
คะแนน หมายถึง พอใช
คะแนน
๑–๖
คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
เกณฑการผาน ตั้งแต ๗ คะแนน ขึ้นไป

๒๘๔

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ความสําเร็จ หรือ ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ……………………………………………………….ผูสอน
(……………………………………………………)
วันที่……………เดือน……………………………พ.ศ………………

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

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ออมไวไมขัดสน

๒๘๕

ใบงานที่ เรือ่ ง การทําบั ชีเพื่อวิเคราะหการใชจา
หนว การเรี นรูที่ ๒ เรื่อง ออม ว ม ัดสน
แผนการจัดการเรี นรูที่ เรื่อง การทําบั ชีเพื่อวิเคราะหการใชจา ที่จําเปนและเหมาะสม
รา วิชาสังคม ึกษา รหัสวิชา ๑๓๑ ๑
ภาคเรี นที่ ๑ ชั้นประถม ึกษาปที่ ๓
คําชีแ้ จง ใหนักเรียนทําบัญชีรายรับ – รายจายจากขอมูลที่กําหนดใหและวิเคราะหการใชจายที่จําเปนแลเหมาะสม
วันนี้แมใหเงินมาโรงเรียน จํานวน ๖๐ บาท
นําเงินซื้ออาหารเชา 20 บาท ซื้อของเลน
ซื้อขนม
15 บาท ซื้อสมุด
จายคารถ
๘ บาท

5 บาท
๘ บาท

บัญชีรายรับ – รายจาย
วัน เดือน ป

รายรับ – รายจาย
รายรับ(บาท
รายจาย(บาท

คงเหลือ(บาท

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

รวม
๑. จากตารางรายรับ-รายจาย แสดงใหเห็นวาอยางไร..............................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. จากตารางรายรับ-รายจาย ควรจะลดการใชจายในดานใดบาง.............................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ถาลดคาใชจายในขอ 2 จะมีเงินเหลือเก็บจํานวนเทาใด.....................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. นักเรียนสามารถนําเงินที่เหลือเก็บไปทําสิ่งใดจึงเหมาะสมที่สุด
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ชื่อ................................................................................เลขที่......................ชั้น....................

๒๘๖

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
เฉลยใบงานที่ เรื่อง การทําบัญชีเพือ่ วิเคราะหการใชจาย
หนวยการเรียนรูที่ ๒
เรื่อง ออมไวไมขัดสน
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง การทําบัญชีเพือ่ วิเคราะหการใชจายที่จาํ เปนและเหมาะสม
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ๑๓๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๓

คําชีแ้ จง ใหนักเรียนทําบัญชีรายรับ – รายจายจากขอมูลที่กําหนดใหและวิเคราะหการใชจายที่จําเปน
และเหมาะสม
วันนี้แมใหเงินมาโรงเรียน จํานวน ๖๐ บาท
นําเงินซื้ออาหารเชา
20 บาท ซือ้ ของเลน
5 บาท
ซื้อขนม
15 บาท ซือ้ สมุด
๘ บาท
จายคารถ
๘ บาท

บัญชีรายรับ – รายจาย
รายรับ – รายจาย
วัน เดือน ป

รายรับ(บาท
วันนี้แมใหเงินมาโรงเรียน
จํานวน ๖๐ บาท

๑๗ มิ.ย ๖๔

รวม

รายรับ ๖๐ บาท

รายจาย(บาท
ซื้ออาหารเชา 20 บาท

คงเหลือ(บาท
๔๐ บาท

ซื้อของเลน 5 บาท
ซื้อขนม 15 บาท
ซื้อสมุด ๘ บาท
จายคารถ ๘ บาท

๓๕ บาท
๒๐ บาท
๑๒ บาท
๔ บาท

รายจายทั้งหมด ๕๖ บาท

เหลือ ๔ บาท

๑. จากตารางรายรับ-รายจาย แสดงใหเห็นวาอยางไร....การวางแผนการใชจายเงิน จะทําใหเรารูถึง
รายรับ-รายจายในแตละวัน..และเปนการฝกนิสัยรักการออมไดอีกดวย……………………………………..............…….
2. จากตารางรายรับ-รายจาย ควรจะลดการใชจายในดานใดบาง.......ของเลน..........................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ถาลดคาใชจายในขอ 2 จะมีเงินเหลือเก็บจํานวนเทาใด.......๙..บาท......................................................
4. นักเรียนสามารถนําเงินที่เหลือเก็บไปทําสิ่งใดจึงเหมาะสมที่สุด
……………………(พิจารณาตามคําตอบของนักเรียน โดยใหอยูในดุลยพินิจของครูผูสอน).........
ชื่อ................................................................................เลขที่......................ชั้น...................

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ออมไวไมขัดสน

๒๘๗

แบบประเมินผลการนําเสนอผลงานนักเรียน
คําชีแ้ จง ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียนแลวขีด ลงในชองที่ตรง
กับระดับคะแนน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

รายการประเมิน

ระดับคะแนน
๓
๒
๑

ความถูกตองของเนื้อหา
ความคิดสรางสรรค
วิธีการนําเสนอผลงาน
การนําไปใชประโยชน
การตรงตอเวลา
รวม

ลงชื่อ...................................................ผูประเมิน
............../.................../................
เกณฑการใหคะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคลองกับรายการประเมินสมบูรณชัดเจน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคลองกับรายการประเมินเปนสวนใหญ
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคลองกับรายการประเมินบางสวน
เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
๑๒-๑๕
๘-๑๑
ต่ํากวา ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ปรับปรุง

ให ๓ คะแนน
ให ๒ คะแนน
ให ๑ คะแนน

๒๘๘

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
คําชีแ้ จง

ให ผูสอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียน แลวขีด
ลงในชองที่ตรงกับระดับคะแนน

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู

๒.อยูอยาง
พอเพียง
๓. มุงมั่นในการ
ทํางาน

รายการประเมิน

ระดับคะแนน
3 2 1

๑. เอาใจใสในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๒. เขารวมกิจกรรมการเรียนรูตางๆ
๓. ศึกษาคนควา หาความรูจากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ สือ่
เทคโนโลยีตางๆแหลงการเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
และเลือกใชสือ่ ไดอยางเหมาะสม
๔. บันทึกความรู วิเคราะห ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู สรุปเปน
องคความรู
๕. แลกเปลี่ยนความรู ดวยวิธีการตางๆ และนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
๖. ใชทรัพยสินและสิ่งของของโรงเรียนอยางประหยัด
๗. ใชอุปกรณการเรียนอยางประหยัดและรูคุณคา
๘. ใชจายอยางประหยัดและมีการเก็บออมเงิน
๙. มีความตั้งใจและพยายามในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย
๑๐. มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพื่อใหงานสําเร็จ
ลงชื่อ...................................................ผูประเมิน
............../.................../................

เกณฑการใหคะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยางสม่ําเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบอยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑการใหคะแนนดังตารางแนบทาย
เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนดังนี้
ชวงคะแนน
๒๓ - ๓๐
๑๕ - ๒๒
ต่ํากวา ๑๔

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ปรับปรุง

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ออมไวไมขัดสน

๒๘๙

แบบประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน
คําชีแ้ จง ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียนแลวขีด
ตรงกับระดับคะแนน

ลงในชองที่

ระดับการปฏิบตั ิ
รายการประเมิน

พฤติกรรมการแสดงออก

๓

๑. ความสามารถ ๑.๑ มีความสามรถในการรับ – สงสาร
ในการสื่อสาร ๑.๒ มีความสามารถในการถายทอดความรู ความคิด ความ
เขาใจของตนเอง โดยใชภาษาอยาง เหมาะสม
2. ความสามารถ ๒.๑ มีทักษะในการคิดนอกกรอบอยางสรางสรรค
ในการคิด
๒.๒ มีความสามารถในการคิดอยางมีระบบ
๓. ความสามารถ ๓.๑ สามารถทํางานกลุมรวมกับผูอื่นได
ในการใชทักษะ ๓.๒ นําความรูที่ไดไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน
ชีวิต

ลงชื่อ................................................................ผูประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑการใหคะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยางสม่ําเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบอยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑการใหคะแนนดังตารางแนบทาย
เกณฑการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียนดังนี้
ชวงคะแนน
๑๔-๑๘
๙-๑๓
๕-๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๒

๑

๐

๒๙๐

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู

๓

๓

๓

ตรงตอเวลา

๓

ลงในชองทีต่ รงกับ

ความ
รับผิดชอบ
ขยันหมั่นเพียร

ชื่อ – สกุล

การรับฟงความ
คิดเห็นของผูอืน่

เลขที่

การรวม
กิจกรรม

คําชีแ้ จง ใหครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แลวเขียนเครื่องหมาย
พฤติกรรมตามหัวขอที่กําหนด
รายการ

๓

คะแนนรวม

๑๕

เกณฑการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู
ประเด็นการประเมิน
1. การรวมกิจกรรม
2. การรับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่น
3. ความรับผิดชอบ
4. ขยันหมั่นเพียร
5. ตรงตอเวลา

คะแนน
3
2
มีความกระตือรือรนใน มีความกระตือรือรนใน
การรวมกิจกรรมอยาง
การรวมกิจกรรม
สม่ําเสมอ
บางครั้ง
รับฟงความคิดเห็นของ รับฟงความคิดเห็นของ
ผูอื่นสม่ําเสมอ
ผูอื่นเปนบางครั้ง
มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบใน
ที่ไดรับมอบหมายอยาง งานที่ไดรับมอบหมาย
สม่ําเสมอ
บางครั้ง
มีความเพียรพยายาม
มีความเพียรพยายาม
ทํางานใหสําเร็จอยาง
ทํางานใหสําเร็จเปน
สม่ําเสมอ
บางครั้ง
สงผลงานเสร็จ เรียบรอย สงผลงานเสร็จ เรียบรอย
ทันตามเวลาที่กําหนด
แตชากวาเวลาที่กําหนด

เกณฑการใหคะแนน
คะแนน
๑๓ - ๑๕
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๙ - ๑๒
คะแนน หมายถึง
คะแนน
1-8
คะแนน หมายถึง
เกณฑการผาน ตั้งแต ๙ คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช
ปรับปรุง

1
ไมมีความกระตือรือรนใน
การรวมกิจกรรม
ไมรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอื่น
ไมมีความรับผิดชอบในงาน
ที่ไดรับมอบหมาย
ไมมีความเพียรพยายาม
ทํางานใหสําเร็จ
สงผลงานไมเรียบรอยและ
ชากวาเวลาที่กําหนด

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ออมไวไมขัดสน

๒๙๑

แบบบันทึกคะแนนใบงาน
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรือ่ ง การวิเคราะหบัญชีการใชจายที่จําเปนและเหมาะสม ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ที่

ชื่อ-สกุล
คะแนนเต็ม

ใบงานที่ ใบงานที่ รวม
1
2
คะแนน รอยละ
10
10
20

เกณฑการประเมิน
ผาน

ไมผาน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
รวม
ลงชื่อ
(

ผูประเมิน
)
………../……………../………….

ผานเกณฑตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป

๒๙๒

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง วางแผนการนําเงินออกมาใชจายอยางเหมาะสม
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ออมไวไมขัดสน
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๓
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๓.๑ เขาใจและสามารถบริ ห ารจั ด การทรัพ ยากรในการผลิ ต และการบริ โภค การใช
ทรัพยากรที่มี อยูจํากัดไดอยางมีประสิท ธิภาและคุมคา รวมที่เขาใจหลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ
ตัวชี้วัด ป.๓/๒ วิเคราะหการใชจายของตนเอง
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
การนําเงินที่เหลือมาใชจายอยางเหมาะสมนั้นจะทําใหมีเงินเหลือเก็บออมเพิ่มขึ้น
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
- บอกแนวทางวางแผนการนําเงินที่เหลือมาใชจายอยางเหมาะสมได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ(P)
- วิเคราะหเปาหมายสําคัญของการออมเงินไปใชอยางเหมาะสม
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- เห็นความสําคัญของการวางแผนการนําเงินที่เหลือจายมาใชอยางเหมาะสม
๔. สาระการเรียนรู
วางแผนการนําเงินที่เหลือจายมาใชอยางเหมาะสม
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการคิด
๒. ความสามารถในการสื่อสาร
๓. ความสามารในการใชทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
๒. มุงมั่นในการทํางาน
๓. อยูอยางพอเพียง
๗. กิจกรรมการเรียนรู

1.

ลําดับที่

จุดประสงค
การเรียนรู
ขั้นนํา

๒. นักเรียนดูภาพเด็กๆ ที่นําเงิน
มาฝากธนาคาร หรือเก็บออมเงิน
แลวชวยกันแสดงความคิดเห็น
แนวคําตอบ
- การรูจักประหยัด
- อดออม
- ไมฟุมเฟอย

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนรวมกันรองเพลง และ
เขารวมกิจกรรมรวมกลุมเปน
จํานวนเงินตางๆ ตามที่ครูเปนผู
กําหนด

แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
๕ นาที ๑. ครูใหนักเรียนรวมกันรองเพลง
เกี่ยวกับการออมและการประหยัด
“ออมเงิน ออมเงินวันนี้ ออมกันให
ดี อยาใหมีผิดพลาด ผูหญิง
นั้นเปนเหรียญบาท ผูชายเกงกาจ
เปนหาสิบสตางค”แลวครูสั่งให
นักเรียนรวมกิจกรรมรวมกลุมเปน
จํานวนเงินตางๆ เชน
- ๓.๕๐ บาท/ ๕..๐๐ บาท/
๒.๕๐ บาท เปนตน
๒. ครูใหนักเรียนดูภาพเด็กๆ ทีน่ ํา
เงินมาฝากธนาคาร หรือเก็บออม
เงิน แลวใหนักเรียนชวยกันแสดง
ความคิดเห็นวาการกระทําดังกลาว
เปนแบบอยางทีด่ ีในเรื่องใดบาง

เวลา
ที่ใช

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง วางแผนการนําเงินออกมาใชจายอยางเหมาะสม
รายวิชาสังคมศึกษา จํานวน ๑ ชั่วโมง

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ออมไวไมขัดสน

การประเมิน
การเรียนรู

- เพลง
- การสังเกต
- กิจกรรมการ - การตอบ
รวมกลุมเปน คําถาม
จํานวนเงิน
- แผนภาพ
- คําถาม

สื่อการเรียนรู

๒๙๓

2.

ลําดับที่

๒๙๔

1. บอกแนวทางวาง
แผนการนําเงินที่เหลือ
มาใชจายอยาง
เหมาะสมได

จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นสอน

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู
๒๐
นาที

เวลา
ที่ใช
กิจกรรมครู
๑.ครูใหนักเรียนศึกษาความรูจาก
PPT เรื่อง การวางแผนการนําเงิน
ออกมาใชจายอยางเหมาะสม
๒. ครูอธิบายเพิ่มเติมใหนักเรียน
เขาใจยิ่งขึ้น และครูตรวจสอบ
ความเขาใจโดยตั้งประเด็นคําถาม
ดังนี้
- เงินที่เก็บออมไดสามารถนําไปใช
ประโยชนอยางไร
- ถานักเรียนมีเงินเก็บจํานวนหนึ่ง
นักเรียนจะนําไปใชประโยชน
อยางไร เพราะเหตุใด
- การใชจายเฉพาะที่ จํ าเปนจะ
เกิดผลอยางไร
- ถานักเรียนไมวางแผนการใช
จายเงินจะเกิดผลอยางไร
- การวางแผนการใชเงินที่ถูกตอง
- การใชจายเงินนอยกวาเงินที่
ไดรับมาจะผลอยางไร
- การใชจายเงินมากกวาเงินที่
ไดรับมาจะผลอยางไร
- ใชเทาที่จําเปน ที่เหลือเก็บใส
กระปุกออมสิน
- ทําใหมีเงินเหลือเก็บออม
- ทําใหเปนหนี้

- ไมมีเงินออม

- ทําใหเหลือเงินเก็บออม

- ใชซื้อสิ่งที่จําเปน เชน ใชซื้อ
อุปกรณการเรียน
- ใชเปนทุกการศึกษา เพื่อให
ไดรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนศึกษาความรูจาก PPT
เรื่อง การวางแผนการนําเงิน
ออกมาใชจายอยางเหมาะสม
๒. นักเรียนฟงครูอธิบายเพิ่มเติม
และรวมกันตอบคําถาม

แนวการจัดการเรียนรู
- PPT เรื่อง
การวาง
แผนการนํา
เงินออกมาใช
จายอยาง
เหมาะสม
- คําถาม

สื่อการเรียนรู

- การตอบ
คําถาม
- การสังเกต
- การประเมิน

การประเมิน
การเรียนรู

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

ขั้นปฏิบัติ

ขั้นสรุป

4. เห็นความสําคัญของ
การวางแผนการนําเงินที่
เหลื อ จายมาใชอยาง
เหมาะสม

4.

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู

3. เขียนแผนการนําเงิน
ที่เหลือมาใชจายอยาง
เหมาะสมได

2. วิเคราะหเปาหมาย
สําคัญของการออมเงิน
ไปใชอยางเหมาะสม

จุดประสงค
การเรียนรู

3.

ลําดับที่

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ออมไวไมขัดสน

๑๐ นาที ๑. ครูสุมตัวแทนนักเรียน ๓ คน
นําเสนอผลงาน หนาชั้นเรียน
๒. ครูและนักเรียนรวมกัน
ตรวจสอบความถูกตอง
๓. ครูและนักเรียนรวมกันสรุป
ความรูเรื่อง การวางแผนการนําเงิน
ที่เหลือออกมาใชจายอยาง
เหมาะสม

สื่อการเรียนรู

๑. ตัวแทนนักเรียน ๓ คน
นําเสนอผลงาน
๒. นักเรียนรวมกันตรวจสอบ
ความถูกตอง
๓. นักเรียนรวมกันสรุปความรู
เรื่อง การวางแผนการนําเงินที่
เหลือออกมาใชจายอยาง
เหมาะสม เปนการนําเงินที่เหลือ
มาใชในสิ่งที่จําเปนและเหมาะสม
ทําใหมีเงินเหลือเก็บออม

- ตรวจผลงาน
- การสังเกต
- การประเมิน

- การสังเกต
- การประเมิน

การประเมิน
การเรียนรู

- ใบงาน เรื่อง - ตรวจผลงาน
การวางแผนการ - การสังเกต
นําเงินที่เหลือ - การประเมิน
มาใชจายอยาง
เหมาะสม

กิจกรรมนักเรียน
๓. นักเรียนวิเคราะหเปาหมาย
สําคัญของการออมเงินไปใชอยาง
เหมาะสม และนักเรียนชวยกัน
เรียงลําดับตามความเหมาะสม
นักเรียนทําใบงานที่ 5 เรื่องการ - ใบงานที่ 5
วางแผนการนําเงินที่เหลือมาใช เรือ่ งการวาง
จายอยางเหมาะสม
แผนการนําเงิน
ที่เหลือมาใช
จายอยาง
เหมาะสม

แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
๓. ครูใหนักเรียนรวมกันวิเคราะห
เปาหมายสําคัญของการออมเงินไป
ใชอยางเหมาะสมครูบันทึกเปาหมาย
ที่นักเรียนบอกลงบนกระดาน
๑๕ นาที ครูใหนักเรียนทําใบงานที่ 5 เรื่อง
การวางแผนการนําเงินที่เหลือมาใช
จายอยางเหมาะสม โดยใหนักเรียน
เขี ย นแผนการนํ าเงิ น ออมของ
นักเรียนมาใชจาย

เวลา
ที่ใช

๒๙๕

๒๙๖

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

8. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑. แผนภาพเกี่ยวกับการออม/การฝากเงิน
๒. เพลง
๓. กิจกรรมการรวมกลุมเปนจํานวนเงิน
๔. PPT เรื่อง การวางแผนการนําเงินออกมาใชจายอยางเหมาะสม
๕. ใบงานที่ 5 เรือ่ ง การวางแผนการนําเงินที่เหลือมาใชจายอยางเหมาะสม
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ 5 เรือ่ งการวางแผนการนําเงินที่เหลือมาใชจายอยางเหมาะสม
การวัดและประเมินผล
ประเด็นการวัด
วิธีการ
และประเมินผล
- การตรวจใบงาน
- การสังเกต
- การประเมิน
ความรู

ทักษะ
กระบวนการ

เครื่องมือ
-ใบ งาน ที่ 5 เรื่ อ งก าร ว าง
แผนการนําเงินที่เหลือมาใชจาย
อยางเหมาะสม
- แบบสังเกต
- แบบประเมิน

- แบบสังเกต
- แบบประเมิน

- แบบสังเกต
- แบบประเมิน

ประเมิน

แบบประเมิน

คุณลักษณะ
เจตคติ
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค

ประเมิ น ใฝเรี ย นรู มุ งมั่ น ใน
การทํางาน อยูอยางพอเพียง

แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค

สมรรถนะสําคัญ
ของผูเรียน

ประเมินความสามารถใน
การสื่อสาร ความสามารถใน
การคิด ความสามารถในการใช
ทักษะชีวิต

แบบประเมินสมรรถนะสําคัญ
ของผูเรียน

เกณฑการ
ประเมิน
ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ 60

ผานเกณฑ
ประเมินระดับ
คุณภาพพอใชขึ้น
ไป
ผานเกณฑ
ประเมินระดับ
คุณภาพพอใชขึ้น
ไป
ผานเกณฑ
ประเมินระดับ
คุณภาพพอใชขึ้น
ไป
ผานเกณฑ
ประเมินระดับ
คุณภาพพอใชขึ้น
ไป

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ออมไวไมขัดสน

๒๙๗

เกณฑการประเมินผล
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ใบงานที่ 6 เรื่อง การวางแผนการนําเงินที่เหลือมาใชจายอยางเหมาะสม
เกณฑการประเมิน
รูปแบบชิน้ งาน

ภาษา
เนื้อหา

เวลา

ระดับคุณภาพ
ดี (๓)
พอใช (๒)
ปรับปรุง (๑)
รูปแบบชิ้นงานไมถูกตอง
รูปแบบชิ้นงานถูกตอง
รูปแบบชิ้นงานถูกตอง
ครบถวนตามที่กําหนด มี เปนสวนมาก มีความคิด ตามที่กําหนด ผลงานไม
เรียบรอย
ความคิดสรางสรรคแปลก แปลกใหม นาสนใจ
ใหม นาสนใจ ขนาด
ขนาดเหมาะสม สวยงาม
เหมาะสม สวยงาม
ใชภาษาถูกตอง สะกดคํา ใชภาษาถูกตอง สะกดคํา ใชภาษาและสะกดคําไม
ถูกตอง ลายมือสวยงาม มีผิดพลาดบางเล็กนอย ถูกตอง ลายมืออานยาก
อานงาย
ลายมืออานงาย
ขีดฆา
เนื้อหาถูกตอง สมบูรณ เนื้อหาถูกตอง ตรงหัวขอ เนื้อหาไมถูกตอง ไม
มีความสอดคลอง
เรื่องรายละเอียดคอนขาง ครอบคลุม
เชื่อมโยงกันตรงหัวขอ
ครอบคลุม
เรื่องรายละเอียด
ครอบคลุม
สงชิ้นงานภายในเวลา
สงชิ้นงานไมทันกําหนด สงชิ้นงานไมทันกําหนด
กําหนด
๑ วัน
ตั้งแต ๒ วันขึน้ ไป

เกณฑการใหคะแนน
คะแนน ๑๐ - ๑๒ คะแนน หมายถึง ดี
คะแนน
๗-๙
คะแนน หมายถึง พอใช
คะแนน
๑–๖
คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
เกณฑการผาน ตั้งแต ๗ คะแนน ขึ้นไป

๒๙๘

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

บันทึกผลหลังสอน
๑๐. ผลการจัดการเรียนการสอน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ความสําเร็จ หรือ ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ……………………………………………………….ผูสอน
(……………………………………………………)
วันที่……………เดือน……………………………พ.ศ………………
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ……………………………………………………….
(…………………………………………………)
วันที่……………เดือน……………………………พ.ศ………………

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ออมไวไมขัดสน

๒๙๙

ใบงานที่ 5 เรือ่ ง การวางแผนการนําเงินทีเ่ หลือมาใชจายอยางเหมาะสม
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ออมไวไมขัดสน
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง วางแผนการนําเงินออกมาใชจายอยางเหมาะสม
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ๑๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
คําชีแ้ จง ใหนักเรียนบอกแนวทางการวางแผนการนําเงินออมของนักเรียนมาใชจายโดยเรียงลําดับตามความสําคัญ

๕.

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

๒.

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

๖.
……………………………………………………………………

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

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

……………………………………………………………………

๓.

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

๔.

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

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

๓๐๐

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
เฉลยใบงานที่ 5 เรื่อง การวางแผนการนําเงินที่เหลือมาใชจายอยางเหมาะสม
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ออมไวไมขัดสน
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง วางแผนการนําเงินออกมาใชจายอยางเหมาะสม
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ๑๓๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๓

คําชีแ้ จง ใหนักเรียนบอกแนวทางการวางแผนการนําเงินออมของนักเรียนมาใชจายโดยเรียงลําดับตามความสําคัญ
(พิจารณาตามคําตอบของนักเรียน โดยใหอยูในดุลยพินิจของครูผูสอน)

๕.

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

๒.

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

๖.
……………………………………………………………………

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

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

……………………………………………………………………

๓.

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

๔.

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

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

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ออมไวไมขัดสน

๓๐๑

แบบประเมินผลการนําเสนอผลงานนักเรียน
คําชีแ้ จง ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียนแลวขีด ลงในชองที่ตรง
กับระดับคะแนน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

รายการประเมิน

ระดับคะแนน
๓
๒
๑

ความถูกตองของเนื้อหา
ความคิดสรางสรรค
วิธีการนําเสนอผลงาน
การนําไปใชประโยชน
การตรงตอเวลา
รวม

ลงชื่อ...................................................ผูประเมิน
............../.................../................
เกณฑการใหคะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคลองกับรายการประเมินสมบูรณชัดเจน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคลองกับรายการประเมินเปนสวนใหญ
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคลองกับรายการประเมินบางสวน
เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
๑๒-๑๕
๘-๑๑
ต่ํากวา ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ปรับปรุง

ให ๓ คะแนน
ให ๒ คะแนน
ให ๑ คะแนน

๓๐๒

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
คําชีแ้ จง

ให ผูสอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียน แลวขีด
ลงในชองที่ตรงกับระดับคะแนน

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู

๒.อยูอยาง
พอเพียง
๓. มุงมั่นในการ
ทํางาน

รายการประเมิน

ระดับคะแนน
3 2 1

๑. เอาใจใสในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๒. เขารวมกิจกรรมการเรียนรูตางๆ
๓. ศึกษาคนควา หาความรูจากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ สือ่
เทคโนโลยีตางๆแหลงการเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
และเลือกใชสือ่ ไดอยางเหมาะสม
๔. บันทึกความรู วิเคราะห ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู สรุปเปน
องคความรู
๕. แลกเปลี่ยนความรู ดวยวิธีการตางๆ และนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
๖. ใชทรัพยสินและสิ่งของของโรงเรียนอยางประหยัด
๗. ใชอุปกรณการเรียนอยางประหยัดและรูคุณคา
๘. ใชจายอยางประหยัดและมีการเก็บออมเงิน
๙. มีความตั้งใจและพยายามในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย
๑๐. มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพื่อใหงานสําเร็จ
ลงชื่อ...................................................ผูประเมิน
............../.................../................

เกณฑการใหคะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยางสม่ําเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบอยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑการใหคะแนนดังตารางแนบทาย
เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนดังนี้
ชวงคะแนน
๒๓ - ๓๐
๑๕ - ๒๒
ต่ํากวา ๑๔

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ปรับปรุง

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ออมไวไมขัดสน

๓๐๓

แบบประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน
คําชีแ้ จง ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียนแลวขีด
ตรงกับระดับคะแนน

ลงในชองที่

ระดับการปฏิบตั ิ
รายการประเมิน

พฤติกรรมการแสดงออก

๓

๑. ความสามารถ ๑.๑ มีความสามรถในการรับ – สงสาร
ในการสื่อสาร ๑.๒ มีความสามารถในการถายทอดความรู ความคิด ความ
เขาใจของตนเอง โดยใชภาษาอยาง เหมาะสม
2. ความสามารถ ๒.๑ มีทักษะในการคิดนอกกรอบอยางสรางสรรค
ในการคิด
๒.๒ มีความสามารถในการคิดอยางมีระบบ
๓. ความสามารถ ๓.๑ สามารถทํางานกลุมรวมกับผูอื่นได
ในการใชทักษะ ๓.๒ นําความรูที่ไดไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน
ชีวิต

ลงชื่อ................................................................ผูประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑการใหคะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยางสม่ําเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบอยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑการใหคะแนนดังตารางแนบทาย
เกณฑการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียนดังนี้
ชวงคะแนน
๑๔-๑๘
๙-๑๓
๕-๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๒

๑

๐

๓๐๔

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู

๓

๓

๓

ตรงตอเวลา

๓

ลงในชองทีต่ รงกับ

ความ
รับผิดชอบ
ขยันหมั่นเพียร

ชื่อ – สกุล

การรับฟงความ
คิดเห็นของผูอืน่

เลขที่

การรวม
กิจกรรม

คําชีแ้ จง ใหครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แลวเขียนเครื่องหมาย
พฤติกรรมตามหัวขอที่กําหนด
รายการ

๓

คะแนนรวม

๑๕

เกณฑการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู
ประเด็นการประเมิน
1. การรวมกิจกรรม
2. การรับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่น
3. ความรับผิดชอบ
4. ขยันหมั่นเพียร
5. ตรงตอเวลา

คะแนน
3
2
มีความกระตือรือรนใน มีความกระตือรือรนใน
การรวมกิจกรรมอยาง
การรวมกิจกรรม
สม่ําเสมอ
บางครั้ง
รับฟงความคิดเห็นของ รับฟงความคิดเห็นของ
ผูอื่นสม่ําเสมอ
ผูอื่นเปนบางครั้ง
มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบใน
ที่ไดรับมอบหมายอยาง งานที่ไดรับมอบหมาย
สม่ําเสมอ
บางครั้ง
มีความเพียรพยายาม
มีความเพียรพยายาม
ทํางานใหสําเร็จอยาง
ทํางานใหสําเร็จเปน
สม่ําเสมอ
บางครั้ง
สงผลงานเสร็จ เรียบรอย สงผลงานเสร็จ เรียบรอย
ทันตามเวลาที่กําหนด
แตชากวาเวลาที่กําหนด

เกณฑการใหคะแนน
คะแนน
๑๓ - ๑๕
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๙ - ๑๒
คะแนน หมายถึง
คะแนน
1-8
คะแนน หมายถึง
เกณฑการผาน ตั้งแต ๙ คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช
ปรับปรุง

1
ไมมีความกระตือรือรนใน
การรวมกิจกรรม
ไมรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอื่น
ไมมีความรับผิดชอบในงาน
ที่ไดรับมอบหมาย
ไมมีความเพียรพยายาม
ทํางานใหสําเร็จ
สงผลงานไมเรียบรอยและ
ชากวาเวลาที่กําหนด

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ออมไวไมขัดสน

๓๐๕

แบบบันทึกคะแนนใบงาน
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง วางแผนการนําเงินออกมาใชจายอยางเหมาะสม ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๓
ที่

ชื่อ-สกุล
คะแนนเต็ม

ใบงานที่ ใบงานที่ รวม
1
2
คะแนน รอยละ
10
10
20

เกณฑการประเมิน
ผาน

ไมผาน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
รวม
ลงชื่อ
(

ผูประเมิน
)
………../……………../………….

ผานเกณฑตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป

๓๐๖

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง การวางแผนแสวงหารายไดทีส่ ุจริตและเหมาะสม
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ออมไวไมขัดสน
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๓.๑ เขาใจและสามารถบริ ห ารจั ด การทรัพ ยากรในการผลิ ต และการบริ โภค การใช
ทรัพยากรที่มี อยูจํากัดไดอยางมีประสิท ธิภาและคุมคา รวมที่เขาใจหลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ
ตัวชี้วัด ป.๓/๒ วิเคราะหการใชจายของตนเอง
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
การวางแผนหารายไดที่สุจริตและเหมาะสมเปนสิ่งที่ดีซึ่งสามารถทําไดหลายวิธี เพื่อเปนการแบงเบา
ภาระของพอแม และครอบครัว แตตองเปนอาชีพทีส่ ุจริตและเหมาะสมกับตนเอง
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
- อธิบายการวางแผนหารายไดที่สุจริตและเหมาะสมได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ(P)
- การสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู
- การทํางานกลุม
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- เห็นความสําคัญของการวางแผนแสวงหารายไดที่สุจริตและเหมาะสม
๔. สาระการเรียนรู
การวางแผนแสวงหารายไดที่สุจริตและเหมาะสม
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการคิด
๒. ความสามารถในการสื่อสาร
๓. ความสามารในการใชทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
๒. มุงมั่นในการทํางาน
๓. อยูอยางพอเพียง
๗. กิจกรรมการเรียนรู

1.

ลําดับที่

1. วิเคราะหประเด็น
ขาวการแสวงหารายได
ชวยเหลือครอบครัว

จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นนํา

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู
กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนฟงขาวที่ครูเลาใหฟง
รวมกันวิเคราะหขาวและตอบ
คําถาม
- (นักเรียนตอบตามความรูสึก)
- มีรายไดเพื่อนํามาใชจายใน
ครอบครัวมากขึ้น และเปนการ
แบงเบาภาระการทํางานของพอ
แม
- สุจริตและเหมาะสมกับวัย ไม
ผิดก หมายเด็ก
- ใชเงินอยางประหยัด ไม
ฟุมเฟอยอดออม

แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
๕ นาที ๑. ครูนําขาวเกี่ยวกับเด็กหา
รายไดชวยเหลือพอแม และขาว
เกี่ยวกับลูกชวยเหลือพอแม
ทํางาน เพื่อเปนการแบงเบา
ภาระของพอแม เสริมรายไดของ
ครอบครัว มาเลาใหนักเรียนฟง
และวิเคราะหประเด็นขาวการ
แสวงหารายไดชวยเหลือ
ครอบครัวคําถาม ดังนี้
- จากขาวนักเรียนมีความรูสึก
อยางไร
- การหารายไดชวยเหลือ
ครอบครัวมีผลดีอยางไร
- จากขาวงานทํานั้นสุจริตและ
เหมาะสมกับวัยหรือไมอยางไร
- นักเรียนมีวิธีการชวยแบงเบา
ภาระในครอบครัวไดอยางไร

เวลา
ที่ใช

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง การวางแผนแสวงหารายไดทีส่ ุจริตและเหมาะสม
รายวิชาสังคมศึกษา จํานวน ๑ ชั่วโมง

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ออมไวไมขัดสน

การประเมิน
การเรียนรู

- ขาวเกี่ยวกับ - การสังเกต
ลูกหารายได - การประเมิน
- การตอบคําถาม
ชวยพอแม
- คําถาม

สื่อการเรียนรู

๓๐๗

2.

ลําดับที่

๓๐๘

2. เห็นความสําคัญ
ของการวางแผน
แสวงหารายไดที่สุจริต
และเหมาะสม

2. อธิบายการวางแผน
หารายไดที่สุจริตและ
เหมาะสมได

จุดประสงค
การเรียนรู

เวลา
ที่ใช
๒๐
นาที

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู

ขั้นสอน

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนศึกษา PPT เรื่อง
วางแผนแสวงหารายไดที่สุจริต
และเหมาะสม
๒. นักเรียนฟงครูอธิบาย
๒. ครูอธิบายเพิ่มเติม พรอมตั้ง อธิบาย พรอมตอบคําถาม
ประเด็นคําถาม ดังนี้
- ทําขนมขายเลี้ยงเปด ไก เพื่อ
- ยกตัวอยางการแสวงหา
ขายไขปลูกผักสวนครัว เก็บ
รายไดที่สุจริตและเหมาะสม
ขวดพลาสติก
- นั ก เรี ย นจะหารายไดพิ เศษ - ปลูกผักสวนครัวขาย
ระหวางเรียนไดอยางไร
- การแสวงหารายไดมีประโยชน - การแบงเบาภาระครอบครัว
มีเงินเก็บออมไวใชยามจําเปน
อยางไร
- หากนักเรียนมีรายได ควรทํา - เก็บออม วางแผนการใชอยาง
มีเหตุผล คือ รูจักหา รูจักใช
อยางไร
รูจักเก็บ

กิจกรรมครู
๑.ครูใหนักเรียนศึกษาจาก
PPT เรื่องวางแผนแสวงหา
รายไดที่สุจริตและเหมาะสม

แนวการจัดการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

- PPT เรื่อง - การตอบคําถาม
- การสังเกต
วางแผน
- การประเมิน
แสวงหา
รายไดที่สุจริต
และเหมาะสม
- คําถาม

สื่อการเรียนรู

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

3. วาดรูปการแสวงหา
รายไดที่สุจริตและ
เหมาะสมได

4. เห็นความสําคัญ
ของการวางแผน
แสวงหารายไดที่สุจริต
และเหมาะสม

4.

จุดประสงค
การเรียนรู

3.

ลําดับที่
๑๕
นาที

๑๐
นาที

ขั้นสรุป

เวลา
ที่ใช

ขั้นปฏิบัติ

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ออมไวไมขัดสน

กิจกรรมครู
ครูใหนักเรียนทําใบงานที่ 6
เรื่องการแสวงหารายไดที่สุจริต
และเหมาะสมโดยใหนักเรียน
วาดรูปการแสวงหารายไดที่
เหมาะสมของนักเรียน พรอม
ทั้งอธิบาย
๑.ครูสุมตัวแทนนักเรียน
นําเสนอผลงาน ๓ คน หนาชั้น
เรียน
๒. ครูและนักเรียนรวมกัน
ตรวจสอบความถูกตอง
๓. ครูและนักเรียนรวมกันสรุป
ความรูเรื่องการแสวงหารายได
ที่สุจริตและเหมาะสม
๑. ตัวแทนนักเรียนนําเสนอ
ผลงานหนาชั้นเรียน
๒. นักเรียนรวมกันตรวจสอบ
ความถูกตอง
๓. นักเรียนรวมกันสรุปความรู
เรื่องการแสวงหารายไดที่สุจริต
และเหมาะสมคือการวางแผน
หารายไดที่สุจริตและเหมาะสม
เปนสิ่งที่ดีซึ่งสามารถทําได
หลายวิธี เพื่อเปนการแบงเบา
ภาระของพอแม และครอบครัว
แตตองเปนอาชีพที่สุจริตและ
เหมาะสมกับตนเอง

กิจกรรมนักเรียน
นักเรียนทําใบงานที่ 6 เรื่อง
การแสวงหารายไดที่สุจริตและ
เหมาะสมโดยวาดรูป
การแสวงหารายไดที่เหมาะสม
ของนักเรียน พรอมทั้งอธิบาย

แนวการจัดการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

- ใบงานที่ 6 - การตรวจงาน
- การสังเกต
เรื่องการ
แสวงหา
- การประเมิน
รายไดที่สุจริต
และเหมาะสม

- ใบงานที่ 6 - ตรวจผลงาน
เรื่องการ
- การสังเกต
แสวงหา
- การประเมิน
รายไดที่สุจริต
และเหมาะสม

สื่อการเรียนรู

๓๐๙

๓๑๐

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

8. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑. ขาวเกี่ยวกับการหารายไดชวยครอบครัว
๒. PPT เรื่อง วางแผนแสวงหารายไดที่สุจริตและเหมาะสม
๓. ใบงานที่ 6 เรือ่ งการแสวงหารายไดที่สุจริตและเหมาะสม
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ 6 เรือ่ งการแสวงหารายไดที่สุจริตและเหมาะสม
การวัดและประเมินผล
ประเด็นการวัด
วิธีการ
และประเมินผล
- การตรวจใบงาน
- การสังเกต
ความรู
- การประเมิน

ทักษะ
กระบวนการ

คุณลักษณะ
เจตคติ

- แบบสังเกต
- แบบประเมิน

ประเมิน

เครื่องมือ
-ใบงานที่ 6 เรือ่ งการแสวงหา
รายไดที่สุจริตและเหมาะสม
- แบบสังเกต
- แบบประเมิน
- วิเคราะหประเด็นขาว
- แบบสังเกต
- แบบประเมิน

แบบประเมิน

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค

ประเมินมุงมั่นในการทํางาน
อยูอยางพอเพียงซื่อสัตยสุจริต

แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค

สมรรถนะสําคัญ
ของผูเรียน

ประเมินความสามารถใน
การสื่อสาร ความสามารถใน
การคิด ความสามารถในการใช
ทักษะชีวิต

แบบประเมินสมรรถนะสําคัญ
ของผูเรียน

เกณฑการ
ประเมิน
ผานเกณฑ
การประเมิน
รอยละ 60
ผานเกณฑ
ประเมินระดับ
คุณภาพพอใชขึ้น
ไป
ผานเกณฑ
ประเมินระดับ
คุณภาพพอใชขึ้น
ไป
ผานเกณฑ
ประเมินระดับ
คุณภาพพอใชขึ้น
ไป
ผานเกณฑ
ประเมินระดับ
คุณภาพพอใชขึ้น
ไป

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ออมไวไมขัดสน

๓๑๑

เกณฑการประเมินผล
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ใบงานที่ 6 เรื่องการแสวงหารายไดที่สุจริตและเหมาะสม
เกณฑการประเมิน
รูปแบบชิน้ งาน

ภาษา
เนื้อหา

เวลา

ระดับคุณภาพ
ดี (๓)
พอใช (๒)
ปรับปรุง (๑)
รูปแบบชิ้นงานไมถูกตอง
รูปแบบชิ้นงานถูกตอง
รูปแบบชิ้นงานถูกตอง
ครบถวนตามที่กําหนด มี เปนสวนมาก มีความคิด ตามที่กําหนด ผลงานไม
เรียบรอย
ความคิดสรางสรรคแปลก แปลกใหม นาสนใจ
ใหม นาสนใจ ขนาด
ขนาดเหมาะสม สวยงาม
เหมาะสม สวยงาม
ใชภาษาถูกตอง สะกดคํา ใชภาษาถูกตอง สะกดคํา ใชภาษาและสะกดคําไม
ถูกตอง ลายมือสวยงาม มีผิดพลาดบางเล็กนอย ถูกตอง ลายมืออานยาก
อานงาย
ลายมืออานงาย
ขีดฆา
เนื้อหาถูกตอง สมบูรณ เนื้อหาถูกตอง ตรงหัวขอ เนื้อหาไมถูกตอง ไม
มีความสอดคลอง
เรื่องรายละเอียดคอนขาง ครอบคลุม
เชื่อมโยงกันตรงหัวขอ
ครอบคลุม
เรื่องรายละเอียด
ครอบคลุม
สงชิ้นงานภายในเวลา
สงชิ้นงานไมทันกําหนด สงชิ้นงานไมทันกําหนด
กําหนด
๑ วัน
ตั้งแต ๒ วันขึน้ ไป

เกณฑการใหคะแนน
คะแนน ๑๐ - ๑๒ คะแนน หมายถึง ดี
คะแนน
๗-๙
คะแนน หมายถึง พอใช
คะแนน
๑–๖
คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
เกณฑการผาน ตั้งแต ๗ คะแนน ขึ้นไป

๓๑๒

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ความสําเร็จ หรือ ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ……………………………………………………….ผูสอน
(……………………………………………………)
วันที่……………เดือน……………………………พ.ศ………………

๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ……………………………………………………ผูตรวจ
(…………………………………………………)
วันที่……………เดือน……………………………พ.ศ………………

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ออมไวไมขัดสน

๓๑๓

ใบงานที่ เรือ่ ง การแสวงหารายไดทีส่ ุจริตและเหมาะสม
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ออมไวไมขัดสน
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง วางแผนแสวงหารายไดทีส่ ุจริตและเหมาะสม
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส ๑๓๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
คําชีแ้ จง ใหนักเรียนวาดรูปการแสวงหารายไดที่สุจริตเหมาะสมของนักเรียน พรอมทั้งอธิบาย

อาชีพ/งานที่นักเรียนทํา.............................................................

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

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

๓๑๔

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
เฉลยใบงานที่ เรื่อง การแสวงหารายไดทีส่ ุจริตและเหมาะสม
หนวยการเรียนรูที่ ๒
เรื่อง ออมไวไมขัดสน
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง การวางแผนแสวงหารายไดทีส่ ุจริตและเหมาะสม
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ๑๓๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

คําชีแ้ จง ใหนักเรียนวาดรูปการแสวงหารายไดที่สุจริตเหมาะสมของนักเรียน พรอมทั้งอธิบาย

อาชีพ/งานที่นักเรียนทํา.............................................................

(พิจารณาตามคําตอบของนักเรียน โดยใหอยูในดุลยพินิจของครูผูสอน)

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

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

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ออมไวไมขัดสน

๓๑๕

แบบประเมินผลการนําเสนอผลงานนักเรียน
คําชีแ้ จง ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียนแลวขีด ลงในชองที่ตรง
กับระดับคะแนน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

รายการประเมิน

ระดับคะแนน
๓
๒
๑

ความถูกตองของเนื้อหา
ความคิดสรางสรรค
วิธีการนําเสนอผลงาน
การนําไปใชประโยชน
การตรงตอเวลา
รวม

ลงชื่อ...................................................ผูประเมิน
............../.................../................
เกณฑการใหคะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคลองกับรายการประเมินสมบูรณชัดเจน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคลองกับรายการประเมินเปนสวนใหญ
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคลองกับรายการประเมินบางสวน
เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
๑๒-๑๕
๘-๑๑
ต่ํากวา ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ปรับปรุง

ให ๓ คะแนน
ให ๒ คะแนน
ให ๑ คะแนน

๓๑๖

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
คําชีแ้ จง

ให ผูสอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียน แลวขีด
ลงในชองที่ตรงกับระดับคะแนน

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู

๒.อยูอยาง
พอเพียง
๓. มุงมั่นในการ
ทํางาน

รายการประเมิน

ระดับคะแนน
3 2 1

๑. เอาใจใสในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๒. เขารวมกิจกรรมการเรียนรูตางๆ
๓. ศึกษาคนควา หาความรูจากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ สือ่
เทคโนโลยีตางๆแหลงการเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
และเลือกใชสือ่ ไดอยางเหมาะสม
๔. บันทึกความรู วิเคราะห ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู สรุปเปน
องคความรู
๕. แลกเปลี่ยนความรู ดวยวิธีการตางๆ และนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
๖. ใชทรัพยสินและสิ่งของของโรงเรียนอยางประหยัด
๗. ใชอุปกรณการเรียนอยางประหยัดและรูคุณคา
๘. ใชจายอยางประหยัดและมีการเก็บออมเงิน
๙. มีความตั้งใจและพยายามในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย
๑๐. มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพื่อใหงานสําเร็จ
ลงชื่อ...................................................ผูประเมิน
............../.................../................

เกณฑการใหคะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยางสม่ําเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบอยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑการใหคะแนนดังตารางแนบทาย
เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนดังนี้
ชวงคะแนน
๒๓ - ๓๐
๑๕ - ๒๒
ต่ํากวา ๑๔

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ปรับปรุง

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ออมไวไมขัดสน

๓๑๗

แบบประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน
คําชีแ้ จง ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียนแลวขีด
ตรงกับระดับคะแนน

ลงในชองที่

ระดับการปฏิบตั ิ
รายการประเมิน

พฤติกรรมการแสดงออก

๓

๑. ความสามารถ ๑.๑ มีความสามรถในการรับ – สงสาร
ในการสื่อสาร ๑.๒ มีความสามารถในการถายทอดความรู ความคิด ความ
เขาใจของตนเอง โดยใชภาษาอยาง เหมาะสม
2. ความสามารถ ๒.๑ มีทักษะในการคิดนอกกรอบอยางสรางสรรค
ในการคิด
๒.๒ มีความสามารถในการคิดอยางมีระบบ
๓. ความสามารถ ๓.๑ สามารถทํางานกลุมรวมกับผูอื่นได
ในการใชทักษะ ๓.๒ นําความรูที่ไดไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน
ชีวิต

ลงชื่อ................................................................ผูประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑการใหคะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยางสม่ําเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบอยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑการใหคะแนนดังตารางแนบทาย
เกณฑการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียนดังนี้
ชวงคะแนน
๑๔-๑๘
๙-๑๓
๕-๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๒

๑

๐

๓๑๘

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู

๓

๓

๓

ตรงตอเวลา

๓

ลงในชองทีต่ รงกับ

ความ
รับผิดชอบ
ขยันหมั่นเพียร

ชื่อ – สกุล

การรับฟงความ
คิดเห็นของผูอืน่

เลขที่

การรวม
กิจกรรม

คําชีแ้ จง ใหครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แลวเขียนเครื่องหมาย
พฤติกรรมตามหัวขอที่กําหนด
รายการ

๓

คะแนนรวม

๑๕

เกณฑการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู
ประเด็นการประเมิน
1. การรวมกิจกรรม
2. การรับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่น
3. ความรับผิดชอบ
4. ขยันหมั่นเพียร
5. ตรงตอเวลา

คะแนน
3
2
มีความกระตือรือรนใน มีความกระตือรือรนใน
การรวมกิจกรรมอยาง
การรวมกิจกรรม
สม่ําเสมอ
บางครั้ง
รับฟงความคิดเห็นของ รับฟงความคิดเห็นของ
ผูอื่นสม่ําเสมอ
ผูอื่นเปนบางครั้ง
มีความรับผิดชอบในงาน มีความรับผิดชอบใน
ที่ไดรับมอบหมายอยาง งานที่ไดรับมอบหมาย
สม่ําเสมอ
บางครั้ง
มีความเพียรพยายาม
มีความเพียรพยายาม
ทํางานใหสําเร็จอยาง
ทํางานใหสําเร็จเปน
สม่ําเสมอ
บางครั้ง
สงผลงานเสร็จ เรียบรอย สงผลงานเสร็จ เรียบรอย
ทันตามเวลาที่กําหนด
แตชากวาเวลาที่กําหนด

เกณฑการใหคะแนน
คะแนน
๑๓ - ๑๕
คะแนน หมายถึง
คะแนน
๙ - ๑๒
คะแนน หมายถึง
คะแนน
1-8
คะแนน หมายถึง
เกณฑการผาน ตั้งแต ๙ คะแนน ขึ้นไป

ดี
พอใช
ปรับปรุง

1
ไมมีความกระตือรือรนใน
การรวมกิจกรรม
ไมรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอื่น
ไมมีความรับผิดชอบในงาน
ที่ไดรับมอบหมาย
ไมมีความเพียรพยายาม
ทํางานใหสําเร็จ
สงผลงานไมเรียบรอยและ
ชากวาเวลาที่กําหนด

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ออมไวไมขัดสน

๓๑๙

แบบบันทึกคะแนนใบงาน
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง การวางแผนแสวงหารายไดที่สุจริตและเหมาะสม ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ที่

ชื่อ-สกุล
คะแนนเต็ม

ใบงานที่ ใบงานที่ รวม
1
2
คะแนน รอยละ
10
10
20

เกณฑการประเมิน
ผาน

ไมผาน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
รวม
ลงชื่อ
(

ผูประเมิน
)
………../……………../………….
ผานเกณฑตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป

๓๒๐

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ : _____________________________________วัน เดือน ป ___________________________
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ออมไวไมขัดสน
คําชี้แจง
๑. ระบายสีลงใน
ของแตละกิจกรรมที่นักเรียนคิดวาทําไดตามระดับการประเมินเหลานี้
เพื่อประเมินการเรียนรูของนักเรียน
ปรับปรุง

พอใช

คอนขางดี
กิจกรรม

๑. อธิบายลักษณะของการสรางรายไดที่สุจริตของครอบครัว พรอมวาด
ภาพประกอบได
๒. สรุปความรูในรูปแบบแผนผังความคิด เรื่อง การประกอบอาชีพ และ
ตกแตงใหสวยงามได
๓. เขียนอธิบายเกี่ยวกับความสําคัญของการประกอบอาชีพได
๔. เขียนอธิบายแนวทางการวางแผนการใชจายเงินของตนเองในรูปแบบ
แผนผังความคิดได
๕. ทําบัญชีรายรับ – รายจายจากขอมูลที่กาํ หนดใหและวิเคราะหการใชจาย
ที่จําเปนและเหมาะสมได
๖. บอกแนวทางการวางแผนการนําเงินออมของนักเรียนมาใชจายโดย
เรียงลําดับตามความสําคัญได
๗. วาดรูปการแสวงหารายไดที่สุจริตและเหมาะสมของนักเรียน พรอมทั้ง
อธิบายได

ดี

ดีมาก
ระดับความสามารถ

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ออมไวไมขัดสน

๓๒๑

๒. นับจํานวนดาวจากตารางขางบนเพื่อบันทึกผลการเรียนรูของนักเรียน ดังนี้
จํานวน
จํานวน
..............................
..............................
จํานวน
จํานวน
..............................
..............................
จํานวน
..............................
สรุป : วงกลมรอบผลการเรียนรูของนักเรียน โดยนับจากขอที่ไดดาวมากที่สุด
ปรับปรุง
พอใช
ดี
คอนขางดี
ดีมาก
3. กาเครื่องหมาย ลงใน

ที่นักเรียนวางแผนจะทําเพื่อพั นาการเรียนในครั้งตอไป (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)

_______________________

_______________________

_______________________

______________________

๓๒๒

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

หนวยการเรียนรูที่ 3
ประเพณีและวัฒนธรรม

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ประเพณีและวั นธรรม

๓๒๓

หนวยการเรียนรู 3
ชื่อหนวยการเรียนรู เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรม
รหัสวิชา ส๑๓๑๐1 รายวิชาสังคมศึกษา
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ภาคเรียนที่ ๑
เวลา 5 ชั่วโมง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ 2 หนาทีพ่ ลเมือง
มาตรฐาน ส 2.๑ เขาใ แ ะป ิบัติตนตามหนาที่ของการเปนพ เมืองดี มีคานิยมที่ดีงามแ ะ ารงรัก า
ประเพ ีแ ะวั น รรมไทย ดารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทยแ ะสังคม กอยางสันติสุข
ตัวชี้วัด
ป.๓/3

สรุปประโยชนและปฏิบัติตนตามประเพณีและวั นธรรมในครอบครัวและทองถิ่น

๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
ประเพณีและวั นธรรมเปนสิง่ ที่ปฏิบัติสืบตอกันมาแสดงถึงความเจริญงอกงาม และเอกลักษณของ
ชาติไทยที่ทุกคนควรรวมกันอนุรักษ และสืบทอดใหคงอยูสืบไป ครอบครัวเปนสถาบันที่สําคัญทีส่ ุดของสังคม
ทําหนาที่ใหความรัก ความอบอุนอบรมเลี้ยงดู และถายทอดประเพณีวั นธรรมที่ดีใหแกสมาชิกในครอบครัว
เพื่อใหเปนคนดีของสังคม ประเพณีและวั นธรรมในครอบครัว เชน การแสดงความเคารพและเชื่อฟงผูใหญ
และการทํากิจกรรมรวมกันภายในครอบครัว ประเพณีและวั นธรรมในทองถิ่นที่ไดรับอิทธิพลจากการนับถือ
ศาสนาและสภาพแวดลอมทางธรรมชาติเปนสิ่งที่ปฏิบัติสืบตอกันมา แสดงใหเห็นถึงความเจริญงอกงาม และ
เปนเอกลักษณของชาติที่ทุกคนควรรวมกันอนุรักษและสืบทอดใหคงอยูตอไป ประเพณีและวั นธรรมที่
เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตของคนไทยมีตั้งแตการเกิด การอุปสมบท การแตงงาน การตาย
๓. สาระการเรียนรู
ความรู
๑. บอกความหมายของประเพณีและวั นธรรมได
2. อธิบายและยกตัวอยางประเพณีและวั นธรรมในครอบครัวได
3. อธิบายและยกตัวอยางประเพณีและวั นธรรมในทองถิ่น(ศาสนาพุทธ)
4. อธิบายและยกตัวอยางประเพณีและวั นธรรมในทองถิ่น(ศาสนาคริสตและศาสนาอิสลาม)
5. อธิบายและยกตัวอยางประเพณีและวั นธรรมที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิต
ทักษะ/กระบวนการ
๑. วิเคราะหความสําคัญของประเพณีและวั นธรรมไทย
2. วิเคราะหแนวทางการปฏิบัติตนตามประเพณีและวั นธรรมในครอบครัวที่สงผลตอตนเอง
และตอครอบครัวหรือสังคม
3. ปฏิบัติตนตามประเพณีและวั นธรรมในทองถิ่นไดอยางเหมาะสมกับวัย
4. ปฏิบัติตนตามประเพณีและวั นธรรมในทองถิ่นไดอยางเหมาะสมกับวัย
5. ปฏิบัติตนตามประเพณีและวั นธรรมในทองถิ่นไดอยางเหมาะสมกับวัย

๓๒๔

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

เจตคติ
๑. ตระหนักในคุณคาของประเพณีและวั นธรรมไทย
2. ตระหนักคุณคาของประเพณีและวั นธรรมในครอบครัว
3. เห็นประโยชนของประเพณีและวั นธรรมในทองถิ่น(ศาสนาพุทธ)
4. เห็นประโยชนและความสําคัญของประเพณีและวั นธรรมในทองถิ่น
(ศาสนาคริสตและศาสนาอิสลาม)
5. เห็นความสําคัญของประเพณีและวั นธรรมที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิต
๔. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๕. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักชาติ ศาสน กษัตริย
๒. ชื่อสัตย
๓. มีวินัย
๔. ใฝเรียนรู
๕. มุงมั่นในการทํางาน
๖. อยูอยางพอเพียง
๗. รักความเปนไทย
๘. มีจิตสาธารณะ
๖. ประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
๑. ใบงานที่ 1 เรื่อง ความหมายและความสําคัญของประเพณีและวั นธรรม
2. ใบงานที่ 2 เรื่อง คุณคาของประเพณีและวั นธรรมในครอบครัว
3. ใบงานที่ 3 เรื่อง ประเพณีและวั นธรรมในทองถิ่น (ศาสนาพุทธ)
4. ใบงานที่ 4 เรื่อง ประเพณีและวั นธรรมในทองถิ่น (ศาสนาคริสตและศาสนาอิสลาม)
5. ใบงานที่ 5 เรื่อง ประเพณีและวั นธรรมที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิต

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ประเพณีและวั นธรรม

๓๒๕

แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง ความหมายและความสําคัญของประเพณีและวัฒนธรรม
หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรม เวลา ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปที่
. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส 2.1 เขาใจและปฏิบัติตนตามหนาที่ของการเปนพลเมืองดี มีคานิยมที่ดีงามและธํารงรักษา
ประเพณีและวั นธรรมไทย ดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอยางสันติสุข
ตัวชี้วัด ป.๓/3 สรุปประโยชนและปฏิบัติตนตามประเพณีและวั นธรรมในครอบครัวและทองถิ่น
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
ประเพณีและวั นธรรมเปนสิง่ ที่ปฏิบัติสืบตอกันมาแสดงถึงความเจริญงอกงาม และเอกลักษณของ
ชาติไทยที่ทุกคนควรรวมกันอนุรักษ และสืบทอดใหคงอยูสืบไป
๓. จุดประสงคการเรียนรู
3.1 ดานความรู ความเขาใจ (K)
- บอกความหมายของประเพณีและวั นธรรมได
- บอกความสําคัญของประเพณีและวั นธรรมไทยได
3.2 ดานทักษะ กระบวนการ (P)
- วิเคราะหความสําคัญของประเพณีและวั นธรรมไทย
3.2 ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- ตระหนักในคุณคาของประเพณีและวั นธรรมไทย
๔. สาระการเรียนรู
ประเพณีและวั นธรรมไทย
- ความหมายของประเพณีและวั นธรรม
- ความสําคัญของประเพณีและวั นธรรมไทย
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน
๔. รักความเปนไทย
. กิจกรรมการเรียนรู

1.

ลําดับที่

๓๒๖

จุดประสงค
การเรียนรู
ขั้นนํา

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู

- นอกจากภาพประเพณี
และวั นธรรมที่ครูนํามาให
ดูนักเรียนยังรูจักประเพณี
วั นธรรมไทยอะไรอีกบาง

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

- ประเพณีวิ่งควาย
- ประเพณีสงเคราะหทาง
ทะเล
- ประเพณีสงกรานต
- ประเพณีผีพงไต
ุ
ล

กิจกรรมนักเรียน
1. นักเรียนรวมสนทนากับ - ภาพ
- การสังเกต
ครู
ประเพณีและ
วั นธรรมตาง
2. นักเรียนตอบคําถาม
ๆ
แนวคําตอบ
- ประเพณีลอยกระทง
- ประเพณีตักบาตรดอกไม
- ประเพณีลอยโคมยี่เปง
- ประเพณีวันสารทเดือน
สิบ

แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
5 นาที 1. ครูนําภาพประเพณีและ
วั นธรรมตางๆ มาให
นักเรียนดู
๒.ครูใหนักเรียนรวมแสดง
ความคิดเห็น ดังนี้
- จากภาพมีประเพณีและ
วั นธรรมอะไรบาง

เวลา
ที่ใช

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง ความหมายและความสําคัญของประเพณีและวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา จํานวน 1 ชั่วโมง

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

2.

ลําดับที่

1. บอกความหมาย
ของประเพณีและ
วั นธรรมได
2. ความสําคัญของ
ประเพณีและ
วั นธรรมไทยได

จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นสอน

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ประเพณีและวั นธรรม

25
นาที

เวลา
ที่ใช
กิจกรรมครู
1. ครูแบงนักเรียนเปน
กลุมๆ
แจกใบความรูเรื่อง
ความหมายและความสําคัญ
ของประเพณีและวั นธรรม
ไทย
๒. ครูใหนักเรียนรวมกัน
อภิปรายสรุปความรู และตั้ง
ประเด็นคําถามดังตอไปนี้
- วันลอยกระทง,วัน
สงกรานต
เปนวันสําคัญทางประเพณี
หรือวั นธรรม
- การไหว ศาลาเรือนไทย
เราเรียกวาประเพณีหรือ
วั นธรรม
- ประเพณีอะไรที่นักเรียน
เคยเขารวมกิจกรรม
- ประเพณีลอยกระทง,
ประเพณีสงกรานต,
ประเพณีกินเจ

- วั นธรรม

กิจกรรมนักเรียน
1. นักเรียนแบงกลุมเพื่อ
ชวยกันแบงปนความคิด
รวมกันศึกษาใบความรู
เรื่อง ความหมายและ
ความสําคัญของประเพณี
และวั นธรรมไทย
๒. นักเรียนรวมกัน
อภิปรายสรุปความรู และ
ตอบคําถาม
- ประเพณี

แนวการจัดการเรียนรู
การประเมิน
การเรียนรู

- ใบความรูที่ - การสังเกต
1 เรื่อง
พฤติกรรม
ความหมาย
- การประเมิน
และ
ความสําคัญ
ของประเพณี
และวั นธรรม
- คําถาม

สื่อการเรียนรู

๓๒๗

ลําดับที่

๓๒๘

3. เห็นความสําคัญ
ของประเพณีและ
วั นธรรมไทย

จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู

เวลา
ที่ใช
กิจกรรมนักเรียน
- สิ่งที่ดีงามที่ชมุ ชน
ประพฤติปฏิบัติสืบตอกัน
มาจนกลายเปนแบบแผน
ของวิถีชีวิตของคนในชุมชน
-สิ่งที่แสดงถึงความเจริญ
งอกงาม ความเปน
ระเบียบเรียบรอยและ
ศีลธรรมอันดี
- การไหว และการกิน
อาหารพื้นถิ่น
- การรดน้ํา ดําหัวผูใหญใน
วันสงกรานต

- วั นธรรมใดที่สมาชิกใน
ครอบครัวนักเรียนรวมกัน
กระทําเปนประจํา
- ประเพณีที่สรางความรัก
ความผูกพันในครอบครัวมี
อะไรบาง
- ประเพณีที่สะทอนถึง
- ประเพณีแขงเรือ
ความสามัคคีในชุมชนมี
อะไรบาง
- ประเพณีใดแสดงใหเห็นวา - ประเพณีทานตุง,
คนไทยเปนคนที่มีความ
ประเพณีสารทเดือนสิบ
กตัญ ูตอผูมีพระคุณ

- วั นธรรมหมายถึงอะไร

กิจกรรมครู
- ประเพณีหมายถึงอะไร

แนวการจัดการเรียนรู
สื่อการเรียนรู

- การสังเกต
- การประเมิน

การประเมิน
การเรียนรู

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

ลําดับที่

จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ประเพณีและวั นธรรม
เวลา
ที่ใช
กิจกรรมนักเรียน
- ประเพณีสูขวัญขาวพระ
แมโพสพ

- สงเสริมความสามัคคี
สรางขวัญและกําลังใจ
สรางความรักในครอบครัว
ความกตัญ ู และเปน
เอกลักษณของชาติไทย
๓.นักเรียนฟงครูอธิบาย
เพิ่มเติมผลัดกันอธิบาย
ความรูและซักถามขอสงสัย
ภายในกลุมของตนเอง

กิจกรรมครู
- หากชุมชนนักเรียน
ประกอบอาชีพทํานา
ประเพณีที่นักเรียนจะตอง
พบเจอคือประเพณีใด
- ประเพณีและวั นธรรมมี
ความสําคัญอยางไร

๓. ครูอธิบายเพิ่มเติมให
นักเรียนมีความเขาใจยิ่งขึ้น
เกี่ยวกับความหมายและ
ความสําคัญของประเพณี
และวั นธรรม

แนวการจัดการเรียนรู
สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๓๒๙

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู
ขั้นปฏิบัติ

ขั้นสรุป

4. วิเคราะหความสําคัญของ
ประเพณีและวั นธรรมไทย

5. ตระหนักในคุณคาของ
ประเพณีและวั นธรรม
ไทย(A)

3.

4.

ลําดับที่

จุดประสงค
การเรียนรู

๓๓๐
แนวการจัดการเรียนรู

5 นาที

1. ครูสุมตัวแทนนักเรียน ๓
กลุมออกมานําเสนอผลงาน ๒.
ครูและนักเรียนรวมตรวจสอบ
ความถูกตอง
๓. ครูและนักเรียนรวมกันสรุป
ความหมายและความสําคัญ
ของประเพณีและวั นธรรม

1. ตัวแทนนักเรียนนําเสนอ
ผลงาน
๒.นักเรียนรวมตรวจสอบ
ความถูกตอง
๓. นักเรียนรวมกันสรุป
ความหมายและความสําคัญ
ของประเพณีและวั นธรรม
ประเพณีและวั นธรรมเปน
สิ่งที่ปฏิบัติสืบตอกันมาแสดง
ถึงความเจริญงอกงาม และ
เอกลักษณของชาติไทยที่ทุก
คนควรรวมกันอนุรักษ และ
สืบทอดใหคงอยูสืบไป

กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
15 นาที ครูใหนักเรียนสรุปความหมาย นักเรียนทําใบงานที่ 1 เรื่อง
และความสําคัญของประเพณี ความหมายและความสําคัญ
และวั นธรรมและบันทึกลงใน ของประเพณีและวั นธรรม
ใบงานที่ 1 เรื่อง ความหมาย
และความสําคัญของประเพณี
และวั นธรรม

เวลา
ที่ใช

ใบงาน เรื่อง
ความหมายและ
ความสําคัญของ
ประเพณีและ
วั นธรรม

ใบงานที่ 1 เรื่อง
ความหมายและ
ความสําคัญของ
ประเพณีและ
วั นธรรม

สื่อการเรียนรู

- การตรวจใบ
งาน
- การประเมิน
สังเกตพฤติกรรม

- การตรวจใบ
งาน
- การสังเกต
พฤติกรรม
- การประเมิน

การประเมิน
การเรียนรู

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ประเพณีและวั นธรรม

๓๓๑

8. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑. ภาพประเพณีและวั นธรรมตางๆ
๒. ใบความรูที่ 1 เรื่อง ความหมายและความสําคัญของประเพณีและวั นธรรม
๓. ใบงานที่ 1 เรือ่ ง ความหมายและความสําคัญของประเพณีและวั นธรรม
. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ใบงานที่ 1 เรื่อง ความหมายและความสําคัญของประเพณีและวั นธรรม
การวัดและประเมินผล
ประเด็นการวัด
และประเมินผล
ดานความรู ความ
เขาใจ (K)

วิธีการ

- ตรวจใบงานที่ 1 เรื่อง
ความหมายและ
ความสําคัญของประเพณี
และวั นธรรม
- การตอบคําถาม
- การสังเกต
- การประเมิน
ดานทักษะ
- ตรวจใบงานที่ 1 เรื่อง
กระบวนการ (P) ความหมายและ
ความสําคัญของประเพณี
และวั นธรรม
- การตอบคําถาม
- การสังเกต
- การประเมิน
ดานคุณลักษณะ - การสังเกตพฤติกรรม
เจตคติ คานิยม (A) นักเรียน
- การประเมิน
- การตอบคําถาม
คุณลักษณะ
ประเมิน มีวินัย ใฝเรียนรู
อันพึงประสงค
มุงมั่นในการทํางาน
รักความเปนไทย
สมรรถนะสําคัญ ประเมินความสามารถ
ของผูเรียน
ในการสือ่ สารความสามารถ
ในการคิดแลความสามารถ
ในการใชทักษะชีวิต

เครื่องมือ

เกณฑการประเมิน

- ใบงานที่ 1 เรื่อง
ความหมายและ
ความสําคัญของประเพณี
และวั นธรรม
- แบบสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน
- แบบประเมิน
- ใบงานที่ 1 เรื่อง
ความหมายและ
ความสําคัญของประเพณี
และวั นธรรม
- แบบสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน
- แบบประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน
- แบบประเมิน
- คําถาม
แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ 60

แบบประเมินสมรรถนะ
สําคัญของผูเรียน

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ 60

ผานเกณฑประเมิน
ระดับคุณภาพพอใชขึ้นไป
ผานเกณฑประเมิน
ระดับคุณภาพผานขึ้นไป
ผานเกณฑประเมิน
ระดับคุณภาพผานขึ้นไป

๓๓๒

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

เกณฑการประเมินผลชิน้ งานหรือภาระงาน
ใบงานที่ 1 เรือ่ งความหมายและความสําคัญของประเพณีและวั นธรรม
ประเด็น
การประเมิน
1. เนื้อหา

2. รูปแบบ

3. ความสะอาด
สวยงาม

4. ความ
รับผิดชอบ

ระดับคุณภาพ
(ดีมาก)
(ดี)
2 (พอใช)
มีเนื้อหาตรงตามหัวขอ มีเนื้อหาตรงตาม
มีเนื้อหาตรงตาม
ถูกตอง ชัดเจน ครบถวน หัวขอ ถูกตอง
หัวขอ ถูกตอง
สมบูรณ
ชัดเจน แตไม
ครบถวน
ออกแบบแผนผัง
ออกแบบแผนผัง
ออกแบบแผนผัง
ความคิดไดนาสนใจ
ความคิดไดนาสนใจ ความคิดไดนาสนใจ
สวยงาม เปนระเบียบ
สวยงาม เปน
มาก
ระเบียบ
ผลงานสําเร็จ เปน
ผลงานสําเร็จ เปน ผลงานสําเร็จ เปน
ระเบียบ สะอาด
ระเบียบ
ระเบียบ สะอาด
สวยงาม
ผลงานสําเร็จ สมบูรณ
กอนเวลาที่กําหนด

ผลงานสําเร็จ
ผลงานสําเร็จ
สมบูรณ ตามเวลาที่ สมบูรณ เกินเวลาที่
กําหนด
กําหนด

เกณฑการตัดสิน
ชวงคะแนน
14-16
11-13
8-10
๑-8

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

(ปรับปรุง)
มีเนื้อหาตรง
ตามหัวขอ
ถูกตอง
บางสวน
ออกแบบ
แผนผัง
ความคิดได
ผลงานขาด
ความเปน
ระเบียบ
สะอาด
สวยงาม
ผลงานไม
สําเร็จ ตาม
เวลาที่กําหนด

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ประเพณีและวั นธรรม

๓๓๓

. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๓๓๔

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
ใบความรูที่ เรื่อง ความหมายและความสําคัญของประเพณีและวัฒนธรรม
หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรม
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง ความหมายและความสําคัญของประเพณีและวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส
ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 3

ประเพณีและวัฒนธรรมไทย
ประเพณี หมายถึง สิ่งที่ดีงามที่ชุมชนประพฤติปฏิบัติสืบตอกันมาจนกลายเปนแบบแผนของ
วิถีชีวิตของคนในชุมชนความประพฤติที่หมูชนหมูหนึ่งถือเปนธรรมเนียม หรือเปนแบบแผนสืบตอ
กันมาจนเปนพิมพเดียวกัน ถาใครในหมูประพฤตินอกแบบก็เปนการผิดประเพณี
ประเพณีไทยแบงออกไดเปน 2 ลักษณะ คือ
1. ประเพณีสวนบุคล ไดแก ประเพณีเกี่ยวกับการแตงงาน ประเพณีการเกิด ประเพณี
การตาย ประเพณีการบวช ประเพณีการขึ้นบานใหม ประเพณีทําบุญอายุ ล
2. ประเพณีสวนรวม ไดแก ประเพณีทางศาสนาตางๆ เชน ประเพณีการทําบุญ
เขาพรรษา ออกพรรษา ประเพณีตรุษสารท ประเพณีลอยกระทง ประเพณีเทศกาลสงกรานตและ
ประเพณีวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ล
วัฒนธรรม หมายถึง สิ่งที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเปนระเบียบเรียบรอยและ
ศีลธรรมอันดีทุกสิ่ง ทุกอยางที่มนุษยสรางขึ้นมา นับตั้งแตภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา
ก หมาย ศิลปะ จริยธรรม ตลอดจนวิทยาการและเทคโนโลยีตาง ๆ อาจกลาวไดวาวั นธรรม
เปนเครื่องมือที่มนุษย คิดคนขึ้นมาเพื่อชวยใหมนุษยสามารถดํารงอยูตอไปได เพราะการจะมีชีวิต
อยูในโลกนี้ไดมนุษยจะตองรูจักใชประโยชนจากธรรมชาติและจะตองรูจักควบคุมความประพฤติ
ของมนุษยดวยกัน วั นธรรม คือคําตอบที่มนุษยในสังคมคิดขึ้นมาเพื่อแกปญหาเหลานี้
ตัวอยางประเพณี

https://lifestyle.campus-star.com/scoop/143478.html

ตัวอยางวั นธรรม

https://oer.learn.in.th/search_detail/result/33570

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ประเพณีและวั นธรรม

๓๓๕

ความสําคัญของประเพณีและวัฒนธรรมไทย
๑. สรางความรักความผูกพันในครอบครัว เชนวันสงกรานต ซึ่งเปนวันขึ้นปใหมของไทย
ลูกหลานที่ทํางานอยูตางถิ่นจะกลับบานไปรดน้ําดําหัวขอพรจากพอแมและญาติผูใหญทีเ่ คารพนับ
ถือ เพื่อความเปนสิริมงคล
๒. สรางขวัญกําลังใจในการประกอบอาชีพ เชน ชาวนาจะประกอบพิธีสูขวัญขาวเพื่อบูชา
แมโพสพเทวีแหงขาวปลาอาหารเพื่อใหมีผลผลิตดี ชาวนาชาวไรในภาคอีสานมักทําประเพณีบุญ
บั้งไฟเพื่อขอฝนใหตกตามฤดูกาลและมีน้ําเพียงพอสําหรับการเพาะปลูก
๓. สรางความกตัญ ตู อผูมีพระคุณ เชน ประเพณีการทําบุญสารทเดือนสิบ ซึ่งเปน
ประเพณีที่จัดขึ้นเพื่อทําบุญอุทิตสวนกุศลใหแกบรรพบุรุษที่ลวงลับไปแลว
๔. กอใหเกิดความกลมเกลียวและเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของสมาชิกในสังคม เชน
ประเพณีลงแขกเกี่ยวขาวเปนประเพณีอยางหนึ่งของชาวนา โดยเจาของนาจะบอกเพื่อนบานวาจะ
เกี่ยวขาวเมื่อไรเมื่อถึงเวลาเจาของนาจะปกธงไวชาวบานจะมาชวยกันเกีย่ วขาวในแปลงนาของ
เพื่อนบาน เพื่อแสดงถึงความสามัคคีและความมีน้ําใจ
๕. สรางเอกลักษณใหแกสังคม เชน ภาษา ธงชาติ เพลงชาติ

๓๓๖

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
ใบงานที่ เรือ่ ง ความหมายและความสําคัญของประเพณีและวัฒนธรรม
หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรม
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง ความหมายและความสําคัญของประเพณีและวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส
ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 3

๑) คําชีแ้ จง ใหนักเรียนอธิบายเกีย่ วกับความหมายของประเพณีและวั นธรรม
ประเพณีและวัฒนธรรมมีความหมายวาอยางไร
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
๒) คําชีแ้ จง ใหนักเรียนวิเคราะหความสําคัญของประเพณีและวั นธรรมโดยใชแผนผังความคิด

ความสําคัญของ
ประเพณีและวัฒนธรรม

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ประเพณีและวั นธรรม

๓๓๗

เฉลยใบงานที่ เรื่อง ความหมายและความสําคัญของประเพณีและวัฒนธรรม
หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรม
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง ความหมายและความสําคัญของประเพณีและวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส
ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 3

๑) คําชีแ้ จง ใหนักเรียนอธิบายเกีย่ วกับความหมายของประเพณีและวั นธรรม
ประเพณีและวัฒนธรรมมีความหมายวาอยางไร
เปนเรื่องของความประพฤติของกลุมชน ยึดถือเปนแบบแผนสืบตอกันมานาน ถาใครประพฤตินอก
..........................................................................................................................................................
แบบ ถือเปนการผิดประเพณี เปนการแสดงถึงเอกลักษณของชาติอีกอยางหนึ่ง โดยเนื้อหาสาระแลว
..........................................................................................................................................................
ประเพณี กับวัฒนธรรมเปนสิ่งที่กลุมชนในสังคมรวมกันสรางขึน้ แตประเพณีเปนวัฒนธรรมที่มี
..........................................................................................................................................................
เงื่อนไขทีค่ อนขาง ชัดเจน
..........................................................................................................................................................

๒) คําชีแ้ จง ใหนักเรียนวิเคราะหความสําคัญของประเพณีและวั นธรรมโดยใชแผนผังความคิด
สรางขวัญกําลังใจ
ในการประกอบ
อาชีพ

สรางความ
กตัญ ูตอผูมี
พระคุณ

ความสําคัญของ
ประเพณีและวัฒนธรรม

กอใหเกิด
ความกลมเกลียว
และเปนอันหนึ่ง
อันเดียว

สรางความ
รักความผูกพัน
ในครอบครัว

สรางเอกลักษณ
ใหแกสังคม

๓๓๘

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล
ชั้นประถมศึกษาปที่
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูวันที่.......................เดือน........................................พ.ศ........................

ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

เกณฑการใหคะแนน
ความ
มีสวน รวม ระดับ
ความ
สนใจ การตอบ
รวมใน (16) คุณภาพ
ตั้งใจใน
และการ คําถาม
กิจกรรม
การเรียน
(4)
ักถาม
(4)
(4)
(4)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผูประเมิน
...................../..................../...................
เกณฑการใหคะแนนดังตารางแนบทาย
เกณฑการประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู ดังนี้
ชวงคะแนน
14-16
11-13
8-10
๑-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

นักเรียนที่ไดระดับคุ าพพอใชขนไป ือวา

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ประเพณีและวั นธรรม

๓๓๙

เกณฑการวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (Rubric)
เกณฑการใหคะแนน
ประเด็นการประเมิน
ดีมาก (4)
1. ความตั้งใจใน
การเรียน
2. ความสนใจและ
การซักถาม
3. การตอบคําถาม

4. มีสวนรวมใน
กิจกรรม

สนใจในการเรียน
ไมคุยหรือเลนกัน
ในขณะเรียน

ดี (3)
สนใจในการเรียน
คุยกันเล็กนอย
ในขณะเรียน

พอใช (2)

สนใจในการเรียน
คุยกันและเลนกัน
ในขณะเรียนเปน
บางครั้ง
มีการถามในหัวขอ มีการถามในหัวขอ มีการถามในหัวขอ
ที่ตนไมเขาใจทุก ที่ตนไมเขาใจเปน ที่ตนไมเขาใจเปน
เรื่องและกลา
สวนมากและกลา บางครั้งและไมคอย
แสดงออก
แสดงออก
กลาแสดงออก
รวมตอบคําถามใน รวมตอบคําถามใน รวมตอบคําถามใน
เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามเปน
ตอบคําถามถูกทุก ตอบคําถาม
บางครั้งและตอบ
สวนมากถูก
ขอ
คําถามถูกเปน
บางครั้ง
รวมมือและ
รวมมือและ
รวมมือและ
ชวยเหลือเพื่อนใน ชวยเหลือเพื่อนเปน ชวยเหลือเพื่อนใน
การทํากิจกรรม
สวนใหญในการทํา การทํากิจกรรมเปน
กิจกรรม
บางครั้ง

ตองปรับปรุง (1)
ไมสนใจใน
การเรียน คุยและ
เลนกันในขณะ
เรียน
ไมถามในหัวขอที่
ตนไมเขาใจและ
ไมกลาแสดงออก
ไมตอบคําถาม

ไมมีความรวมมือ
ในขณะทํา
กิจกรรม

๓๔๐

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม
ชั้นประถมศึกษาปที่
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูวันที่.......................เดือน.......................................พ.ศ............................

ลําดับ
ที่

ชื่อกลุม

การ
ปฏิสัมพันธ
กัน
(4)

เกณฑการใหคะแนน
การ
พฤติกรรม รวม ระดับ
สนทนา
การ
การทํางาน (16) คุณภาพ
เรื่อง
ติดตอสื่อสาร
กลุม
ทีก่ ําหนด
(4)
(4)
(4)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผูประเมิน
...................../..................../...................
เกณฑการใหคะแนนดังตารางแนบทาย
เกณฑการประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู ดังนี้
ชวงคะแนน
14-16
11-13
8-10
๑-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

นักเรียนที่ไดระดับคุ าพพอใชขนไป ือวา

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ประเพณีและวั นธรรม

๓๔๑

เกณฑการวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายกลุม (Rubric)

ประเด็นการ
ประเมิน
1. การปฏิสัมพันธ
กัน

เกณฑการใหคะแนน
ดีมาก (4)

ดี (3)

รวมมือและชวยเหลือ รวมมือและ
เพื่อนในการทํากิจกรรม ชวยเหลือเพื่อนเปน
สวนใหญในการทํา
กิจกรรม
2. การสนทนาเรื่อง สนทนาตรงประเด็น สนทนาตรงประเด็น
ที่กําหนด
ครอบคลุมเนื้อหา
ครอบคลุมเนื้อหา
บางสวน
3. การ
มีการปรึกษาครูและ มีการปรึกษาครู
ติดตอสื่อสาร
เพื่อนกลุมอื่น ๆ
และเพื่อนกลุม
อื่น ๆ เปนสวนใหญ
4. พฤติกรรม
มีการวางแผนอยาง มีการวางแผนอยาง
การทํางาน
เปนระบบ และแบง เปนระบบ และแบง
หนาที่ของสมาชิก
หนาที่ของสมาชิก
ในกลุม
ในกลุมเปนสวน
ใหญ

พอใช (2)

ตองปรับปรุง (1)

รวมมือและ
ไมใหความรวมมือ
ชวยเหลือเพื่อนใน ในขณะทํากิจกรรม
การทํากิจกรรมเปน
บางครั้ง
สนทนาตรงประเด็น สนทนาไมตรง
ประเด็น
มีการปรึกษาครู
และเพื่อนกลุม
อื่น ๆ เปนบางครั้ง
มีการวางแผนอยาง
เปนระบบ และแบง
หนาที่ของสมาชิก
ในกลุมเปนบางครั้ง

ไมมีการปรึกษาครู
และเพื่อนกลุม
อื่น ๆ
ไมมีการวางแผน
อยางเปนระบบ
และไมมีการแบง
หนาที่ของสมาชิก
ในกลุม

๓๔๒

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค

คําชีแ้ จง ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียนแลวขีด
ตรงกับระดับคะแนน
รายการ
ประเมิน
๑. มีวินัย
รับผิดชอบ

ลงในชองที่
ระดับการปฏิบตั ิ
๓ ๒ ๑

พฤติกรรมการแสดงออก

๑.1 ปฏิบัติตามขอตกลง ก เกณฑ ระเบียบ ขอบังคับของครอบครัวและ
โรงเรียน มีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ในชีวิตประจําวัน
มีความรับผิดชอบ
๒. ใฝเรียนรู 2.1 ตั้งใจเรียน
2.2 เอาใจใสในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
2.3 เขารวมกิจกรรมการเรียนรูตางๆ
2.4 ศึกษาคนควา หาความรูจากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยี
ตางๆแหลงการเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และเลือกใชสื่อได
อยางเหมาะสม
2.5 บันทึกความรู วิเคราะห ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู สรุปเปนองคความรู
2.6 แลกเปลี่ยนความรู ดวยวิธีการตางๆ และนําไปใชในชีวิตประจําวัน
. มุงมั่นใน 3.1 มีความตั้งใจและพยายามในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย
การทํางาน 3.2 มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพื่อใหงานสําเร็จ
๔. รักความ 4.1 รวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับประเพณี ศิลปะ และวั นธรรมไทย
เปนไทย
4.2 ชักชวน แนะนําใหผูอื่นปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ
และวั นธรรมไทย
ลงชื่อ................................................................ผูประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑการใหคะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยางสม่ําเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบอยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑการใหคะแนนดังตารางแนบทาย
เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคดังนี้
ชวงคะแนน
ระดับคุณภาพ
2๕-33
ดี
1๖-2๔
พอใช
นักเรียนที่ไดระดับคุ าพ านขนไป ือวา
1-1๕
ปรับปรุง

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ประเพณีและวั นธรรม

๓๔๓

แบบประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน
คําชีแ้ จง ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียนแลวขีด
ตรงกับระดับคะแนน

ลงในชองที่

ระดับการปฏิบตั ิ
รายการประเมิน

พฤติกรรมการแสดงออก

๓

๒

๑

๑.ความสามารถ ๑.1 มีความสามรถในการรับ – สงสาร
ในการสื่อสาร
1.2 มีความสามารถในการถายทอดความรู ความคิด ความ
เขาใจของตนเอง โดยใชภาษาอยาง เหมาะสม
2. ความสามารถ 2.1 มีทกั ษะในการคิดนอกกรอบอยางสรางสรรค
ในการคิด
2.2 มีความสามารถในการคิดอยางมีระบบ
. ความสามารถ 3.1 สามารถทํางานกลุมรวมกับผูอื่นได
ในการใชทักษะ 3.2 นําความรูที่ไดไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน
ชีวติ
ลงชื่อ................................................................ผูประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑการใหคะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยางสม่ําเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบอยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง

เกณฑการใหคะแนนดังตารางแนบทาย
เกณฑการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียนดังนี้
ชวงคะแนน
1๔-18
9-1๓
๑-8

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ปรับปรุง

นักเรียนที่ไดระดับคุ าพ านขนไป ือวา

๓๔๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 2 เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัว
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรม
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าทีข่ องการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธารงรักษา
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข
ตัวชี้วัด ป.๓/3 สรุปประโยชน์และปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวและท้องถิ่น
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
ครอบครัวเป็นสถาบันที่สาคัญ ที่สุดของสังคม ทาหน้าที่ให้ความรัก ความอบอุ่นอบรมเลี้ยงดู และ
ถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีให้แก่สมาชิกในครอบครัว เพื่อให้เป็นคนดีของสังคม ประเพณีและวัฒนธรรม
ในครอบครัว เช่น การแสดงความเคารพและเชื่อฟังผู้ใหญ่และการทากิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัว
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายและยกตัวอย่างประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวได้
3.2 ด้านทักษะ กระบวนการ (P)
- วิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวที่ส่งผลต่อตนเอง
และต่อครอบครัวหรือสังคม
3.2 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- ตระหนักคุณค่าของประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัว
๔. สาระการเรียนรู้
ประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัว
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. รักความเป็นไทย
7. กิจกรรมการเรียนรู้

1.

ลาดับที่

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นนา

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

๒. นักเรียนฟังครูอธิบาย

- พ่อ แม่ พี่ น้อง ปู่ ยา ตา
ยาย อา น้า ลุง ป้า
- มอบความรัก และเลี้ยงดู
- เชื่อฟังพ่อแม่ ตั้งใจเรียนไม่
ทาให้พ่อแม่ผิดหวัง
- ไหว้พ่อแม่ทั้งก่อนไปและ
กลับจากโรงเรียน

กิจกรรมนักเรียน
1. นักเรียนร่วมสนทนาและ
ตอบคาถาม
แนวคาตอบ

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
5 นาที 1. ครูนาภาพครอบครัวมาให้
นักเรียนดูและให้นักเรียนร่วม
แสดงความคิดเห็น โดยใช้
คาถาม ดังนี้
- สมาชิกในครอบครัวของ
นักเรียนประกอบด้วยใครบ้าง
-พ่อแม่มีหน้าทีต่ ่อลูกอย่างไร
- หน้าที่ของลูกที่มีต่อพ่อแม่
หรือผู้ปกครองมีอะไรบ้าง
- นักเรียนปฏิบตั ติ ามประเพณี
และวัฒนธรรมในครอบครัว
อย่างไรบ้าง
๒. ครูอธิบายเชื่อมโยงว่า
ครอบครัวที่มีความสุขจะต้อง
ปฏิบัติตนตามประเพณี
วัฒนธรรมในครอบครัว

เวลา
ที่ใช้

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 2 เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัว
รายวิชาสังคมศึกษา จานวน 1 ชั่วโมง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรม

การประเมิน
การเรียนรู้

- ภาพครอบครัว - การสังเกต

สื่อการเรียนรู้

๓๔๕

2.

ลาดับที่

๓๔๖

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

ขั้นสอน

จุดประสงค์
การเรียนรู้

1. อธิบายและ
ยกตัวอย่างประเพณี
และวัฒนธรรมใน
ครอบครัวได้

25
นาที

เวลา
ที่ใช้

3. นักเรียนร่วมกันอภิปราย
หาคาตอบ
แนวคาตอบ
- การเคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่
การแสดงความกตัญญูกตเวที
ความอ่อนน้อมถ่อมตน
การช่วยเหลืองานบ้าน
- ช่วยเหลืองานบ้าน

3. ครูตั้งคาถามให้นักเรียน
ร่วมกันอภิปรายหาคาตอบ
ดังต่อไปนี้
- ประเพณีและวัฒนธรรมใน
ครอบครัวมีอะไรบ้าง

- นักเรียนควรปฏิบตั ติ น
อย่างไรในครอบครัวอย่างไร

การประเมิน
การเรียนรู้

2. ครูแจกใบความรู้ที่ 2 เรื่อง
ประเพณีและวัฒนธรรมใน
ครอบครัวให้นักเรียนร่วมกัน
ศึกษาและอภิปรายสรุป

กิจกรรมนักเรียน
1. นักเรียนแบ่งกลุม่ เพือ่
ช่วยกันแบ่งปันความคิด

สื่อการเรียนรู้

- ใบความรูท้ ี่ 2 - การประเมิน
เรื่อง ประเพณี - การสังเกต
และวัฒนธรรม พฤติกรรม
2. นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ ในครอบครัว
2 เรื่อง ประเพณีและ
- คาถาม
วัฒนธรรมในครอบครัวและ
ร่วมกันอภิปรายสรุป

กิจกรรมครู
1. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม
กลุ่มละเท่าๆกัน

แนวการจัดการเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

ลาดับที่

2. ตระหนักคุณค่า
ของประเพณีและ
วัฒนธรรมใน
ครอบครัว

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรม
เวลา
ที่ใช้

- สร้างความสัมพันธ์ที่ดีใน
ครอบครัว ส่งเสริมคุณธรรม
ในครอบครัว เกิดความ
ภาคภูมิใจในประเพณีและ
วัฒนธรรมในครอบครัว

- นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไร - มีมารยาท เชื่อฟังคาสั่งสอน
ทาให้ครอบครัวเกิดความอบอุ่น ของผู้ใหญ่ ช่วยกันทางานของ
และอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข
ครอบครัวด้วยความ
ขยันหมั่นเพียร และมีความ
รับผิดชอบในงานของตนเอง

- การปฏิบัติตนตามประเพณี
และวัฒนธรรมในครอบครัวมี
ประโยชน์อย่างไร

- ประเพณี หรือพิธีกรรมใดที่ - ประเพณีการทาบุญสารท
แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีใน เดือนสิบ / ประเพณีรดน้าดา
ครอบครัว
หัวผูใ้ หญ่

กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
- การปฏิบัติตนอย่างไรที่แสดง - มีความเมตตากรุณา และ
ถึงความรัก ความอบอุ่นใน
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ครอบครัว

แนวการจัดการเรียนรู้
- คาถาม

สื่อการเรียนรู้

- การประเมิน
- การสังเกต
พฤติกรรม

การประเมิน
การเรียนรู้

๓๔๗

ลาดับที่

๓๔๘

3. วิเคราะห์แนวทาง
การปฏิบัติตนตาม
ประเพณีและ
วัฒนธรรมใน
ครอบครัวที่ส่งผลต่อ
ตนเองและต่อ
ครอบครัวหรือสังคม

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้

- การปฏิบัติตนเป็น
พุทธศาสนิชนที่ดี

๔. นักเรียนร่วมกัน วิเคราะห์
แนวทางการปฏิบัติตนตาม
ประเพณีและวัฒนธรรมใน
ครอบครัว

๔. ครูให้นักเรียนร่วมกัน
วิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติตน
ตามประเพณีและวัฒนธรรมใน
ครอบครัวส่งผลต่อตนเองและ
ต่อครอบครัวหรือสังคมอย่างไร
- การแสดงความกตัญญูกตเวที

๑) ต่อตนเอง ใจสงบ มี
ความสุข
๒) ต่อสังคม สืบทอดพุทธ
ศาสนาให้คงอยู่สืบไป

๑) ต่อตนเอง ภาคภูมิใจใน
ตนเอง
๒) ต่อครอบครัว อบอุ่น มี
ความสุข

กิจกรรมนักเรียน
- เข้าร่วมกิจกรรมในวัน
สาคัญทางศาสนาที่ตนนับถือ
เช่น การตักบาตร การถือศีล
อด การทาพิธีศีลมหาสนิท

กิจกรรมครู
- นักเรียนต้องปฏิบัติตน
อย่างไรจึงทาให้ศาสนามีความ
เจริญรุ่งเรือง

แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

4.

3.

ลาดับที่

4. ตระหนักคุณค่าของ
ประเพณีและวัฒนธรรม
ในครอบครัว

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นสรุป

ขั้นปฏิบัติ

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรม

๑๐ นาที ๑. ครูสุ่มตัวแทนนักเรียน ๓
กลุ่มออกมานาเสนอผลงาน
๒.ครูและนักเรียนร่วม
ตรวจสอบความถูกต้อง
๓. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุป

สื่อการเรียนรู้

1. นักเรียนนาเสนอผลงาน
หน้าชั้นเรียน
๒.นักเรียนร่วมตรวจสอบ
ความถูกต้อง
๓. นักเรียนร่วมกันสรุป
ครอบครัวเป็นสถาบันที่
สาคัญที่สุดของสังคม ทา
หน้าที่ให้ความรัก ความ
อบอุ่นอบรมเลี้ยงดู
ถ่ายทอดประเพณี
วัฒนธรรมที่ดีให้แก่สมาชิก
ในครอบครัว เพื่อให้เป็นคน
ดีของสังคม

- ใบงานที่ 2
เรื่อง คุณค่า
ของประเพณี
และวัฒนธรรม
ในครอบครัว

กิจกรรมนักเรียน
นักเรียนร่วมกันทาใบงานที่ - ใบงานที่ 2
2 เรื่อง คุณค่าของประเพณี เรือ่ ง คุณค่า
และวัฒนธรรมในครอบครัว ของประเพณี
และวัฒนธรรม
ในครอบครัว

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
1๐ นาที ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
ร่วมกันทาใบงานที่ 2 เรื่อง
คุณค่าของประเพณีและ
วัฒนธรรมในครอบครัว

เวลา
ที่ใช้

- การตรวจใบ
งาน
- การประเมิน
สังเกตพฤติกรรม
- การประเมิน

- การตรวจใบ
งาน
- การสังเกต
พฤติกรรม
- การประเมิน

การประเมิน
การเรียนรู้

๓๔๙

๓๕๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. ภาพครอบครัว
2. ใบความรูท้ ี่ 2เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัว
3. ใบงานที่ 2 เรือ่ ง คุณค่าของประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัว
9. การประเมินผลรวบยอด
ชื้นงานหรือภาระงาน
ใบงานที่ 2 เรื่อง คุณค่าของประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัว
การวัดและประเมินผล
ประเด็นการวัด
และประเมินผล

วิธีการ

เครื่องมือ

- ตรวจใบงานที่ 2 เรื่อง
คุณค่าของประเพณีและ
ด้านความรู้ ความ วัฒนธรรมในครอบครัว
- การตอบคาถาม
เข้าใจ (K)
- การสังเกต
- การประเมิน
- การตอบคาถาม
ด้านทักษะ
- การประเมิน
กระบวนการ (P)

- ใบงานที่ 2 เรื่อง ของ
ประเพณีและวัฒนธรรม
- คาถาม
- แบบประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
นักเรียนรายบุคคล
- แบบประเมินการตอบ
คาถาม
- แบบประเมิน
- การสังเกตพฤติกรรม - แบบการสังเกต
นักเรียนรายบุคคล
พฤติกรรมนักเรียน
ด้านคุณลักษณะ
- การตอบคาถาม
รายบุคคล
เจตคติ ค่านิยม (A)
- แบบประเมินการตอบ
คาถาม
คุณลักษณะ
ประเมิน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ มุ่งมั่นในการทางาน
อันพึงประสงค์
รักความเป็นไทย

สมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียน

ประเมินความสามารถ
ในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
และความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต

แบบประเมินสมรรถนะ
สาคัญของผู้เรียน

เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 60

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรม

๓๕๑

10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหารหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๓๕๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
ใบความรูท้ ี่ 2 เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัว
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรม
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 2 เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัว
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส13101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ครอบครัวประกอบด้วย พ่อแม่ ลูก และอาจรวมไปถึงญาติผู้ใหญ่อื่น ๆ เช่น ปู่ย่า ตายาย
ลุงป้า น้าอา ครอบครัวเป็นสถาบันที่สาคัญที่สุดของสังคม โดยทาหน้าที่ให้ความรัก ความ
อบอุ่น อบรมเลี้ย งดู และถ่า ยทอดประเพณีแ ละวัฒ นธรรมที่ดีให้แ ก่ส มาชิก ในครอบครัว
เพื่อให้เป็นคนดีของสังคม
ประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวที่สาคัญ มีดังนี้

การมีสัมมาคาระต่อผู้ใหญ่

ช่วยเหลือทางานบ้าน

มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

การปรึกษาหารือ ช่วยเหลือกันในครอบครัว

การเข้าร่วมประเพณีสาคัญในครอบครัว

ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรม

๓๕๓

ใบงานที่ 2 เรื่อง คุณค่าของประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัว
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรม
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 2 เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัว
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส13101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

คาชี้แจง ให้นักเรียนศึกษากรณีตัวอย่างเรื่อง ครอบครัวอบอุ่น แล้วตอบคาถาม
กรณีตัวอย่าง เรื่อง ครอบครัวอบอุ่น
วันเสาร์-อาทิตย์นี้ พี่นะโมและน้องใบหม่อนช่วยกัน ทางานบ้านตามที่คุณแม่เคยสั่ง
ให้ท า คุณ แม่ท างานบ้า นและท าอาหารพิเ ศษกว่า ทุก วัน ให้ส มาชิก ในครอบครัว ได้ร ับ
ประทานร่วมกัน ในตอนเย็น ส่วนคุณ พ่อดูแลรดน้าผัก สวนครัว และปลูก สมุนไพรข้างบ้า น
เพิ่มขึ้น เมื่อคุณแม่ทาอาหารเสร็จแล้ว ได้มอบหน้าที่ให้พี่นะโม นาไปให้คุณยายซึ่งอยู่บ้าน
ใกล้ ๆ กัน พี ่น ะโมไหว้ค ุณ ยายหลัง จากส่ง อาหารเรีย บร้อ ยแล้ว คุณ ยายชมว่า พี ่ น ะโมมี
มารยาทดี อ่อ นน้อ มต่อ ผู้ใหญ่ เย็น วัน นั ้น สมาชิก ในครอบครัว ทุก คนรับ ประทานอาหาร
พร้อมกันและสนทนากันอย่างสนุกสนาน พอถึงตอนกลางคืน ทุกคนไหว้พระสวดมนต์ก่อน
นอนทุกคืน เมื่อเช้าตรู่ทั้งครอบครัวก็ได้มาทาบุญตักบาตรที่วัดเนื่องจากเป็นวันพระ
คาถาม
1. ประเพณีและวัฒนธรรมสาคัญของครอบครัวอบอุ่น มีอะไรบ้าง
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
2. การที่สมาชิกทุกคนในครอบครัวอบอุ่นต่างก็ปฏิบัตติ นตามประเพณีและวัฒนธรรม ส่งผลดี
หรือเกิดประโยชน์อย่างไร
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล..................................................................................................ชั้น....................เลขที่......................

๓๕๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
เฉลยใบงานที่ 2 เรื่อง คุณค่าของประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัว
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรม
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 2 เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัว
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส13101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

คาชี้แจง ให้นักเรียนศึกษากรณีตัวอย่างเรื่อง ครอบครัวอบอุ่น แล้วตอบคาถาม
กรณีตัวอย่าง เรื่อง ครอบครัวอบอุ่น
วันเสาร์-อาทิตย์นี้ พี่นะโมและน้องใบหม่อนช่วยกันทางานบ้านตามที่คุณแม่เคยสั่งให้ทา คุณ
แม่ทางานบ้านและทาอาหารพิเศษกว่าทุกวันให้สมาชิกในครอบครัวได้รับ ประทานร่วมกันใน
ตอนเย็ น ส่ วนคุณ พ่ อ ดู แลรดน้ าผั กสวนครัว และปลู ก สมุ น ไพรข้างบ้ านเพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ คุณ แม่
ทาอาหารเสร็จแล้ว ได้มอบหน้าที่ให้พี่ นะโม นาไปให้คุณยายซึ่งอยู่บ้านใกล้ ๆ กัน พี่นะโมไหว้
คุณยายหลังจากส่งอาหารเรียบร้อยแล้ว คุณยายชมว่าพี่ นะโมมีมารยาทดี อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่
เย็ น วั น นั้ น สมาชิ ก ในครอบครั ว ทุ ก คนรั บ ประทานอาหารพร้ อ มกั น และสนทนากั น อย่ า ง
สนุกสนาน พอถึงตอนกลางคืน ทุกคนไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืน เมื่อเช้าตรู่ทั้งครอบครัว
ก็ได้มาทาบุญตักบาตรที่วัดเนื่องจากเป็นวันพระ
คาถาม
1. ประเพณีและวัฒนธรรมสาคัญของครอบครัวอบอุ่น มีอะไรบ้าง
- ทำงำนบ้ำนร่วมกัน

- กำรสวดมนต์ร่วมกัน
..........................................................................................................................................................
- ร่วมรับประทำนอำหำรพร้อมหน้ำพร้อมตำ
- ทำบุญตักบำตรในวันพระ
..........................................................................................................................................................
- กำรมีสัมมำคำระต่อผู้ใหญ่
..........................................................................................................................................................

2. การที่สมาชิกทุกคนในครอบครัวอบอุ่นต่างก็ปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรม ส่งผลดี
หรือเกิดประโยชน์อย่างไร
- สมำชิกในครอบครัวมีควำมสัมพันธ์ที่ดีตอ่ กัน
..........................................................................................................................................................
อยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข และมีพฤติกรรมหรือควำมประพฤติทเี่ หมำะสม
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรม

๓๕๕

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูว้ ันที่.......................เดือน................................................พ.ศ........................

ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

เกณฑ์การให้คะแนน
ความ
ความ
มีส่วน รวม ระดับ
สนใจ การตอบ
ตั้งใจใน
ร่วมใน (16) คุณภาพ
และ
คาถาม
การเรียน
กิจกรรม
ซักถาม
(4)
(4)
(4)
(4)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
๑-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

๓๕๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (Rubric)
เกณฑ์การให้คะแนน

ประเด็นการประเมิน
ดีมาก (4)
1. ความตั้งใจใน
การเรียน
2. ความสนใจและ
การซักถาม
3. การตอบคาถาม

4. มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม

สนใจในการเรียน
ไม่คุยหรือเล่นกัน
ในขณะเรียน

ดี (3)
สนใจในการเรียน
คุยกันเล็กน้อย
ในขณะเรียน

พอใช้ (2)

สนใจในการเรียน
คุยกันและเล่นกัน
ในขณะเรียนเป็น
บางครั้ง
มีการถามในหัวข้อ มีการถามในหัวข้อ มีการถามในหัวข้อ
ที่ตนไม่เข้าใจทุก ที่ตนไม่เข้าใจเป็น ที่ตนไม่เข้าใจเป็น
เรื่องและกล้า
ส่วนมากและกล้า บางครั้งและไม่ค่อย
แสดงออก
แสดงออก
กล้าแสดงออก
ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามเป็น
ตอบคาถามถูกทุก ตอบคาถาม
บางครั้งและตอบ
ข้อ
ส่วนมากถูก
คาถามถูกเป็น
บางครั้ง
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน ช่วยเหลือเพื่อนเป็น ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม
ส่วนใหญ่ในการทา การทากิจกรรมเป็น
กิจกรรม
บางครั้ง

ต้องปรับปรุง (1)
ไม่สนใจใน
การเรียน คุยและ
เล่นกันในขณะ
เรียน
ไม่ถามในหัวข้อที่
ตนไม่เข้าใจและ
ไม่กล้าแสดงออก
ไม่ตอบคาถาม

ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทา
กิจกรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรม

๓๕๗

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูว้ ันที่.......................เดือน................................................พ.ศ...........................

ลาดับ
ที่

ชื่อกลุ่ม

เกณฑ์การให้คะแนน
การ
การสนทนา
พฤติกรรม รวม ระดับ
การ
ปฏิสัมพันธ์
เรื่อง
การทางาน (16) คุณภาพ
ติดต่อสื่อสาร
กัน
กลุ่ม
ทีก่ าหนด
(4)
(4)
(4)
(4)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
๑-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

๓๕๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายกลุ่ม (Rubric)

ประเด็นการ
ประเมิน
1. การปฏิสัมพันธ์
กัน

เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก (4)

ดี (3)

ร่วมมือและช่วยเหลือ ร่วมมือและ
เพื่อนในการทา
ช่วยเหลือเพื่อนเป็น
กิจกรรม
ส่วนใหญ่ในการทา
กิจกรรม
2. การสนทนาเรื่อง สนทนาตรงประเด็น สนทนาตรงประเด็น
ที่กาหนด
ครอบคลุมเนื้อหา
ครอบคลุมเนื้อหา
บางส่วน
3. การติดต่อสื่อสาร มีการปรึกษาครูและ มีการปรึกษาครูและ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ
เป็นส่วนใหญ่
4. พฤติกรรม
มีการวางแผนอย่าง มีการวางแผนอย่าง
การทางาน
เป็นระบบ และแบ่ง เป็นระบบ และแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่ม
ในกลุ่มเป็นส่วน
ใหญ่

พอใช้ (2)

ต้องปรับปรุง (1)

ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรมเป็น
บางครั้ง
สนทนาตรงประเด็น

ไม่ให้ความร่วมมือ
ในขณะทา
กิจกรรม

มีการปรึกษาครูและ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ
เป็นบางครั้ง
มีการวางแผนอย่าง
เป็นระบบ และแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่มเป็นบางครั้ง

ไม่มีการปรึกษาครู
และเพื่อนกลุ่มอื่น ๆ

สนทนาไม่ตรง
ประเด็น

ไม่มีการวางแผน
อย่างเป็นระบบ
และไม่มีการแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่ม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรม

๓๕๙

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คาชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ระดับการปฏิบตั ิ
รายการ
พฤติกรรมการแสดงออก
ประเมิน
๓ ๒ ๑
๑. มีวินัย
รับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้

3. มุ่งมั่นใน
การทางาน
๔. รักความ
เป็นไทย

๑.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
2.1 ตั้งใจเรียน
2.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
2.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
2.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยีต่าง ๆ แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และ
เลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม
2.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์
ความรู้
2.6 แลกเปลี่ยนความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
3.1 มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
3.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ตอ่ อุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
4.1 ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย
4.2 ชักชวน แนะนาให้ผู้อื่นปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังนี้
ช่วงคะแนน
2๕-33
1๖-2๔
1-1๕

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป ถือว่า ผ่าน

๓๖๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน

คาชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ระดับการปฏิบตั ิ
รายการประเมิน

พฤติกรรมการแสดงออก

๓

๒

๑

๑.ความสามารถ ๑.1 มีความสามรถในการรับ – ส่งสาร
ในการสื่อสาร
1.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ
ของตนเอง โดยใช้ภาษาอย่าง เหมาะสม
2. ความสามารถ 2.1 มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์
ในการคิด
2.2 มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ
3. ความสามารถ 3.1 สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้
ในการใช้ทกั ษะ 3.2 นาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
ชีวิต
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนดังนี้
ช่วงคะแนน
1๔-18
9-1๓
๑-8

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป ถือว่า ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรม

๓๖๑

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 3 เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น(ศาสนาพุทธ)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรม
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธารงรักษา
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข
ตัวชี้วดั ป.๓/3 สรุปประโยชน์และปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวและท้องถิ่น
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
ประเพณี แ ละวัฒ นธรรมในท้ องถิ่น ที่ ได้ รับ อิ ท ธิพ ลจากการนั บ ถือ ศาสนาและสภาพแวดล้อ มทาง
ธรรมชาติเป็นสิ่งที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา แสดงให้เห็นถึงความเจริญงอกงาม และเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่ทุกคน
ควรร่วมกันอนุรักษ์และสืบทอดให้คงอยู่ต่อไป
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายและยกตัวอย่างประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น(ศาสนาพุทธ)
3.2 ด้านทักษะ กระบวนการ (P)
- ปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมกับวัย
3.2 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- เห็นประโยชน์ของประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น(ศาสนาพุทธ)
๔. สาระการเรียนรู้
ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น (ศาสนาพุทธ)
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. รักความเป็นไทย
7. กิจกรรมการเรียนรู้

1.

ลาดับ
ที่

๓๖๒

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นนา

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

แนวการจัดการเรียนรู้

- เคย/ไม่เคย

- นักเรียนคิดว่าประเพณีส่ง
เคราะห์ทางทะเลนอกจากได้รับ
อิทธิพลการนับถือศาสนาแล้วยัง
ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางใด

- สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
(ชายทะเล)

- ประเพณีส่งเคราะห์ทางทะเลจัด - ลอยทุกข์ลอยโศก หรือความ
ขึ้นเพื่ออะไร
อัปมงคลต่างๆ ไปกับท้องทะเล

- นักเรียนเคยเข้าร่วมประเพณีน้ี
หรือไม่

กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
5 นาที ครูให้นักเรียนชมวีดิทัศน์ประเพณี 1. นักเรียนร่วมสนทนาและตอบ
ส่งเคราะห์ทางทะเลแล้วให้
คาถาม
นักเรียนร่วมสนทนาและตอบ
คาถาม

เวลา
ที่ใช้

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
แผนการจัดการเรียนรูท้ 3ี่ เรือ่ ง ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น (ศาสนาพุทธ)
รายวิชาสังคมศึกษาจานวน 1 ชั่วโมง

- วีดิทัศน์
ประเพณีส่ง
เคราะห์ทาง
ทะเล

สื่อการเรียนรู้

การสังเกต

การประเมิน
การเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

จุดประสงค์
การเรียนรู้

1. อธิบายและ
ยกตัวอย่างประเพณี
และวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่นได้ (ศาสนา
พุทธ)

ลาดับ
ที่

2.

ขั้นสอน

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรม

25
นาที

เวลา
ที่ใช้

- ปัจจัยใดบ้างที่ทาให้ประเพณี
และวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิน่ มี
ความแตกต่างกัน

๒. ครูตรวจสอบความเข้าใจโดย
ตั้งคาถามให้นักเรียนร่วมกัน
อภิปรายหาคาตอบ
ดังต่อไปนี้
- ประเพณีและวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่นในชุมชนของนักเรียนมี
อะไรบ้าง(จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์)

กิจกรรมครู
1. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ
แล้วแจกใบความรู้เรื่องประเพณี
และวัฒนธรรมในท้องถิ่น(ศาสนา
พุทธ) และร่วมกันอภิปรายสรุป

แนวคาตอบ
- ส่งเคราะห์ทางทะเล , ผีพุ่งไต้
ลอยกระทงในทะเล
ประเพณีสงกรานต์
(คาตอบแตกต่างกันไปในแต่ละ
ท้องถิ่นของนักเรียน)
- ลักษณะภูมิประเทศ,ลักษณะ
ภูมิอากาศ,ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม,การนับถือ
ศาสนา

กิจกรรมนักเรียน
1. นักเรียนแบ่งกลุม่ เพือ่ ช่วยกัน
แบ่งปันความคิด ร่วมศึกษาใบ
ความรู้ เรื่อง ประเพณีและ
วัฒนธรรมในท้องถิ่น(ศาสนา
พุทธ)และร่วมกันอภิปรายสรุป
๒. นักเรียนอภิปรายหาคาตอบ

แนวการจัดการเรียนรู้
- ใบความรูท้ ี่ 3
เรื่อง ประเพณี
และวัฒนธรรม
ในท้องถิ่น
(ศาสนาพุทธ)
- คาถาม

สื่อการเรียนรู้

- การประเมิน
- การสังเกต
พฤติกรรม
- การประเมิน
การตอบ
คาถาม

การประเมิน
การเรียนรู้
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เวลา
ที่ใช้
กิจกรรมนักเรียน
- ศาสนาพุทธ จัดประเพณีนี้
ขึ้นก่อนวันออกพรรษา ๑ วัน
(๑๔ ค่า เดือน ๑๑)

- จงยกตัวอย่างประเพณีและ
วัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลจากการนับ - ประเพณีบวชลูกแก้ว
ถือศาสนาพุทธ
- ประเพณีตักบาตรเทโว
- ประเพณีโยนบัว
- แห่เทียนพรรษา
- ประเพณีและวัฒนธรรมอะไรบ้างที่
ได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมทาง - ประเพณีบุญบั้งไฟ
ธรรมชาติ
- ประเพณีบวชป่าสืบชะตา
แม่น้า
- ประเพณีลอยกระทง
- ประเพณีส่งเคราะห์ทาง
ทะเล
- การที่ทาให้พระพุทธศาสนาให้คง
อยู่และมีความรุ่งเรือง
- การเข้าร่วมกิจกรรมทาง
พุทธศาสนิกชนจะต้องปฏิบัติตน
พระพุทธศาสนา
อย่างไร

กิจกรรมครู
- ประเพณีโยนบัวเป็นประเพณีของ
ศาสนาอะไรและจัดขึ้นช่วงเวลาใด

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

แนวการจัดการเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

ลาดับ
ที่

จุดประสงค์
การเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
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ลาดับ
ที่

3. ปฏิบัติตนตาม
ประเพณีและ
วัฒนธรรมในท้องถิ่น
ได้อย่างเหมาะสมกับ
วัย

2. เห็นประโยชน์ของ
ประเพณีและ
วัฒนธรรมในท้องถิ่น
(ศาสนาพุทธ)

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรม
เวลา
ที่ใช้
กิจกรรมนักเรียน
๑)ทาให้เกิดความเข้าใจ
เกี่ยวกับประเพณีไทยในแต่ละ
ท้องถิ่นได้อย่างลึกซึ้ง
๒) เป็นการสืบทอด
พระพุทธศาสนาให้คงอยู่
๓) เสริมสร้างความรักสามัคคี
๔) เกิดความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่น
๑) การแต่งกายสุภาพ
เรียบร้อย
๒) สารวมกริยามารยาท
เรียบร้อย
๓) ไม่ส่งสียงดังรบกวนผู้อื่น
๔) ตั้งใจปฏิบตั ิตนในการร่วม
กิจกรรมเป็นพุทธศาสนิกชนที่
ดี

กิจกรรมครู
- การปฏิบัติตนตามประเพณีและ
วัฒนธรรมในท้องถิ่นที่เกี่ยวกับพุทธ
ศาสนามีประโยชน์อย่างไร

- การเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีและ
วัฒนธรรมในและท้องถิ่น(ศาสนา
พุทธ) นักเรียนมีแนวทางปฏิบัติตนที่
เหมาะสมอย่างไร

แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้
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5. เห็นประโยชน์ของ
ประเพณีและ
วัฒนธรรมในท้องถิ่น
(ศาสนาพุทธ)

ขั้นสรุป

๑๐
นาที

1๐
นาที

4.

ขั้นปฏิบัติ

4. อธิบายและ
ยกตัวอย่างประเพณี
และวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่น (ศาสนาพุทธ)
๑. ครูสุ่มตัวแทนนักเรียน ๓ กลุ่ม
ออกมานาเสนอผลงาน ๒.ครูและ
นักเรียนร่วมตรวจสอบความ
ถูกต้อง
๓. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
ประเพณีและวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่น (ศาสนาพุทธ)

1. นักเรียนนาเสนอผลงานหน้า
ชั้นเรียน
๒.นักเรียนร่วมตรวจสอบความ
ถูกต้อง
๓. นักเรียนร่วมกันสรุปประเพณี
และวัฒนธรรมในท้องถิ่น (ศาสนา
พุทธ)
มีประโยชน์และความสาคัญทาให้
เกิดความรักสามัคคีและเกิดความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่นนอกจากนี้ยัง
สืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่
สืบไป

- ใบงานที่ 3
เรื่อง ประเพณี
และวัฒนธรรม
ในท้องถิ่น
(ศาสนาพุทธ)

- ใบงานที่ 3
เรื่อง ประเพณี
และวัฒนธรรม
ในท้องถิ่น
(ศาสนาพุทธ)

- การตรวจใบ
งาน
- การสังเกต
พฤติกรรม
- การประเมิน

- การตรวจใบ
งาน
- การสังเกต
พฤติกรรม
- การประเมิน

การประเมิน
การเรียนรู้

3.

กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ครูให้นักเรียนสรุปประเพณีและ นักเรียนทาใบงานที่ 3 เรื่อง
วัฒนธรรมในท้องถิ่น (ศาสนา
ประเพณีและวัฒนธรรมใน
พุทธ)และบันทึกลงในใบงาน
ท้องถิ่น (ศาสนาพุทธ)
เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่น (ศาสนาพุทธ)

สื่อการเรียนรู้

แนวการจัดการเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ลาดับ
ที่

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

๓๖๖

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรม

๓๖๗

8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. วีดิทัศน์ เรื่อง ประเพณีส่งเคราะห์ทางทะเล
2. ใบความรูท้ ี่ 3 เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น (ศาสนาพุทธ)
3. ใบงานที่ 3 เรือ่ ง ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น (ศาสนาพุทธ)
9. การประเมินผลรวบยอด
ชื้นงานหรือภาระงาน
ใบงานที่ 3 เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น (ศาสนาพุทธ)
การวัดและประเมินผล
ประเด็นการวัด
วิธีการ
และประเมินผล
- ตรวจใบงานที่ 3 เรื่อง
ประเพณีและวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่น (ศาสนาพุทธ)
ด้านความรู้
- การตอบคาถาม
ความเข้าใจ (K)
- การสังเกต
- การประเมิน
ด้านทักษะ
กระบวนการ (P)
ด้านคุณลักษณะ
เจตคติ ค่านิยม
(A)
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

สมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียน

เครื่องมือ

- ใบงานที่ 3 เรื่อง
ประเพณีและวัฒนธรรม
ในท้องถิ่น (ศาสนาพุทธ)
- คาถาม
- แบบประเมิน
- การสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน
- การตอบคาถาม
- แบบประเมิน
- การประเมิน
- การสังเกตพฤติกรรม
- การสังเกต
นักเรียน
- การสังเกตพฤติกรรม
แบบสังเกตพฤติกรรม
นักเรียนรายบุคคล
นักเรียนรายบุคคล
- การตอบคาถาม
- แบบประเมินการตอบ
- การประเมิน
คาถาม
- แบบประเมิน
ประเมิน มีวินัย รับผิดชอบ แบบประเมินคุณลักษณะ
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ใน
อันพึงประสงค์
การทางาน รักความเป็น
ไทย
ประเมินความสามารถ
แบบประเมินสมรรถนะ
ในการสื่อสาร
สาคัญของผู้เรียน
ความสามารถในการคิด
และความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต

เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์
การประเมินร้อยละ 60

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป

๓๖๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหารหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรม
ใบความรูท้ ี่ 3 เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิน่ (ศาสนาพุทธ)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรม
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 3 เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น (ศาสนาพุทธ)
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส13101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ท้องถิ่นหรือชุมชนที่นับถือศาสนาพุทธ จะมีประเพณีและวัฒนธรรมที่สาคัญดังนี้

http://www.nextsteptv.com/
khongdee/ประเพณีรับบัวโยนบัว/

ประเพณีโยนบัว

https://mgronline.com/travel/detail/
9630000020724

เป็นงานประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนาซึ่งจัด
งานตรงกับวันขึ้น 14 ค่า เดือน 11 คือก่อนออก
พรรษา 1 วัน ที่จัดก่อนวันออกพรรษาเพราะวัน
ออกพรรษาจะเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนทาบุญกัน
จะเป็นวันที่ทุกคนสนุกสนานรื่นเริงเปรียบเหมือน
การเฉลิมฉลองก่อนเทศกาลออกพรรษา
เพื่อทาการบรรพชาเป็นสามเณรในพระพุทธศาสนา
โดยจะพบเห็นการจัดปอยส่างลองกันมากที่จังหวัด
แม่ฮ่องสอน โดยเฉพาะในเขตอาเภอเมือง อาเภอ
ขุนยวม และอาเภอปาย คนส่วนใหญ่ที่เข้าร่วม
ประเพณีนี้ก็สืบเชื้อสายมาจากไทใหญ่

ประเพณีบวชลูกแก้ว

https://www.posttoday.com/social/l
ocal/501991

ประเพณีแห่เทียนพรรษา

งานประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นประเพณีทางพุทธ
ศาสนา ของชาวอุบลฯ ซึ่งมีความเจริญในพุทธ
ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีมาเป็นเวลา
ยาวนาน ถือเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัด
อุบลราชธานี

๓๖๙

๓๗๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
ใบงานที่ 3 เรือ่ ง ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น (ศาสนาพุทธ)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรม
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 3 เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น (ศาสนาพุทธ)
รายวิชาสังคมศึกษา รหัส ส13101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนบรรยายใต้ภาพที่แสดงถึงประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น
1)

2)

https://www.chiangmainews.co.th/page/
archives/890403/

https://www.piteethai.com/content/6782

...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
3)

............................................................................
...........................................................................
............................................................................
4)

https://sites.google.com/site/photcharapon
44499/prapheni-thiy-phakh-klang/praphenirab-baw

https://travel.mthai.com/blog/214441.html

...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
5)

............................................................................
............................................................................
...........................................................................
6)

https://mgronline.com/travel/detail/
9630000020724

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

https://siamrath.co.th/n/108818

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

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

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรม

๓๗๑

เฉลยใบงานที่ 3 เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิน่ (ศาสนาพุทธ)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรม
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 3 เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น (ศาสนาพุทธ)
รายวิชาสังคมศึกษา รหัส ส13101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนบรรยายใต้ภาพที่แสดงถึงประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น
1)

2)

https://www.chiangmainews.co.th/page/
archives/890403/

https://www.piteethai.com/content/6782

...........................................................................
- ประเพณีการตักบาตร
...........................................................................
...........................................................................
3)

............................................................................
- ประเพณีการอุปสมบท
...........................................................................
............................................................................
4)

https://sites.google.com/site/photcharapon
44499/prapheni-thiy-phakh-klang/praphenirab-baw

https://travel.mthai.com/blog/214441.html

...........................................................................
- ประเพณีแห่เทียนพรรษา
...........................................................................
...........................................................................
5)

............................................................................
- ประเพณีโยนบัว
............................................................................
...........................................................................
6)

https://mgronline.com/travel/detail/
9630000020724

...........................................................................
- ประเพณีบวชลูกแก้ว
...........................................................................
...........................................................................

https://siamrath.co.th/n/108818

............................................................................
- ประเพณีการตักบาตรเทโว
............................................................................
...........................................................................

๓๗๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูว้ ันที่.......................เดือน................................................พ.ศ........................

ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

เกณฑ์การให้คะแนน
ความ
ความ
มีส่วน รวม ระดับ
สนใจ การตอบ
ตั้งใจใน
ร่วมใน (16) คุณภาพ
และ
คาถาม
การเรียน
กิจกรรม
ซักถาม
(4)
(4)
(4)
(4)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
๑-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรม

๓๗๓

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (Rubric)

ประเด็นการ
ประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก (4)

ดี (3)

พอใช้ (2)

1. ความตั้งใจใน สนใจในการเรียนไม่ สนใจในการเรียนคุย สนใจในการเรียนคุย
การเรียน
คุยหรือเล่นกัน
กันเล็กน้อยในขณะ กันและเล่นกัน
ในขณะเรียน
เรียน
ในขณะเรียนเป็น
บางครั้ง
2. ความสนใจ มีการถามในหัวข้อที่ มีการถามในหัวข้อที่ มีการถามในหัวข้อที่
และการซักถาม ตนไม่เข้าใจทุกเรื่อง ตนไม่เข้าใจเป็น
ตนไม่เข้าใจเป็น
และกล้าแสดงออก ส่วนมากและกล้า
บางครั้งและไม่ค่อย
แสดงออก
กล้าแสดงออก
3. การตอบ
ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน
คาถาม
เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามเป็น
ตอบคาถามถูกทุก ตอบคาถามส่วนมาก บางครั้งและตอบ
ข้อ
ถูก
คาถามถูกเป็น
บางครั้ง
4. มีส่วนร่วมใน ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
กิจกรรม
ช่วยเหลือเพื่อนใน ช่วยเหลือเพื่อนเป็น ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม
ส่วนใหญ่ในการทา การทากิจกรรมเป็น
กิจกรรม
บางครั้ง

ต้องปรับปรุง (1)
ไม่สนใจในการเรียน
คุยและเล่นกัน
ในขณะเรียน
ไม่ถามในหัวข้อที่ตน
ไม่เข้าใจและไม่กล้า
แสดงออก
ไม่ตอบคาถาม

ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทากิจกรรม

๓๗๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูว้ ันที่.......................เดือน................................................พ.ศ..........................

ลาดับ
ที่

ชื่อกลุ่ม

เกณฑ์การให้คะแนน
การ
การสนทนา
พฤติกรรม รวม ระดับ
การ
ปฏิสัมพันธ์
เรื่อง
การทางาน (16) คุณภาพ
ติดต่อสื่อสาร
กัน
กลุ่ม
ทีก่ าหนด
(4)
(4)
(4)
(4)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
๑-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรม

๓๗๕

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายกลุ่ม (Rubric)

ประเด็นการ
ประเมิน
1. การปฏิสัมพันธ์
กัน

เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก (4)

ดี (3)

ร่วมมือและช่วยเหลือ ร่วมมือและ
เพื่อนในการทา
ช่วยเหลือเพื่อนเป็น
กิจกรรม
ส่วนใหญ่ในการทา
กิจกรรม
2. การสนทนาเรื่อง สนทนาตรงประเด็น สนทนาตรงประเด็น
ที่กาหนด
ครอบคลุมเนื้อหา
ครอบคลุมเนื้อหา
บางส่วน
3. การ
มีการปรึกษาครูและ มีการปรึกษาครูและ
ติดต่อสื่อสาร
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ เป็น
ส่วนใหญ่
4. พฤติกรรม
มีการวางแผนอย่าง มีการวางแผนอย่าง
การทางาน
เป็นระบบ และแบ่ง เป็นระบบ และแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่ม
ในกลุ่มเป็นส่วน
ใหญ่

พอใช้ (2)

ต้องปรับปรุง (1)

ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรมเป็น
บางครั้ง
สนทนาตรงประเด็น

ไม่ให้ความร่วมมือ
ในขณะทา
กิจกรรม

มีการปรึกษาครูและ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ เป็น
บางครั้ง
มีการวางแผนอย่าง
เป็นระบบ และแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่มเป็นบางครั้ง

ไม่มีการปรึกษาครู
และเพื่อนกลุ่มอื่น ๆ

สนทนาไม่ตรง
ประเด็น

ไม่มีการวางแผน
อย่างเป็นระบบ
และไม่มีการแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่ม

๓๗๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คาชีแ้ จง ให้ผสู้ อนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
รายการ
ประเมิน
๑. มีวินัย
รับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้

3. มุ่งมั่นใน
การทางาน
๔. รักความ
เป็นไทย

พฤติกรรมการแสดงออก

ระดับการปฏิบตั ิ
๓

๒

๑

๑.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ใน
ชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
2.1 ตั้งใจเรียน
2.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
2.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ
2.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยีต่างๆแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และ
เลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม
2.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู้
2.6 แลกเปลี่ยนความรู้ ด้วยวิธีการต่างๆ และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
3.1 มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
3.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ตอ่ อุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
4.1 ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย
4.2 ชักชวน แนะนาให้ผู้อื่นปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังนี้
ช่วงคะแนน
2๕-33
1๖-2๔
1-1๕

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป ถือว่า ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรม

๓๗๗

แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
คาชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
รายการประเมิน

พฤติกรรมการแสดงออก

ระดับการปฏิบตั ิ
๓

๒

๑

๑.ความสามารถ ๑.1 มีความสามรถในการรับ – ส่งสาร
ในการสื่อสาร
1.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ
ของตนเอง โดยใช้ภาษาอย่าง เหมาะสม
2. ความสามารถ 2.1 มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์
ในการคิด
2.2 มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ
3. ความสามารถ 3.1 สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้
ในการใช้ทกั ษะ 3.2 นาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
ชีวิต
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................
เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนดังนี้
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
1๔-18
ดี
เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
9-1๓
พอใช้
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป ถือว่า ผ่าน
๑-8
ปรับปรุง

๓๗๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น(ศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรม เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธารงรักษา
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข
ตัวชี้วัด ป.๓/3 สรุปประโยชน์และปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวและท้องถิ่น
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
ประเพณี แ ละวัฒ นธรรมในท้ องถิ่น ที่ ได้ รับ อิ ท ธิพ ลจากการนั บ ถือ ศาสนาและสภาพแวดล้อ มทาง
ธรรมชาติเป็นสิ่งที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา แสดงให้เห็นถึงความเจริญงอกงาม และเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่ทุกคน
ควรร่วมกันอนุรักษ์และสืบทอดให้คงอยู่ต่อไป
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายและยกตัวอย่างประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น(ศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม)
3.2 ด้านทักษะ กระบวนการ (P)
- ปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมกับวัย
3.2 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- เห็นประโยชน์และความสาคัญของประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น
(ศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม)
๔. สาระการเรียนรู้
ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น(ศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม)
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย รับผิดชอบ
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. รักความเป็นไทย
7. กิจกรรมการเรียนรู้

1.

ลาดับที่

จุดประสงค์
การเรียนรู้
ขั้นนา

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้
5 นาที

เวลา
ที่ใช้
กิจกรรมครู
1. ครูนาเพลงคริสต์มาสเปด
ให้นักเรียนฟังที่หน้าชั้นเรียน
แล้วให้นักเรียนร่วมแสดง
ความคิดเห็นและตอบคาถาม
- เพลงนี้เป็นเพลงของ
ประเพณีศาสนาใด และมี
ความสาคัญอย่างไร
- นักเรียนรู้จกั ศาสนา
อะไรบ้างนอกจากศาสนาที่
ตนนับถือ
- นอกจากศาสนาพุทธแล้วมี
ประเพณีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้อง
กับพิธีกรรมทางศาสนาอื่นๆ
๒. ครูอธิบายเพื่อเชื่อมโยง
ศาสนามีอิทธิพลต่อการเกิด
พิธีกรรม ประเพณีต่างๆ
๒. นักเรียนฟังครูอธิบาย

-การถือศีลอด วันคริสต์มาส

แนวคาตอบ
- ศาสนาคริสต์ มี
ความสาคัญ.........................
- พุทธ,คริสต์,อิสลาม
,พราหมณ์-ฮินดู

กิจกรรมนักเรียน
1. นักเรียนฟังเพลง ร่วม
สนทนากับครู และตอบ
คาถาม

แนวการจัดการเรียนรู้
- เพลง
คริสต์มาส

สื่อการเรียนรู้

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น (ศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม)
รายวิชาสังคมศึกษา จานวน 1 ชั่วโมง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรม

การสังเกต

การประเมิน
การเรียนรู้

๓๗๙

2.

ลาดับที่

๓๘๐

1. อธิบายและยกตัวอย่าง
ประเพณีและวัฒนธรรม
ในท้องถิ่น (ศาสนาคริสต์
และศาสนาอิสลาม)

จุดประสงค์
การเรียนรู้
ขั้นสอน

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้
กิจกรรมนักเรียน
1. นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่อ
ช่วยกันแบ่งปันความคิดและ
ร่วมกันศึกษาใบความรูท้ ี่ 4
เรื่องประเพณีและวัฒนธรรม
ในท้องถิ่น(ศาสนาคริสต์และ
ศาสนาอิสลาม)
๒. ครูให้นกั เรียนร่วมกัน
๒. นักเรียนร่วมกันอภิปราย
อภิปรายความรู้
สรุปความรู้ที่ร่วมกันศึกษา
๓. ครูตรวจสอบความเข้าในโดย ๓. นักเรียนร่วมกันตอบ
ตั้งคาถามให้นกั เรียนร่วมกัน คาถาม
ตอบคาถามดังต่อไปนี้
แนวคาตอบ
- ประเพณีและวัฒนธรรมของ - เทศกาลคริสต์มาส เทศกาล
ศาสนาคริสต์และอิสลามที่
อารีรายอ, ประเพณีถือศีลอด
นักเรียนรู้จักมีอะไรบ้าง
- ปัจจัยใดบ้างทีท่ าให้ประเพณี - ลักษณะภูมิประเทศ,
และวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิน่ ลักษณะภูมิอากาศ,
มีความแตกต่างกัน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม,การนับถือศาสนา

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
25 นาที 1. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม
และให้นักเรียนศึกษาจากใบ
ความรูท้ ี่ 4 เรื่อง ประเพณีและ
วัฒนธรรมในท้องถิ่น(ศาสนา
คริสต์และศาสนาอิสลาม)

เวลา
ที่ใช้

การประเมิน
การเรียนรู้

- ใบความรูท้ ี่ 4 - การสังเกต
เรื่อง ประเพณี พฤติกรรม
และวัฒนธรรม - การประเมิน
ในท้องถิ่น
(ศาสนาคริสต์
และศาสนา
อิสลาม)
- คาถาม

สื่อการเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

ลาดับที่

2. เห็นประโยชน์และ
ความสาคัญของประเพณี
และวัฒนธรรมในท้องถิ่น
(ศาสนาคริสต์และศาสนา
อิสลาม)

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรม
เวลา
ที่ใช้
กิจกรรมนักเรียน
- ศาสนาอิสลาม
สอนให้รู้จักการอดทน รู้จัก
การแบ่งปันแก่ผู้ไม่มี
- เพื่อต้องการให้ผู้ที่นบั
ศาสนาคริสต์แนบสนิทกับ
พระเยซูด้วยการ
รับประทานขนมปังและไวน์
แดง เพื่อระลึกถึงพระเยซู
- ประเพณีถือศีลกินเจ
- เทศกาลคริสต์มาส
- เทศกาลอารีรายอ
- การเข้าร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนาอย่างสม่าเสมอ

- จงยกตัวอย่างประเพณีและ
วัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลจาก
การนับศาสนา
- ศาสนิกชนทุกคนต้องปฏิบัติ
อย่างไรเพื่อให้ศาสนาที่ตนนับ
ถือคงอยู่และรุ่งเรืองสืบไป
- การปฏิบัติตนตามประเพณี ๑) ทาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้
และวัฒนธรรมในท้องถิ่น
เกี่ยวกับประเพณีไทยในแต่
เกี่ยวกับศาสนาที่ตนนับถือมี ละท้องถิน่
ประโยชน์อย่างไร

กิจกรรมครู
- การถือศีลอด เป็นพิธีของ
ศาสนาใด ให้แง่คิดอย่างไรกับ
คนที่ปฏิบัติ
- เพราะเหตุใดชาวคริสต์จึง
ต้องมีพิธีรับศีลมหาสนิท

แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

๓๘๑

ลาดับที่

๓๘๒

3. ปฏิบัติตนตาม
ประเพณีและวัฒนธรรม
ในท้องถิ่นได้อย่าง
เหมาะสมกับวัย

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้
กิจกรรมนักเรียน
๒) เป็นการสืบทอดศาสนา
ที่นับถือให้คงอยู่
๓) เสริมสร้างความรัก
สามัคคีในหมู่คณะ

- มีความเข้าใจซึ่งกันและ
- การได้เรียนรูเ้ กี่ยวกับ
กัน รักความเมตตาต่อ
ประเพณีและวัฒนธรรมของ
มนุษย์ร่วมโลก ไม่มีความ
ศาสนาอื่นมีประโยชน์อย่างไร
ขัดแย้งระหว่างศาสนา
ท้องถิ่นหรือชุมชนก็จะมี
ความสงบสุข
- การเข้าร่วมกิจกรรม
๑) การแต่งกายสุภาพ
ประเพณีและวัฒนธรรมใน
เรียบร้อย
ท้องถิ่น(ศาสนาคริสต์และ
๒) สารวมกริยามารยาท
ศาสนาอิสลาม) นักเรียนมี
เรียบร้อย
แนวทางปฏิบัติตนที่
๓) ไม่ส่งสียงดังรบกวนผู้อื่น
เหมาะสมอย่างไร
๔) ตั้งใจปฏิบตั ิตนในการ
ร่วมกิจกรรมเป็นศาสนิกชน
ที่ดี

กิจกรรมครู

แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้
ขั้นปฏิบัติ

ขั้นสรุป

4. และยกตัวอย่างประเพณี
และวัฒนธรรมในท้องถิ่น
(ศาสนาคริสต์และศาสนา
อิสลาม)

5. เห็นประโยชน์และ
ความสาคัญของประเพณี
และวัฒนธรรมในท้องถิ่น
(ศาสนาคริสต์และศาสนา
อิสลาม)

3.

4.

ลาดับที่

จุดประสงค์
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรม

๑๐ นาที ๑. ครูสุ่มตัวแทนนักเรียน ๓
กลุ่มออกมานาเสนอผลงาน
๒. ครูและนักเรียนร่วม
ตรวจสอบความถูกต้อง
๓. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
ประเพณีและวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่น (ศาสนาคริสต์และ
ศาสนาอิสลาม)

๑. ตัวแทนนักเรียน ๓ กลุ่ม
ออกมานาเสนอผลงาน
๒. นักเรียนร่วมตรวจสอบ
ความถูกต้อง
๓. นักเรียนร่วมกันสรุป
ประเพณีและวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่น (ศาสนาคริสต์และ
ศาสนาอิสลาม) ทาให้เกิดความ
เข้าใจซึ่งกันและกัน รักความ
เมตตาต่อมนุษย์ร่วมโลก ไม่มี
ความขัดแย้งระหว่างศาสนา
ท้องถิ่นหรือชุมชนก็จะมีความ
สงบสุข

กิจกรรมนักเรียน
นักเรียนทาใบงานที่ 4 เรื่อง
ประเพณีและวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่น (ศาสนาคริสต์และ
ศาสนาอิสลาม)

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
๑๐ นาที ครูให้นักเรียนทาใบงานที่ 4
เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่น (ศาสนาคริสต์และ
ศาสนาอิสลาม)

เวลา
ที่ใช้

- ใบงานที่ 4
เรื่อง ประเพณี
และวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่น (ศาสนา
คริสต์และ
ศาสนาอิสลาม)

- ใบงานที่ 4
เรื่อง ประเพณี
และวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่น (ศาสนา
คริสต์และ
ศาสนาอิสลาม)

สื่อการเรียนรู้

- การตรวจใบงาน
- การสังเกต
พฤติกรรม
- การประเมิน

- การตรวจใบงาน
- การสังเกต
พฤติกรรม
- การประเมิน

การประเมิน
การเรียนรู้

๓๘๓

๓๘๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑. เพลงคริสต์มาส
๒. ใบความรูท้ ี่ 4 เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น (ศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม)
๓. ใบงานที่ 4 เรือ่ ง ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น (ศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม)
9. การประเมินผลรวบยอด
ชื้นงานหรือภาระงาน
ใบงานที่ 4 เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น (ศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม)
การวัดและประเมินผล
ประเด็นการวัด
และประเมินผล
ด้านความรู้ ความ
เข้าใจ (K)

วิธีการ

- ตรวจใบงานที่ 4 เรื่อง
ประเพณีและวัฒนธรรม
ในท้องถิ่น (ศาสนาคริสต์
และศาสนาอิสลาม)
- การตอบคาถาม
- การสังเกตพฤติกรรม
- การประเมิน
ด้านทักษะ
- การตอบคาถาม
กระบวนการ (P) - การสังเกตพฤติกรรม
- การประเมิน
- การสังเกตพฤติกรรม
ด้านคุณลักษณะ
นักเรียน
เจตคติ ค่านิยม (A)
- การประเมิน
คุณลักษณะ
ประเมิน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
อันพึงประสงค์ มุ่งมั่นในการทางาน
รักความเป็นไทย
สมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียน

ประเมินความสามารถ
ในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
และความสามารถในการ
ใช้ทักษะชีวิต

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

- ใบงานที่ 4 เรื่อง
ประเพณีและวัฒนธรรม
ในท้องถิ่น (ศาสนาคริสต์
และศาสนาอิสลาม)
- แบบสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน
- แบบประเมิน
- การสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน
- แบบประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน
- แบบประเมิน
แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

ผ่านเกณฑ์
การประเมินร้อยละ 60

แบบประเมินสมรรถนะ
สาคัญของผู้เรียน

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรม

๓๘๕

10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหารหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๓๘๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

ใบความรูท้ ี่ เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิน่ (ศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรม
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น (ศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม)
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส13101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ประเพณีและวัฒนธรรมศาสนาคริสต์
พิธีรับศีลมหาสนิท
ศีลมหาสนิท คือ พิธีกรรมของชาวคริสต์ เพื่อร่วมสนิทกับพระเยซู โดยการรับประทาน
ขนมปัง (สัญลักษณ์แทนพระกายของพระองค์) และ เหล้าองุ่น (สัญลักษณ์แทนพระโลหิต)
การประกอบพิธีศีลมหาสนิท เพื่อให้ชาวคริสต์ระลึกถึงคุณของพระเจ้า เพื่อการประกาศยอมรับว่า
พระเจ้าได้สถิตอยู่ในกายตน เพื่อแนบแน่นเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ และเพื่ออยู่ร่วมกันด้วยความ
รักในประชาคมเดียวกัน
เทศกาลคริสต์มาส
วันคริสต์มาส หรือ วันสมโภชพระคริสตสมภพ จัดขึ้นเป็นประจาทุกปเพื่อเป็นการเฉลิม
ฉลองการประสูติของพระเยซู นับเป็นวันหยุดทางศาสนา มีวัฒนธรรมของประชากรหลายพันล้าน
คนทั่วโลกนิยมจัดการเฉลิมฉลองในวันที่ 25 ธันวาคม ซึ่งในวันดังกล่าวจะเน้นปพิธีกรรมของ
คริสต์ศาสนิกชนเป็นสาคัญ วันคริสต์มาส เป็นวันปดเทศการเตรียมการรับเสด็จ และวันเริ่มต้น
เทศกาลพระคริสตสมภพ ทั้งสิ้น 12 วัน อีกทั้ง วันคริสต์มาสก็เป็นวันหยุดราชการในหลาย ๆ
ประเทศทั่วโลก รวมถึงมีผู้ที่ไม่ใช่คริสต์ศาสนิกชนก็หันมาเฉลิมฉลองกันมากขึ้น

https://pantip.com/topic/33355931

พิธีรับศีลมหาสนิท

http://www.snr.ac.th/index.php/publicrelations/185-merry-christmas-25-2560.html

เทศกาลคริสต์มาส

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรม

๓๘๗

ประเพณีและวัฒนธรรมศาสนาอิสลาม
งานเมาลิด
คาว่าเมาลิดเป็นภาษาอาหรับ แปลว่าวันประสูติของท่านนาบี มูฮัมหมัด เป็นวันแห่งการเฉลิม
ฉลองคล้ายวันเกิดของท่านศาสดามูฮัมหมัด ในวันดังกล่าว ชาวมุสลิมจะได้จัดงานถวายความราลึกถึง
ท่านศาสดามูฮัมหมัด ในพิธีจะมีการนาประวัติของท่านศาสดามากล่าวถึงเป็นโวหารสดุดี มีทั้งการ
กล่าวด้วยร้อยแก้วและร้อยกรอง ซึ่งจะใช้หนังสือ อัล-บัร-ซันญี ในการอ่านวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่
เกียรติคุณท่านศาสดาผู้มีพระคุณและแสดงความกตเวทิตาคุณ และเป็นประหนึ่ง เพื่อสอนให้เยาวชน
ได้รู้จักบุคคลสาคัญทางศาสนา นอกจากนี้ยังมีการอ่านคัมภีร์ อัล-กุลอ่าน การอ่านดูอาขอพรจาก
องค์อัลเลาะห์ เมื่อเสร็จพิธีทางศาสนาแล้วก็จะมีการทาบุญเลี้ยงกันที่มัสยิดหรือที่บ้าน
การถือศีลอด
การถือศีลอดตามความหมายทางศาสนาของอิสลาม คือการงดเว้นจากการกิน การดื่ม การเสพ
และการมีความสัมพันธ์ทางเพศ ตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึงดวงอาทิตย์ตกตลอดทั้งเดือนรอมฎอน
ของทุกปการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนั้น มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ถือศีลอดได้สัมผัสและรับรู้ถึง
ความทุกข์ยากลาบาก ได้เรียนรู้ถึงอุปสรรคต่าง ๆ ของการดาเนินชีวิต และเมื่อได้สัมผัส ได้รับรู้ถึง
ความทุกข์ยากแล้ว การถือศีลอดจึงส่งผลสืบเนื่องให้ผู้ถือศีลนั้นรู้จักอดกลั้นอดทนต่อความทุกข์ยาก
ต่าง ๆ ด้วยความพากเพียรและสติปัญญา กล่าวคือ ฝกฝนจิตใจของชาวมุสลิมทุกคนให้เป็นผู้มีสติ
หนักแน่น มีจิตใจอดทนอดกลั้นต่อความหิวโหย

https://news.phuketindex.com/government
/thai-muslim-175906.html

https://pantip.com/topic/32305462

งานเมาลิด

การถือศีลอด

๓๘๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

การละหมาด
เป็นการปฏิบัติศาสนกิจอย่างหนึ่งในศาสนาอิสลาม เพื่อเป็นการภักดีต่ออัลลอฮ มุสลิมทุก
คนจะต้ อ งละหมาด วั น ละ 5 เวลา เรี ย กว่ า ละหมาดฟั ร ฎ ละหมาด หมายถึ ง การขอพร
ความหมายทางศาสนาหมายถึง การกล่าวและการกระทา ซึ่งเริ่มต้นด้วยตักบีร และ จบลงด้วย
สลาม การละหมาดเป็นการสร้างเอกภาพอย่างหนึ่งของมุสลิม เมื่อละหมาดมุสลิมทั่วโลก หันหน้า
ไปทางกิบละฮ เพื่อเคารพภักดีต่ออัลลอฮ การละหมาด ฝกฝนให้เป็นคนตรงต่อเวลา มีความอดทน
และขัดเกลาจิตใจ ให้บริสุทธิผ่องแผ้ว ไม่ประพฤติสิ่งหนึ่งสิ่งใดในทางชั่วร้าย
ารีรายอ
เป็นภาษามลายูปัตตานี ส่วนในภาษามลายูกลาง แปลว่า วันใหญ่ หรือ วันอีด เป็นวันเฉลิม
ฉลองเทศกาลวันขึ้นปใหม่ของชาวมุสลิม โดยก่อนวันงาน ชาวมุสลิมจะออกมาจับจ่ายซื้อของ เสื้อผ้า
และหมวกกะปเยาะ เพื่อเตรียมต้อนรับเทศกาลฮารีรายอกันอย่างคึกคัก และในวันดังกล่าวชาวมุสลิม
จะไปเยี่ยมเยียนพ่อแม่ ญาติพี่น้อง เพื่อนบ้าน เพื่ออภัยต่อกันในสิ่งที่ผ่านมา มีการแสดงออกด้วย
การสวมกอด การจูบมือ การหอมแก้มทั้งสองของพ่อแม่ เป็นการแสดงความรัก ลูกหลานที่อยู่ต่าง
ภูมิลาเนาต่างกลับบ้าน เมื่อมาขออภัยและอานวยพรให้พ่อแม่ ทุกครัวเรือนจะมีความอบอุ่นไปด้วย
บรรดาลูก ๆ หลาน ๆ กลับบ้านโดยพร้อมเพรียงกัน
ประโยชน์ของการปฏิบัตติ นตามประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นเกี่ยวกับศาสนา
1. สามารถนามาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจาวันได้ เพราะหลักคาสอนและแนวคิดของ
บรรพบุรุษมีความเฉียบแหลมและสามารถใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัย
2. เพื่อให้เราเป็นคนไทยที่ทาหน้าที่ความเป็นไทยได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องอะไรที่เป็น
ประโยชน์ของประเทศชาติก็ควรร่วมด้วยช่วยกัน
3. เพื่อทาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับประเพณีไทยในแต่ละท้องถิ่นได้อย่างลึกซึ้ง
4. สามารถนาเอาความรู้ความเข้าใจและข้อมูลและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับประเพณีไป
เผยแพร่ต่อ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรม

๓๘๙

ใบงานที่ เรือ่ ง ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น (ศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรม
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น (ศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม)
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส13101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ตอนที่ 1 คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนบรรยายใต้ภาพที่แสดงถึงประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น
(ศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม)
1)

2)

https://www.m-culture.go.th/satun/
ewt_news.php?nid=1166&filename=index

https://shantideva.net/2019/05/08/
พิธีกรรมของศาสนาคริสต์/

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

...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
3)

4)

https://www.pptvhd36.com/news
news/ประเด็นร้อน/124250

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

https://pantip.com/topic/37094123

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

ตอนที่ 2 คาชี้แจง ให้นักเรียนตอบคาถามดังต่อไปนี้
1. การปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นมีประโยชน์อย่างไร
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล...............................................................................................ชั้น.......................เลขที่......................

๓๙๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

เฉลยใบงานที่ เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิน่ (ศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรม
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น (ศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม)
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส13101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ตอนที่ 1 คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนบรรยายใต้ภาพที่แสดงถึงประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น
(ศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม)
1)

2)

https://www.m-culture.go.th/satun/
https://www.m-culture.go.th/satun/
ewt_news.php?nid=1166&filename=index
ewt_news.php?nid=1166&filename=index

https://shantideva.net/2019/05/08/
พิธีกรรมของศาสนาคริสต์/

...........................................................................
- พิธีรับศีลมหาสนิท
...........................................................................
...........................................................................
3)

............................................................................
- งานเมาลิด
............................................................................
...........................................................................
4)

https://www.pptvhd36.com/news
news/ประเด็นร้อน/124250

...........................................................................
- การละหมาด
...........................................................................
...........................................................................

https://pantip.com/topic/37094123
https://pantip.com/topic/37094123

............................................................................
- เทศกาลคริสต์มาส
............................................................................
...........................................................................

ตอนที่ 2 คาชี้แจง ให้นักเรียนตอบคาถามดังต่อไปนี้
1. การปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นมีประโยชน์อย่างไร
- ทาให้คนในท้องถิ่นมีความรักและสามัคคีกัน มีความภาคภูมิใจในประเพณีและวัฒนธรรม
..........................................................................................................................................................
และเป็นการถ่ายทอดประเพณีและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรม

๓๙๑

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูว้ ันที่.......................เดือน................................................พ.ศ.........................

ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

เกณฑ์การให้คะแนน
ความ
ความ
มีส่วน รวม ระดับ
สนใจ การตอบ
ตั้งใจใน
ร่วมใน (16) คุณภาพ
และ
คาถาม
การเรียน
กิจกรรม
ซักถาม
(4)
(4)
(4)
(4)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
๑-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

๓๙๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (Rubric)
เกณฑ์การให้คะแนน

ประเด็นการประเมิน
ดีมาก (4)
1. ความตั้งใจใน
การเรียน
2. ความสนใจและ
การซักถาม
3. การตอบคาถาม

4. มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม

สนใจในการเรียน
ไม่คุยหรือเล่นกัน
ในขณะเรียน

ดี (3)
สนใจในการเรียน
คุยกันเล็กน้อย
ในขณะเรียน

พอใช้ (2)

สนใจในการเรียน
คุยกันและเล่นกัน
ในขณะเรียนเป็น
บางครั้ง
มีการถามในหัวข้อ มีการถามในหัวข้อ มีการถามในหัวข้อ
ที่ตนไม่เข้าใจทุก ที่ตนไม่เข้าใจเป็น ที่ตนไม่เข้าใจเป็น
เรื่องและกล้า
ส่วนมากและกล้า บางครั้งและไม่ค่อย
แสดงออก
แสดงออก
กล้าแสดงออก
ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามเป็น
ตอบคาถามถูกทุก ตอบคาถาม
บางครั้งและตอบ
ข้อ
ส่วนมากถูก
คาถามถูกเป็น
บางครั้ง
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน ช่วยเหลือเพื่อนเป็น ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม
ส่วนใหญ่ในการทา การทากิจกรรมเป็น
กิจกรรม
บางครั้ง

ต้องปรับปรุง (1)
ไม่สนใจใน
การเรียน คุยและ
เล่นกันในขณะ
เรียน
ไม่ถามในหัวข้อที่
ตนไม่เข้าใจและ
ไม่กล้าแสดงออก
ไม่ตอบคาถาม

ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทา
กิจกรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรม

๓๙๓

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูว้ ันที่.......................เดือน................................................พ.ศ.............................

ลาดับ
ที่

ชื่อกลุ่ม

การ
ปฏิสัมพันธ์
กัน
(4)

เกณฑ์การให้คะแนน
การ
พฤติกรรม รวม ระดับ
สนทนา
การ
การทางาน (16) คุณภาพ
เรื่อง
ติดต่อสื่อสาร
กลุ่ม
ทีก่ าหนด
(4)
(4)
(4)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
๑-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

๓๙๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายกลุ่ม (Rubric)

ประเด็นการ
ประเมิน
1. การปฏิสัมพันธ์
กัน

เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก (4)

ดี (3)

ร่วมมือและช่วยเหลือ ร่วมมือและ
เพื่อนในการทา
ช่วยเหลือเพื่อนเป็น
กิจกรรม
ส่วนใหญ่ในการทา
กิจกรรม
2. การสนทนาเรื่อง สนทนาตรงประเด็น สนทนาตรงประเด็น
ที่กาหนด
ครอบคลุมเนื้อหา
ครอบคลุมเนื้อหา
บางส่วน
3. การ
มีการปรึกษาครูและ มีการปรึกษาครูและ
ติดต่อสื่อสาร
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ เป็น
ส่วนใหญ่
4. พฤติกรรม
มีการวางแผนอย่าง มีการวางแผนอย่าง
การทางาน
เป็นระบบ และแบ่ง เป็นระบบ และแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่ม
ในกลุ่มเป็นส่วน
ใหญ่

พอใช้ (2)

ต้องปรับปรุง (1)

ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรมเป็น
บางครั้ง
สนทนาตรงประเด็น

ไม่ให้ความร่วมมือ
ในขณะทา
กิจกรรม

มีการปรึกษาครูและ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ เป็น
บางครั้ง
มีการวางแผนอย่าง
เป็นระบบ และแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่มเป็นบางครั้ง

ไม่มีการปรึกษาครู
และเพื่อนกลุ่มอื่น ๆ

สนทนาไม่ตรง
ประเด็น

ไม่มีการวางแผน
อย่างเป็นระบบ
และไม่มีการแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่ม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรม

๓๙๕

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คาชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
รายการ
ประเมิน
๑. มีวินัย
รับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้

3. มุ่งมั่นใน
การทางาน
๔. รักความ
เป็นไทย

ระดับการปฏิบตั ิ
พฤติกรรมการแสดงออก

๓

๒

๑

๑.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
ในชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
2.1 ตั้งใจเรียน
2.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
2.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
2.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยีต่าง ๆ แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และ
เลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม
2.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู้
2.6 แลกเปลี่ยนความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
3.1 มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
3.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ตอ่ อุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
4.1 ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย
4.2 ชักชวน แนะนาให้ผู้อื่นปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังนี้
ช่วงคะแนน
2๕-33
1๖-2๔
1-1๕

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป ถือว่า ผ่าน

๓๙๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน

คาชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
รายการประเมิน

พฤติกรรมการแสดงออก

ระดับการปฏิบตั ิ
๓

๒

๑

๑.ความสามารถ ๑.1 มีความสามรถในการรับ – ส่งสาร
ในการสื่อสาร
1.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ
ของตนเอง โดยใช้ภาษาอย่าง เหมาะสม
2. ความสามารถ 2.1 มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์
ในการคิด
2.2 มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ
3. ความสามารถ 3.1 สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้
ในการใช้ทกั ษะ 3.2 นาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
ชีวิต
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................
เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนดังนี้
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
1๔-18
ดี
เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
9-1๓
พอใช้
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป ถือว่า ผ่าน
๑-8
ปรับปรุง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรม

๓๙๗

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ เรื่อง การเข้าร่วมประเพณีทเี่ กี่ยวข้องกับการดาเนินชีวติ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรม
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธารงรักษา
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข
ตัวชี้วดั ป.๓/3 สรุปประโยชน์และปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวและท้องถิ่น
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
ประเพณีและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิตของคนไทยมีตั้งแต่การเกิด การอุปสมบท การ
แต่งงาน การตาย
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายและยกตัวอย่างประเพณีและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิต
3.2 ด้านทักษะ กระบวนการ (P)
- ปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมกับวัย
3.2 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- เห็นความสาคัญของประเพณีและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิต
๔. สาระการเรียนรู้
ประเพณีและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิต
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย รับผิดชอบ
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. รักความเป็นไทย
7. กิจกรรมการเรียนรู้

1.

ลาดับที่

๓๙๘

จุดประสงค์
การเรียนรู้
ขั้นนา

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

แนวการจัดการเรียนรู้

- บรรพชา เป็น การบวช
สามเณร, ถ้าบวชภิกษุ เป็น
อุปสมบท
- เคยหรือเข้าร่วมประเพณี
(บอกเหตุผลตาม
ประสบการณ์จริง)

- บรรพชากับอุปสมบทมี
ความแตกต่างกันอย่างไร
- นักเรียนเคยบรรพชาหรือ
เข้าร่วมประเพณีบรรพชา
หรือไม่ เพราะเหตุใด

๒. ครูให้นักเรียนร่วมแสดง 2. นักเรียนตอบคาถาม
ความคิดเห็นและตอบคาถาม
ดังนี้
- นักเรียนรู้จกั การบรรพชา - รูจ้ ัก การบวชสามเณร
หรือไม่ และคืออะไร

กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
10 นาที 1. ครูให้ตัวแทนนักเรียนชาย 1. นักเรียนร่วมแสดง
แสดงบทบาทสมมุติ เกี่ยวกับ บทบาทสมมุติ
การบรรพชา

เวลา
ที่ใช้

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ เรื่อง การเข้าร่วมประเพณีทเี่ กี่ยวข้องกับการดาเนินชีวติ
รายวิชาสังคมศึกษา จานวน 1 ชั่วโมง
การประเมิน
การเรียนรู้

- บทบาทสมมุติ การสังเกต

สื่อการเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

2.

ลาดับที่

1. อธิบายและยกตัวอย่าง
ประเพณีและวัฒนธรรมที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนิน
ชีวิต

จุดประสงค์
การเรียนรู้
ขั้นสอน

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรม

๒. นักเรียนอภิปรายหา
คาตอบ
แนวคาตอบ
- ประเพณีที่เกี่ยวกับการเกิด
การบรรพชา การแต่งงาน
การตาย
- ตอบตามที่เคยปฏิบัติจริง

- ตั้งแต่นักเรียนเกิดมาเคยเข้า
ร่วมประเพณีเกี่ยวข้องกับ
การดาเนินชีวิตใดบ้าง
- ตามความเชื่อของศาสนาพุทธ - ประเพณีการทาขวัญเด็ก
แล้วนั้น หากเมื่อเด็กเกิดมา
แรกเกิด
จะต้องประกอบพิธีกรรมใด

๒. ครูตรวจสอบความเข้าใจโดย
ตั้งคาถามให้นักเรียนร่วมกัน
ตอบคาถามดังนี้
- ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินชีวิตหมายถึงอะไร

กิจกรรมนักเรียน
1. นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่อ
ช่วยกันแบ่งปันความคิด
ศึกษาใบความรู้ที่ 5 เรื่อง
ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินชีวิต

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
20 นาที 1. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม
และให้นักเรียนศึกษาจากใบ
ความรู้ที่ 5 เรื่อง ประเพณีที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิต
และร่วมกันอภิปรายสรุป

เวลา
ที่ใช้
- ใบความรูท้ ี่ 5
เรื่อง ประเพณี
ที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินชีวิต
- คาถาม

สื่อการเรียนรู้

- การประเมิน
- การสังเกต
พฤติกรรม
- การประเมิน
การตอบคาถาม

การประเมิน
การเรียนรู้

๓๙๙

ลาดับที่

๔๐๐

2. ปฏิบัติตนตาม
ประเพณีและวัฒนธรรม
ในท้องถิ่นได้อย่าง
เหมาะสมกับวัย

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้
กิจกรรมนักเรียน
- การแต่งงานของพ่อแม่
- การบวชของพี่ชาย
- การศพญาติผู้ใหญ่
- การทาขวัญเด็กแรกเกิด

- การตักบาตรทาบุญวัน
คล้ายวันเกิด

- ในชีวิตประจาวันของ
นักเรียนเกีย่ วข้องกับ
ประเพณีและวัฒนธรรม
ใดบ้าง
- ในการเข้าร่วมประเพณีและ
พิธีกรรมต่างๆ นักเรียนควร
ปฏิบัติตนอย่างไร

- แต่งกายให้สุภาพ
เรียบร้อย สารวม
กิริยามารยาท

- ศาสนาพุทธ

- การฌาปนกิจศพ ของคน
ไทยส่วนใหญ่ได้รับอิทธิจาก
ศาสนาใด

- ประเพณีใดทีแ่ สดงถึงความ - การอุปสมบท
กตัญญูกตเวที

กิจกรรมครู
- ประเพณีที่เกีย่ วข้องกับ
ครอบครัวนักเรียน

แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

3. ยกตัวอย่างประเพณี
และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการดาเนินชีวิต

4. เห็นประโยชน์และ
ความสาคัญของประเพณี
และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการดาเนินชีวิต

4.

จุดประสงค์
การเรียนรู้

3.

ลาดับที่

ขั้นสรุป

ขั้นปฏิบัติ

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรม

๑. ตัวแทนนักเรียน ๓ กลุ่ม
ออกมานาเสนอผลงาน
๒. นักเรียนร่วมตรวจสอบความ
ถูกต้อง
๓. นักเรียนร่วมกันสรุปประเพณี
และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินชีวิตเพื่อตอบแทน
บุญคุณของพ่อแม่ สร้างความรัก
ความผูกพันในสมาชิกครอบครัว
และชุมชน เป็นที่พึ่งที่ยึดเหนีย่ ว
จิตใจสุขกายสุขใจ สร้างคุณธรรม
จริยธรรม เป็นเอกลักษณ์ของชาติ
ไทย

กิจกรรมนักเรียน
นักเรียนทาใบงานที่ 5 เรื่อง
ประเพณีและวัฒนธรรมที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิต

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
๑๐ นาที ครูให้นักเรียนสรุปประเพณี
และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการดาเนินชีวิตและ
บันทึกลงในใบงานที่ 5 เรื่อง
ประเพณีและวัฒนธรรมที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิต
ในรูปแบบแผนผังความคิด
๑๐ นาที ๑. ครูสุ่มตัวแทนนักเรียน ๓
กลุ่มออกมานาเสนอผลงาน
๒. ครูและนักเรียนร่วม
ตรวจสอบความถูกต้อง
๓. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปประเพณีและวัฒนธรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิน
ชีวิต

เวลา
ที่ใช้

ใบงานที่ 5
เรื่อง ประเพณี
และวัฒนธรรม
ที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินชีวิต

- ใบงานที่ 5
เรื่อง ประเพณี
และวัฒนธรรม
ที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินชีวิต

สื่อการเรียนรู้

- การตรวจใบงาน
- การสังเกต
พฤติกรรม
- การประเมิน

- การตรวจใบงาน
- การสังเกต
พฤติกรรม
- การประเมิน

การประเมิน
การเรียนรู้

๔๐๑

๔๐๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑. การแสดงบทบาทสมมุติ
๒. ใบความรูท้ ี่ 5 เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิต
๓. ใบงานที่ 5 เรือ่ ง ประเพณีและวัฒนธรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิต
9. การประเมินผลรวบยอด
ชื้นงานหรือภาระงาน
ใบงานที่ 5 เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิต
การวัดและประเมินผล
ประเด็นการวัด
และประเมินผล
ด้านความรู้ ความ
เข้าใจ (K)

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

- ตรวจใบงานที่ 5 เรื่อง
ประเพณีและวัฒนธรรมที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนิน
ชีวิต
- การตอบคาถาม
- การสังเกต
- การประเมิน
ด้านทักษะ
- การตอบคาถาม
กระบวนการ (P) - การสังเกต
- การประเมิน
ด้านคุณลักษณะ - การสังเกตพฤติกรรม
เจตคติ ค่านิยม (A) นักเรียน
- การประเมิน
- การตอบคาถาม
คุณลักษณะ
ประเมิน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
อันพึงประสงค์
มุ่งมั่นในการทางาน
รักความเป็นไทย

- ใบงานที่ 5 เรื่อง
ประเพณีและวัฒนธรรมที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนิน
ชีวิต
- แบบสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน
- แบบประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน
- แบบประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน
- แบบประเมิน

ผ่านเกณฑ์
การประเมินร้อยละ 60

แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป

สมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียน

แบบประเมินสมรรถนะ
สาคัญของผู้เรียน

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป

ประเมินความสามารถ
ในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
และความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรม

๔๐๓

เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ใบงานที่ 5 เรือ่ ง ประเพณีและวัฒนธรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิต
ประเด็น
การประเมิน
1. เนื้อหา

2. รูปแบบ

3. ความสะอาด
สวยงาม

4. ความ
รับผิดชอบ

ระดับคุณภาพ
4 (ดีมาก)
3 (ดี)
2 (พอใช้)
มีเนื้อหาตรงตามหัวข้อ มีเนื้อหาตรงตาม
มีเนื้อหาตรงตาม
ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน หัวข้อ ถูกต้อง
หัวข้อ ถูกต้อง
สมบูรณ์
ชัดเจน แต่ไม่
ครบถ้วน
ออกแบบแผนผัง
ออกแบบแผนผัง
ออกแบบแผนผัง
ความคิดได้น่าสนใจ
ความคิดได้น่าสนใจ ความคิดได้น่าสนใจ
สวยงาม เป็นระเบียบ
สวยงาม เป็น
มาก
ระเบียบ
ผลงานสาเร็จ เป็น
ผลงานสาเร็จ เป็น ผลงานสาเร็จ เป็น
ระเบียบ สะอาด
ระเบียบ
ระเบียบ สะอาด
สวยงาม
ผลงานสาเร็จ สมบูรณ์
ก่อนเวลาที่กาหนด

ผลงานสาเร็จ
ผลงานสาเร็จ
สมบูรณ์ ตามเวลาที่ สมบูรณ์ เกินเวลาที่
กาหนด
กาหนด

1 (ปรับปรุง)
มีเนื้อหาตรง
ตามหัวข้อ
ถูกต้อง
บางส่วน
ออกแบบ
แผนผัง
ความคิดได้
ผลงานขาด
ความเป็น
ระเบียบ
สะอาด
สวยงาม
ผลงานไม่
สาเร็จ ตาม
เวลาที่กาหนด

เกณฑ์การตัดสิน
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
๑-8

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป ถือว่า ผ่าน

๔๐๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหารหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรม

๔๐๕

ใบความรูท้ ี่ เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิต
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรม
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิต
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส13101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ประเพณีที่เกี่ยวกับการเกิด
ประเพณีการเกิด การเกิดเป็นเรื่องที่สังคมไทยให้ความสาคัญ ส่วนจะมีพิธีรีตองมากน้อย
เพียงไรก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคน หรือสังคมที่ตนอยู่ร่วมด้วย คนสมัยก่อนทาพิธีต่างๆก็เพื่อ
ป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดในระหว่างตั้งครรภ์ เพือ่ ให้คลอดได้ง่าย แม่จะได้ไม่เป็นอันตรายถึง
ตาย เพื่อคุ้มครองปกปักษ์รักษาทารกที่คลอดให้ออกมาโดยปลอดภัย แต่เดิมมีความเชื่อว่า การทา
พิธีเกิดจะช่วยป้องกันปัดเป่าผีร้ายที่จะมาทาอันตรายแก่ทารกและแม่ เพราะวิทยาการต่างๆ ใน
สมัยนั้นยังไม่เจริญ คนจึงไปเชื่อในสิ่งลึกลับ ต่อมาเมื่อมนุษย์เจริญขึ้น ความเชื่อในเรื่องผีค่อย ๆ
หมดไป แต่ชนบางพวกบางกลุ่มก็ยังนิยมปฏิบัติที่เขาทา เช่นนั้นก็เพื่อความสบายใจ หรือเขาทาให้
เพราะท้องถิ่นที่เขาอยู่เห็นว่าควรทา ไม่ทาจะเดือดร้อน แก่คนส่วนใหญ่ เขาจึงทาตามเพื่อไม่ให้ผิด
ประเพณี และดูเป็นคนนอกรีตนอกรอยไป เช่น ประเพณีการทาขวัญเด็กแรกเกิด
ประเพณีเกี่ยวกับงานศพ
ชาวไทยมีประเพณีเกี่ยวกับงานศพหลายขั้นตอน นับตั้งแต่วันตาย จะมีประเพณีการตั้งศพ
วันเผาศพหรือวันฌาปนกิจศพ และทาบุญหลังวันเผาศพ ทั้งนี้เพื่อให้ญาติมิตรที่สนิทสนมกับคน
ตายได้รับรู้ร่วมกันและร่วมในพิธีศพได้ บางคนนิยมทาบุญเกี่ยวกับงานศพหลายวัน อาจจะเก็บศพ
ไว้ระยะเวลาหนึ่ง เช่น 50 วัน 100 วัน ก่อนที่จะเผาตามความเชื่อทางพระพุทธศาสนา
ประเพณีเกี่ยวกับงานสมรส (งานแต่ง)
การแต่งงาน เป็นประเพณีที่สาคัญสาหรับวิถีชีวิตไทย เพราะเป็นการบ่งบอกว่าผู้ที่แต่งงาน
นั้นมีความเป็นผู้ใหญ่แล้ว มีความรับผิดชอบมากขึ้น และพร้อมที่จะเป็นครอบครัว รับผิดชอบชีวิตอีก
หลายคนเพิ่มขึ้นนอกจากชีวิตของตนเอง และยังได้ทาหน้าที่แสดงความสามารถ ตามบทบาทของ
ตนเองในฐานะหัวหน้าของครอบครัว ดังนั้นการแต่งงาน ตามทัศนะของผู้เขียนนั้นย่อม หมายถึง
การที่ชาย-หญิง ของไทย มีความรักใคร่ต่อกันจนสุกงอม มีความเห็นอกเห็นใจกันและพร้อมที่จะ
ดาเนินชีวิตร่วมกันเป็นครอบครัวอย่างสามีภรรยา จึงจาเป็นต้องแต่งงานกันให้เป็นไปตามประเพณี
ของสังคม มีผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายยอมรับและสังคมต้องรับรู้ด้วยเช่นเดียวกัน ด้วยเหตุนี้ประเพณีการ

๔๐๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

แต่งงานจึงจาเป็นต้องจัดให้มีพิธีกรรมตามขั้นตอนของประเพณีไทย เริ่มตั้งแต่ การทาบทาม สู่ขอ
หมั้น และแต่งงาน พิธีการแต่งงานนี้ถ้าจะให้ถูกต้องเหมาะสม จะต้องประกอบพิธีทางศาสนาด้วยใน
ตอนเช้า และอีกพิธีก็คือจะต้องจดทะเบียนแต่งงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย ก็ถือว่า การแต่งงานนั้น
ถูกต้องสมบูรณ์ ส่วนจะทาพิธีหลั่งน้าพระพุทธมนต์และประสาทพรนั้นจะกระทาตอนเย็นและเลี้ยง
รับรองแขกผู้มีเกียรติไปพร้อมกันหลังจากหลั่งน้าพระพุทธมนต์และประสาทพรแล้ว หรือจะทาให้
เสร็จภายในภาคเช้าเลยก็ได้
ประเพณีการบวช
การบวชถือเป็นสิ่งที่ช่วยอบรมสั่งสอน ให้เป็นคนดี ตลอดจนเป็นการทดแทนคุณพ่อแม่ที่ให้
กาเนิดเพื่อให้พ่อแม่เป็นสุข และตัวผู้บวชเองก็จะได้มีโอกาสศึกษาธรรมวินัย สวดมนต์ภาวนาทาใจ
ให้สงบ เป็นต้น การบวชจึงมี 2 แบบ คือ
1. บรรพชา (บวชเณร) เด็กชายที่จะบวชเป็นสามเณรได้ จะต้องมีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป
สมัยก่อนการบวชเณรเป็นการฝากลูกให้พระดูแลอบรมสั่งสอน เพราะวัดเป็นเสมือนโรงเรียนหรือ
สถานที่สอนคนให้เป็นคนดี แต่สมัยนี้การบวชมักเป็นการบวชเพื่อแก้บน บวชหน้าศพ บวชเพื่อ
ศึกษาธรรมวินัย
2. การอุปสมบท (บวชพระ)ชายที่จะบวชได้ต้องมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ การอุปสมบท
เป็นประเพณีที่มีความสาคัญมาก ทั้งนี้เพราะชายที่มีอายุครบ 20 ปี เป็นวัยที่เข้าเขตผู้ใหญ่ ซึ่ง
จะต้องมีความรับผิดชอบในชีวิตของตน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรม

๔๐๗

ใบงานที่ เรือ่ ง ประเพณีและวัฒนธรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินชีวติ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรม
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิต
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส13101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ตอนที่ 1 คาชี้แจง ให้นักเรียนทาแผนผังความคิด เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรมที่เกีย่ วข้องกับ
การดาเนินชีวิตคนไทย
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................

การตาย
การดาเนินชีวิต

การเกิด

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

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

ตอนที่ 2 คาชี้แจง ให้นกั เรียนบันทึกการเข้าร่วมประเพณีและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิน
ชีวิตของนักเรียน
ประเพณีที่นักเรียนเข้าร่วม ...............................................................................................................
กิจกรรมที่เข้าร่วม .............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
ประโยชน์ที่ได้รับ ..............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล......................................................................................ชั้น.............................เลขที่........................

๔๐๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
เฉลยใบงานที่ เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับการดาเนินชีวติ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรม
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิต
รายวิชาสังคมศึกษา รหัส ส13101 ภาคเรียนที่ 1 ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3

ตอนที่ 1 คาชี้แจง ให้นักเรียนทาแผนผังความคิด เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรมที่เกีย่ วข้องกับ
การดาเนินชีวิตคนไทย
..............................................
- การบรรพชา
..............................................
- การอุปสมบท
..............................................
- ประเพณีการแต่งงาน
..............................................
- ประเพณีงานหมั้น
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................

การตาย
การดาเนินชีวิต

การเกิด

............................................................
- การฌาปนกิจศพ
............................................................
- การฝังศพ
............................................................
............................................................
............................................................
..............................
.............................................................
-.............................................................
ประเพณีการทาขวัญเด็กแรกเกิด
- ประเพณีการผมไฟ
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.........................

ตอนที่ 2 คาชี้แจง ให้นกั เรียนบันทึกการเข้าร่วมประเพณีและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิน
ชีวิตของนักเรียน
ประเพณีการแต่งงาน
ประเพณีที่นักเรียนเข้าร่วม ...............................................................................................................
สู่ขอ หมั้น และแต่งงาน พิธีทางศาสนา
กิจกรรมที่เข้าร่วม .............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
เข้าใจวิถีชีวิตของคนไทย เข้าใจสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีกันในชุมชน
ประโยชน์ที่ได้รับ ..............................................................................................................................

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรม

๔๐๙

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูว้ ันที่.......................เดือน................................................พ.ศ...................

ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

เกณฑ์การให้คะแนน
ความ
ความ
มีส่วน รวม ระดับ
สนใจ การตอบ
ตั้งใจใน
ร่วมใน (16) คุณภาพ
และ
คาถาม
การเรียน
กิจกรรม
ซักถาม
(4)
(4)
(4)
(4)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
๑-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

๔๑๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (Rubric)
เกณฑ์การให้คะแนน

ประเด็นการประเมิน
ดีมาก (4)
1. ความตั้งใจใน
การเรียน
2. ความสนใจและ
การซักถาม
3. การตอบคาถาม

4. มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม

สนใจในการเรียน
ไม่คุยหรือเล่นกัน
ในขณะเรียน

ดี (3)
สนใจในการเรียน
คุยกันเล็กน้อย
ในขณะเรียน

พอใช้ (2)

สนใจในการเรียน
คุยกันและเล่นกัน
ในขณะเรียนเป็น
บางครั้ง
มีการถามในหัวข้อ มีการถามในหัวข้อ มีการถามในหัวข้อ
ที่ตนไม่เข้าใจทุก ที่ตนไม่เข้าใจเป็น ที่ตนไม่เข้าใจเป็น
เรื่องและกล้า
ส่วนมากและกล้า บางครั้งและไม่ค่อย
แสดงออก
แสดงออก
กล้าแสดงออก
ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามเป็น
ตอบคาถามถูกทุก ตอบคาถาม
บางครั้งและตอบ
ข้อ
ส่วนมากถูก
คาถามถูกเป็น
บางครั้ง
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน ช่วยเหลือเพื่อนเป็น ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม
ส่วนใหญ่ในการทา การทากิจกรรมเป็น
กิจกรรม
บางครั้ง

ต้องปรับปรุง (1)
ไม่สนใจใน
การเรียน คุยและ
เล่นกันในขณะ
เรียน
ไม่ถามในหัวข้อที่
ตนไม่เข้าใจและ
ไม่กล้าแสดงออก
ไม่ตอบคาถาม

ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทา
กิจกรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรม

๔๑๑

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูว้ ันที่.......................เดือน................................................พ.ศ.......................

ลาดับ
ที่

ชื่อกลุ่ม

การ
ปฏิสัมพันธ์
กัน
(4)

เกณฑ์การให้คะแนน
การ
พฤติกรรม รวม ระดับ
สนทนา
การ
การทางาน (16) คุณภาพ
เรื่อง
ติดต่อสื่อสาร
กลุ่ม
ทีก่ าหนด
(4)
(4)
(4)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
๑-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

๔๑๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายกลุ่ม (Rubric)

ประเด็นการ
ประเมิน
1. การปฏิสัมพันธ์
กัน

เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก (4)

ดี (3)

ร่วมมือและช่วยเหลือ ร่วมมือและ
เพื่อนในการทา
ช่วยเหลือเพื่อนเป็น
กิจกรรม
ส่วนใหญ่ในการทา
กิจกรรม
2. การสนทนาเรื่อง สนทนาตรงประเด็น สนทนาตรงประเด็น
ที่กาหนด
ครอบคลุมเนื้อหา
ครอบคลุมเนื้อหา
บางส่วน
3. การติดต่อสื่อสาร มีการปรึกษาครูและ มีการปรึกษาครูและ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ เป็น
ส่วนใหญ่
4. พฤติกรรม
มีการวางแผนอย่าง มีการวางแผนอย่าง
การทางาน
เป็นระบบ และแบ่ง เป็นระบบ และแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่ม
ในกลุ่มเป็นส่วน
ใหญ่

พอใช้ (2)

ต้องปรับปรุง (1)

ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรมเป็น
บางครั้ง
สนทนาตรงประเด็น

ไม่ให้ความร่วมมือ
ในขณะทา
กิจกรรม

มีการปรึกษาครูและ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ เป็น
บางครั้ง
มีการวางแผนอย่าง
เป็นระบบ และแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่มเป็นบางครั้ง

ไม่มีการปรึกษาครู
และเพื่อนกลุ่มอื่น ๆ

สนทนาไม่ตรง
ประเด็น

ไม่มีการวางแผน
อย่างเป็นระบบ
และไม่มีการแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่ม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรม

๔๑๓

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คาชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
รายการ
พฤติกรรมการแสดงออก
ระดับการปฏิบตั ิ
ประเมิน
๓ ๒ ๑
๑. มีวินัย
รับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้

3. มุ่งมั่นใน
การทางาน
๔. รักความ
เป็นไทย

๑.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ใน
ชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
2.1 ตั้งใจเรียน
2.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
2.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ
2.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยีต่างๆแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และ
เลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม
2.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์
ความรู้
2.6 แลกเปลี่ยนความรู้ ด้วยวิธีการต่างๆ และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
3.1 มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
3.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ตอ่ อุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
4.1 ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย
4.2 ชักชวน แนะนาให้ผู้อื่นปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังนี้
ช่วงคะแนน
2๕-33
1๖-2๔
1-1๕

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป ถือว่า ผ่าน

๔๑๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน

คาชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
ระดับการปฏิบตั ิ
รายการประเมิน

พฤติกรรมการแสดงออก

๓

๒

๑

๑.ความสามารถ ๑.1 มีความสามรถในการรับ – ส่งสาร
ในการสื่อสาร
1.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ
ของตนเอง โดยใช้ภาษาอย่าง เหมาะสม
2. ความสามารถ 2.1 มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์
ในการคิด
2.2 มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ
3. ความสามารถ 3.1 สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้
ในการใช้ทกั ษะ 3.2 นาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
ชีวิต
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................
เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนดังนี้
ช่วงคะแนน
1๔-18
9-1๓
๑-8

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป ถือว่า ผ่าน

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

๔๑๕

ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ : _________________ สกุล : _________________วัน____ เดือน____________พ.ศ._____
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรม
คำชี้แจง
๑. ระบายสีลงใน
ของแต่ละกิจกรรมที่นักเรียนคิดว่าทาได้ตามระดับการประเมินเหล่านี้
เพื่อประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน
ดีมาก
ดี
ปรับปรุง
พอใช้
ค่อนข้างดี
กิจกรรม

ระดับควำมสำมำรถ

1. บอกความหมายของประเพณีและวัฒนธรรมได้
2. อธิบายและยกตัวอย่างประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวได้
3. อธิบายและยกตัวอย่างประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น(ศาสนาพุทธ)
4. อธิบายและยกตัวอย่างประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น(ศาสนาคริสต์
และศาสนาอิสลาม)
5. อธิบายและยกตัวอย่างประเพณีและวัฒนธรรมที่เกีย่ วข้องกับการดาเนินชีวิต
๒. นับจานวนดาวจากตารางข้างบนเพื่อบันทึกผลการเรียนรู้ของนักเรียน ดังนี้
จานวน
จานวน
..............................
..............................
จานวน
จานวน
..............................
..............................
จานวน
..............................
สรุป : วงกลมรอบผลการเรียนรู้ของนักเรียน โดยนับจากข้อที่ได้ดาวมากที่สุด
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ค่อนข้างดี
ดีมาก

๔๑๖
3. กาเครื่องหมาย ✓ ลงใน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรม
ที่นักเรียนวางแผนจะทาเพื่อพัฒนาการเรียนในครั้งต่อไป (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

มีความรับผิดชอบในการเรียน
ตั้งคาถามจะเกิดการเรียนรู้ และการแสวงหาความรู้อยู่เสมอๆ
ลงมือปฏิบัติให้เกิดความชานาญ
ทบทวน ท่อง และทาแบบฝึกหัดซ้า ๆ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง พฤติกรรมการดาเนินชีวิต

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
พฤติกรรมการดาเนินชีวิต

๔๑๗

๔๑๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

หน่วยการเรียนรู้ 4
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง พฤติกรรมการดาเนินชีวิต
รหัสวิชา ส๑๓๑๐1 รายวิชาสังคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ภาคเรียนที่ ๑
เวลา 3 ชั่วโมง
…………………………….....…………………………………………………………………………………………………………………………
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง
มาตรฐาน ส 2.๑ เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธารงรักษา
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข
ตัวชี้วัด
ป.๓/2

บอกพฤติกรรมการดาเนินชีวิตของตนเอง และผู้อื่นที่อยูใ่ นกระแสวัฒนธรรมที่หลากหลาย

๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
ในสภาพสังคมปัจจุบันที่มีกระแสวัฒนธรรมที่หลากหลายนั้น ส่งผลให้พฤติกรรมการดาเนินชีวิตของ
บุคคลมีความแตกต่างกันในด้านต่างๆ เช่น ด้านการทักทายและการทาความเคารพ ในสภาพสังคมปัจจุบันที่มี
กระแสวัฒนธรรมที่หลากหลายนั้น ส่งผลให้พฤติกรรมการดาเนินชีวิตของบุคคลในแต่ละครอบครัวแตกต่างกัน
รวมถึงพฤติกรรมการดาเนินชีวิตของนักเรียนและผู้อื่น เช่น การนับถือศาสนา และการเข้าร่วมศาสนพิธีตาม
ศาสนาที่ตนนับถือ ในสภาพสังคมปัจจุบันที่มีกระแสวัฒนธรรมที่หลากหลายนั้น ส่งผลให้พฤติกรรมการดาเนิน
ชีวิตของบุคคลในแต่ละครอบครัวแตกต่างกัน รวมถึงพฤติกรรมการดาเนินชีวิตของนักเรียนและผู้อื่น เช่น
อาหารและภาษา
๓. สาระการเรียนรู้
ความรู้
๑. อธิบายพฤติกรรมการดาเนินชีวิตที่แตกต่างกันด้านการทักทายและการทาความเคารพได้
2. อธิบายพฤติกรรมการดาเนินชีวิตที่แตกต่างกันด้านศาสนาและศาสนพิธีได้
3. อธิบายพฤติกรรมการดาเนินชีวิตที่แตกต่างกันด้านอาหารและภาษาได้
ทักษะ/กระบวนการ
๑. สาธิตการทักทายและการทาความเคารพ
2. วิเคราะห์พฤติกรรมการดาเนินชีวิตที่แตกต่างกันด้านศาสนาและศาสนพิธี
3. วิเคราะห์พฤติกรรมการดาเนินชีวิตที่แตกต่างกันด้านอาหารและภาษา
เจตคติ
๑. เห็นความสาคัญของพฤติกรรมการดาเนินชีวิตที่แตกต่างกันด้านการทักทายและการทา
ความเคารพ
2. เห็นความสาคัญของพฤติกรรมการดาเนินชีวิตที่แตกต่างกันด้านศาสนาและศาสนพิธี
3. เห็นความสาคัญของพฤติกรรมการดาเนินชีวิตที่แตกต่างกันด้านอาหารและภาษา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง พฤติกรรมการดาเนินชีวิต
๔. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒. ชื่อสัตย์
๓. มีวินัย
๔. ใฝ่เรียนรู้
๕. มุ่งมั่นในการทางาน
๖. อยู่อย่างพอเพียง
๗. รักความเป็นไทย
๘. มีจิตสาธารณะ
๖. ประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
๑. การสาธิตการทักทายและการทาความเคารพในแบบต่างๆ
2. ใบงานที่ 1 เรื่อง ศาสนาและศาสนพิธี
3. ใบงานที่ 2 เรื่อง อาหารและภาษา

๔๑๙

๔๒๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 1 เรื่อง พฤติกรรมการดาเนินชีวิตด้านการทักทายและการทาความเคารพ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
เรื่อง พฤติกรรมการดาเนินชีวิต
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธารงรักษา
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข
ตัวชี้วัด ป.๓/2 บอกพฤติกรรมการดาเนินชีวิตของตนเอง และผู้อื่นที่อยู่ในกระแสวัฒนธรรมที่หลากหลาย
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
ในสภาพสังคมปัจจุบันที่มีกระแสวัฒนธรรมที่หลากหลายนั้น ส่งผลให้พฤติกรรมการดาเนินชีวิตของ
บุคคลมีความแตกต่างกันในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการทักทายและการทาความเคารพ
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายพฤติกรรมการดาเนินชีวิตที่แตกต่างกันด้านการทักทายและการทาความเคารพได้
3.2 ด้านทักษะ กระบวนการ (P)
- สาธิตการทักทายและการทาความเคารพ
3.2 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- เห็นความสาคัญของพฤติกรรมการดาเนินชีวิตที่แตกต่างกันด้านการทักทายและการทา
ความเคารพ
๔. สาระการเรียนรู้
พฤติกรรมของตนเองและผู้อื่น
- การทักทาย
- การทาความเคารพ
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. รักความเป็นไทย
7. กิจกรรมการเรียนรู้

1.

ลาดับที่

จุดประสงค์
การเรียนรู้
ขั้นนา

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

2. นักเรียนตอบคาถาม

๒.ครูให้นักเรียนร่วมแสดง
ความคิดเห็น ดังนี้
- ก่อนมาโรงเรียนนักเรียน
ควรประพฤติปฏิบัตสิ ิ่งใดต่อ
พ่อแม่
- เมื่อได้ไหว้ทาความเคารพ
พ่อแม่ ผู้ปกครอง และคุณครู
นักเรียนมีความรูส้ กึ อย่างไร
- เหตุใดการทักทายของคน
ไทยจึงเป็นการไหว้สวัสดี
เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้
หรือไม่

- คาตอบตามดุลพินิจของ
ครูผู้สอน

- การไหว้ การบอกลาพ่อ
แม่ผู้ปกครองก่อนมา
โรงเรียน
- รู้สึกดี สบายใจ สุขใจที่ได้
ทักทาย ความเคารพผู้ใหญ่

กิจกรรมนักเรียน
1. นักเรียนดูวดิ โี อเพลง
และให้ร้องเพลงพร้อมทา
ท่าทางประกอบ

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
10 นาที 1. ครูเปิดวิดีโอเพลง สวัสดี
และให้นักเรียนร้องเพลง
พร้อมทาท่าทางประกอบ

เวลา
ที่ใช้
- วิดีโอเพลง

สื่อการเรียนรู้

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 1 เรื่อง พฤติกรรมการดาเนินชีวิตด้านการทักทายและการทาความเคารพ
รายวิชาสังคมศึกษา จานวน 1 ชั่วโมง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง พฤติกรรมการดาเนินชีวิต

การสังเกต

การประเมิน
การเรียนรู้

๔๒๑

2.

ลาดับที่

๔๒๒

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้
ขั้นสอน

จุดประสงค์
การเรียนรู้

1. อธิบายพฤติกรรม
การดาเนินชีวิตที่แตกต่าง
กัน ด้านการทักทายและ
การทาความเคารพได้

แนวคาตอบ
- สังคม/ชุมชนเกิดความ
วุ่นวาย ชุมชนขาดความรัก
ความอบอุ่น จริยธรรมเสื่อม
- มี ๓ ระดับ
ระดับที่ ๑ การไหว้พระ
ระดับที่ ๒ การไหว้ผู้มี
พระคุณและผูอ้ าวุโส
ระดับที่ ๓ การไหว้บุคคล
ทั่วไป

กิจกรรมนักเรียน
1. นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่อ
ช่วยกันแบ่งปันความคิดและ
ร่วมกันศึกษาใบความรู้ที่ 1
เรื่อง การทักทายและการทา
ความเคารพ และชมวิดีโอ
เรื่อง มารยาทไทย การไหว้
๒. นักเรียนอภิปรายหา
คาตอบ

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
15 นาที 1. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม
ออกเป็นกลุ่ม ให้นักเรียน
ร่วมกันศึกษาจากใบความรู้
เรื่อง การทักทายและการทา
ความเคารพ และชมวิดีโอ
เรื่อง มารยาทไทย การไหว้
๒. ครูตรวจสอบความเข้าใจ
โดยตั้งคาถามให้นักเรียน
ร่วมกันอภิปรายหาคาตอบ
ดังต่อไปนี้
- หากเราไม่เคารพ ไม่ให้
ความเกรงใจต่อผู้ใหญ่จะ
เกิดผลเสียอย่างไร
- การไหว้ของไทย มีกี่ระดับ
อะไรบ้าง

เวลา
ที่ใช้
- ใบความรูท้ ี่ 1
เรื่องการทักทาย
และการทาความ
เคารพ
- วิดิโอ ของ
กระทรวง
วัฒนธรรม
เรื่องมารยาท
ไทยการไหว้ ๓
ระดับ

สื่อการเรียนรู้

- การสังเกต
พฤติกรรม
- การประเมิน
- การประเมิน
การตอบคาถาม

การประเมิน
การเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

ลาดับที่

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง พฤติกรรมการดาเนินชีวิต
เวลา
ที่ใช้

- การจับมือ/ การโค้งคานับ
การยกมือ
- การนับถือศาสนาที่
แตกต่างกัน ทาให้มี
การปฏิบัติตนตามหลักคา
สอนของศาสนาแตกต่างกัน

- หากนักเรียนเป็น
ชาวต่างชาติ การทักทายจะ
มีพฤติกรรมลักษณะแบบใด
- นักเรียนคิดว่าสิง่ ใดทีท่ าให้
พฤติกรรมการทักทาย
การทาความเคารพจึงมีความ
แตกต่างกัน

- คาทักทายทีน่ ักเรียนรู้จักมี - สวัสดี (ไทย)
ของชาติใดบ้างจงยกตัวอย่าง - สลาม (อิสลาม)
- สบายดี (ลาว)
- Hello/Hi (อังกฤษ
อเมริกา ชาติตะวันตก)
- หนี ห่าว(จีน)

กิจกรรมนักเรียน
- ระดับที่ ๒ การไหว้ผู้มี
พระคุณและผูอ้ าวุโส

กิจกรรมครู
- หากนักเรียนไหว้ครู
จะต้องไหว้ในระดับที่ใด

แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

๔๒๓

ลาดับที่

๔๒๔

2. เห็นความสาคัญของ
พฤติกรรมการดาเนิน
ชีวิตที่แตกต่างกันด้าน
การทักทายและการทา
ความเคารพ

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้
กิจกรรมนักเรียน
- จริง เพราะหากการที่ทา
ให้คนเข้าใจซึ่งกันและกัน
จะต้องใช้คาพูดสื่อสารกัน
ฉะนั้นแล้วจึงต้องมี
การทักทาย เพือ่ เป็นการ
เริ่มความสัมพันธ์ที่ดี
- เพื่อเป็นการให้เกียรติ

- การทาความเคารพ
สามารถปฏิบัติได้หลายวิธี
เช่น การไหว้ การโค้ง เป็น
การแสดงออกที่มีจุดประสงค์
อะไร
- เราจะช่วยกันอนุรักษ์
- การปฏิบัติตนทุกวัน ไหว้
การไหว้แบบไทยได้อย่างไร อย่างถูกต้อง สวยงาม ให้
เป็นลักษณะนิสัยที่ดี

กิจกรรมครู
- ในคากล่าวที่ว่า
ความสัมพันธ์ที่ดีเริ่มต้นจาก
การทักทาย นักเรียนคิดว่า
จริงหรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้

- การประเมิน

การประเมิน
การเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

3. สาธิตการทักทายและ
การทาความเคารพ(P)

4. เห็นความสาคัญของ
พฤติกรรมการดาเนินชีวิต
ที่แตกต่างกันด้านการ
ทักทายและการทาความ
เคารพ(A)

4.

จุดประสงค์
การเรียนรู้

3.

ลาดับที่

ขั้นสรุป

ขั้นปฏิบัติ

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง พฤติกรรมการดาเนินชีวิต

๑๐ นาที ๑. ครูสุ่มตัวแทนนักเรียน ๓
กลุ่มออกมานาเสนอสาธิต
๒. ครูและนักเรียนร่วม
ตรวจสอบความถูกต้อง
๓. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปพฤติกรรมการดาเนิน
ชีวิตที่แตกต่างกัน ด้าน
การทักทายและการทาความ
เคารพ

๑. ตัวแทนนักเรียน ๓ กลุ่ม
ออกมานาเสนอผลงาน
๒. นักเรียนร่วมตรวจสอบ
ความถูกต้อง
๓. นักเรียนร่วมกันสรุป
ในสังคมไทยมีคนหลายเชื้อ
ชาติ ซึ่งต่างมีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม
ความสัมพันธ์ที่ดีเริ่มต้นมา
จากการทักทาย การมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน
ส่วนการทาความเคารพเป็น
การให้เกียรติต่อผู้อื่น

กิจกรรมนักเรียน
นักเรียนแต่ละกลุม่ ร่วม
กิจกรรมฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ
การทักทายและการทา
ความเคารพในแบบต่าง ๆ

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
15 นาที ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วม
กิจกรรมฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ
การทักทายและการทาความ
เคารพในแบบต่าง ๆ

เวลา
ที่ใช้

การประเมิน
การเรียนรู้

- สาธิต
- การสังเกต
การทักทายและ พฤติกรรม
การทาความ
- การประเมิน
เคารพในแบบ
ต่าง ๆ

- สาธิต
- การสังเกต
การทักทายและ พฤติกรรม
การทาความ
- การประเมิน
เคารพในแบบ
ต่าง ๆ

สื่อการเรียนรู้

๔๒๕

๔๒๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑. วิดิโอ เพลงสวัสดี
๒. ใบความรูท้ ี่ 1 เรื่อง การทักทายและการทาความเคารพ
๓. สื่อวิดิโอของกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง มารยาทไทย การไหว้ ๓ ระดับ
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิน้ งานหรือภาระงาน
การสาธิตการทักทายและการทาความเคารพในแบบต่าง ๆ
การวัดและประเมินผล
ประเด็นการวัด
วิธีการ
และประเมินผล
- ตรวจการสาธิต
ด้านความรู้
ความเข้าใจ (K) การทักทายและการทา
ความเคารพในแบบต่าง ๆ
- การประเมินการตอบ
คาถาม
- การสังเกต
- การประเมิน
- ตรวจการสาธิตการทักทาย
ด้านทักษะ
กระบวนการ (P) และการทาความเคารพใน
แบบต่าง ๆ
- การสังเกต
- การประเมิน
ด้านคุณลักษณะ
เจตคติ ค่านิยม
(A)

- การสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน
- การตอบคาถาม

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

- การสาธิตการทักทาย
และการทาความเคารพ
ในแบบต่าง ๆ
- คาถาม
- แบบสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน
- แบบประเมิน
- การสาธิตการทักทาย
และการทาความเคารพ
ในแบบต่าง ๆ
- แบบสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน
- แบบประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน
- แบบประเมินการตอบ
คาถาม
แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

ผ่านเกณฑ์
การประเมินร้อยละ 60

ประเมิน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
มุ่งมั่นในการทางาน
รักความเป็นไทย
ประเมินความสามารถ
แบบประเมินสมรรถนะ
สมรรถนะสาคัญ ในการสื่อสาร ความสามารถ สาคัญของผูเ้ รียน
ในการคิด ความสามารถใน
ของผู้เรียน
การใช้ทักษะชีวิต

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

ผ่านเกณฑ์
การประเมินร้อยละ 60

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง พฤติกรรมการดาเนินชีวิต

๔๒๗

10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหารหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๔๒๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

ใบความรูท้ ี่ 1 เรื่อง การทักทายและการทาความเคารพ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง พฤติกรรมการดาเนินชีวติ
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 1 เรื่อง พฤติกรรมการดาเนินชีวิตด้านการทักทายและการทาความเคารพ
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส13101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

คาทักทายที่นักเรียนควรรู้
ภาษา
ภาษาไทยกลาง
ภาษาท้องถิ่นภาคเหนือ
ภาษาท้องถิ่นภาคอีสาน
ภาษาท้องถิ่นภาคใต้
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาลาว

คาทักทาย
สวัสดี
สวัสดีเจ้า
ไปไส
พันพรือ
Hello
หนีห่าว
บง ชูร์
สบายดี

วัฒนธรรมการทาความเคารพ
การไหว้แบบไทย

การไหว้ระดับที่ 1ไหว้พระ ประนมมือขึ้น ก้มศีรษะ
จรดหัวแม่มือที่กลางหว่างคิ้ว นิ้วชี้แตะที่เหนือหน้าผาก
ก้มหัวให้หน้าขนานกับพื้น ค้อมหลังพอประมาณ
https://sites.google.com/site/so
cial023/home/kar-hiw/--kar-hiw3radab

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง พฤติกรรมการดาเนินชีวิต

https://sites.google.com/site/so
cial023/home/kar-hiw/--kar-hiw3radab

https://sites.google.
com/site/social023/
home/kar-hiw/--karhiw-3radab

๔๒๙

การไหว้ระดับที่ 2 ไหว้ผมู้ ีพระคุณและผู้อาวุโส
เช่นเดียวกับการไหว้พระ แต่นิ้วหัวแม่มือจรดปลายจมูก
นิ้วชี้จดหว่างคิ้ว

การไหว้ระดับที่ 3ไหว้บุคคลทั่วไปและผู้เสมอกัน
ประนมมือขึ้น ก้มศีรษะเล็กน้อย หัวแม่มือจรดที่ปลาย
คาง นิ้วชี้แตะที่จมูก ค้อมหลังพอประมาณ

https://jpninfo.com/thai/4312

จับมือทักทาย (Handshake) แบบชาวตะวันตก

การโค้งคานับแบบชาวตะวันออก (ญี่ปุ่น)

๔๓๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

แบบประเมินการสาธิตการทักทายและการทาความเคารพแบบต่าง
ชื่อผู้รับการประเมิน...............................................................ชั้น..............เลขที่...............
ตอนที่ ๑ ผู้ประเมิน นักเรียน ครู ผู้ปกครอง
ตอนที่ ๒ ทาเครื่องหมาย ลงในช่องให้ตรงกับการปฏิบัติของนักเรียน
รายการปฏิบตั ิ
ที่

ประเด็นการประเมิน

ดีมาก
(๔)

ดี พอใช้ ปรับปรุง
(๓) (๒)
(๑)

๑ มีสัมมาคารวะ ต่อครู ผู้ใหญ่ พ่อแม่ และบุคคลทั่วไป โดย
การไหว้ พร้อมกับกล่าวทักทาย
๒ รู้จักแสดงความเคารพด้วยการไหว้ตามแบบอย่างวัฒนธรรมไทย
(การไหว้ 3 ระดับ)
๓ มีกริยามารยาทในการยืน การเดิน การนั่ง ทีส่ ุภาพเรียบร้อย
ตามแบบอย่างวัฒนธรรมไทย
๔ มีวาจาสุภาพ รู้จักกล่าวขอบคุณ ขอโทษ ตามโอกาส
๕ นักเรียนสาธิตการจับมือตามแบบชาวตะวันตก
๖ นักเรียนสาธิตการโค้งคานับแบบชาวตะวันออก (ญีป่ นุ่ )
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
ช่วงคะแนน
๒๑ -24
1๗ – ๒๐
๑๓ – ๑๖
๑ – ๑๒

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง พฤติกรรมการดาเนินชีวิต

๔๓๑

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูว้ ันที่.......................เดือน..........................................พ.ศ..................................

ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

เกณฑ์การให้คะแนน
ความ
ความ
มีส่วน รวม ระดับ
สนใจ การตอบ
ตั้งใจใน
ร่วมใน (16) คุณภาพ
และ
คาถาม
การเรียน
กิจกรรม
ซักถาม
(4)
(4)
(4)
(4)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
๑-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

๔๓๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (Rubric)
เกณฑ์การให้คะแนน

ประเด็นการประเมิน
ดีมาก (4)
1. ความตั้งใจใน
การเรียน
2. ความสนใจและ
การซักถาม
3. การตอบคาถาม

4. มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม

สนใจในการเรียน
ไม่คุยหรือเล่นกัน
ในขณะเรียน

ดี (3)
สนใจในการเรียน
คุยกันเล็กน้อย
ในขณะเรียน

พอใช้ (2)

สนใจในการเรียน
คุยกันและเล่นกัน
ในขณะเรียนเป็น
บางครั้ง
มีการถามในหัวข้อ มีการถามในหัวข้อ มีการถามในหัวข้อ
ที่ตนไม่เข้าใจทุก ที่ตนไม่เข้าใจเป็น ที่ตนไม่เข้าใจเป็น
เรื่องและกล้า
ส่วนมากและกล้า บางครั้งและไม่ค่อย
แสดงออก
แสดงออก
กล้าแสดงออก
ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามเป็น
ตอบคาถามถูกทุก ตอบคาถาม
บางครั้งและตอบ
ข้อ
ส่วนมากถูก
คาถามถูกเป็น
บางครั้ง
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน ช่วยเหลือเพื่อนเป็น ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม
ส่วนใหญ่ในการทา การทากิจกรรมเป็น
กิจกรรม
บางครั้ง

ต้องปรับปรุง (1)
ไม่สนใจใน
การเรียน คุยและ
เล่นกันในขณะ
เรียน
ไม่ถามในหัวข้อที่
ตนไม่เข้าใจและ
ไม่กล้าแสดงออก
ไม่ตอบคาถาม

ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทา
กิจกรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง พฤติกรรมการดาเนินชีวิต

๔๓๓

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูว้ ันที่.......................เดือน..........................................พ.ศ..................................

ลาดับ
ที่

ชื่อกลุ่ม

การ
ปฏิสัมพันธ์
กัน
(4)

เกณฑ์การให้คะแนน
การ
พฤติกรรม รวม ระดับ
สนทนา
การ
การทางาน (16) คุณภาพ
เรื่อง
ติดต่อสื่อสาร
กลุ่ม
ทีก่ าหนด
(4)
(4)
(4)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
๑-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

๔๓๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายกลุ่ม (Rubric)

ประเด็น
การประเมิน
1. การปฏิสัมพันธ์
กัน

เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก (4)

ดี (3)

ร่วมมือและช่วยเหลือ ร่วมมือและ
เพื่อนในการทา
ช่วยเหลือเพื่อนเป็น
กิจกรรม
ส่วนใหญ่ในการทา
กิจกรรม
2. การสนทนาเรื่อง สนทนาตรงประเด็น สนทนาตรงประเด็น
ที่กาหนด
ครอบคลุมเนื้อหา
ครอบคลุมเนื้อหา
บางส่วน
3. การ
มีการปรึกษาครูและ มีการปรึกษาครู
ติดต่อสื่อสาร
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ
และเพื่อนกลุ่ม
อื่น ๆ เป็นส่วนใหญ่
4. พฤติกรรม
มีการวางแผนอย่าง มีการวางแผนอย่าง
การทางาน
เป็นระบบ และแบ่ง เป็นระบบ และแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่ม
ในกลุ่มเป็นส่วน
ใหญ่

พอใช้ (2)

ต้องปรับปรุง (1)

ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรมเป็น
บางครั้ง
สนทนาตรงประเด็น

ไม่ให้ความร่วมมือ
ในขณะทา
กิจกรรม

มีการปรึกษาครู
และเพื่อนกลุ่ม
อื่น ๆ เป็นบางครั้ง
มีการวางแผนอย่าง
เป็นระบบ และแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่มเป็นบางครั้ง

ไม่มีการปรึกษาครู
และเพื่อนกลุ่ม
อื่น ๆ
ไม่มีการวางแผน
อย่างเป็นระบบ
และไม่มีการแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่ม

สนทนาไม่ตรง
ประเด็น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง พฤติกรรมการดาเนินชีวิต

๔๓๕

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คาชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
รายการ
ประเมิน
๑. มีวินัย
รับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้

3. มุ่งมั่นใน
การทางาน
๔. รักความ
เป็นไทย

ระดับการปฏิบตั ิ
พฤติกรรมการแสดงออก

๓

๒

๑

๑.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ใน
ชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
2.1 ตั้งใจเรียน
2.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
2.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ
2.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยีต่างๆแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และ
เลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม
2.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์
ความรู้
2.6 แลกเปลี่ยนความรู้ ด้วยวิธีการต่างๆ และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
3.1 มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
3.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ตอ่ อุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
4.1 ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย
4.2 ชักชวน แนะนาให้ผู้อื่นปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง

๔๓๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังนี้
ช่วงคะแนน
2๕-33
1๖-2๔
1-1๕

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป ถือว่า ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง พฤติกรรมการดาเนินชีวิต

๔๓๗

แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
คาชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ระดับการปฏิบตั ิ
รายการประเมิน

พฤติกรรมการแสดงออก

๓

๒

๑

๑.ความสามารถ ๑.1 มีความสามรถในการรับ – ส่งสาร
ในการสื่อสาร
1.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ
ของตนเอง โดยใช้ภาษาอย่าง เหมาะสม
2. ความสามารถ 2.1 มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์
ในการคิด
2.2 มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ
3. ความสามารถ 3.1 สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้
ในการใช้ทกั ษะ 3.2 นาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
ชีวิต
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนดังนี้
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
1๔-18
ดี
เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
9-1๓
พอใช้
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป ถือว่า ผ่าน
๑-8
ปรับปรุง

๔๓๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 2 เรื่อง พฤติกรรมการดาเนินชีวิตด้านศาสนาและศาสนพิธี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
เรื่อง พฤติกรรมการดาเนินชีวิต
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธารงรักษา
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข
ตัวชี้วัด ป.๓/2 บอกพฤติกรรมการดาเนินชีวิตของตนเอง และผู้อื่นที่อยู่ในกระแสวัฒนธรรมที่หลากหลาย
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
ในสภาพสังคมปัจจุบันที่มีกระแสวัฒนธรรมที่หลากหลายนั้น ส่งผลให้พฤติกรรมการดาเนินชีวิตของ
บุคคลในแต่ละครอบครัวแตกต่างกัน รวมถึงพฤติกรรมการดาเนินชีวิตของนักเรียนและผู้อื่น เช่น การนับถือ
ศาสนา และการเข้าร่วมศาสนพิธีตามศาสนาที่ตนนับถือ
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายพฤติกรรมการดาเนินชีวิตที่แตกต่างกันด้านศาสนาและศาสนพิธีได้
3.2 ด้านทักษะ กระบวนการ (P)
- วิเคราะห์พฤติกรรมการดาเนินชีวิตที่แตกต่างกันด้านศาสนาและศาสนพิธี
3.2 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- เห็นความสาคัญของพฤติกรรมการดาเนินชีวิตที่แตกต่างกันด้านศาสนาและศาสนพิธี
๔. สาระการเรียนรู้
พฤติกรรมของตนเองและผู้อื่น ด้านศาสนาและศาสนพิธี
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. รักความเป็นไทย
7. กิจกรรมการเรียนรู้

1.

ลาดับที่

จุดประสงค์
การเรียนรู้
ขั้นนา

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

- เคย

- พิธีการเวียนเทียนจัดขึ้นใน - วันมา บูชา,วันวิสาขบูชา,
วันสาคัญทางศาสนาใดบ้าง วันอาสา บูชา

- หลังจากพิธีการเวียนเทียน - รู้สึกใจสงบ สุขใจ
เสร็จสิ้น นักเรียนมี
ความรู้สึกอย่างไร

- นักเรียนเคยเข้าร่วมพิธี
การเวียนเทียนหรือไม่

- นักเรียนรู้จกั พิธกี ารเวียน
เทียนหรือไม่ เป็นของศาสนา - รู้จัก เป็นของศาสนาพุทธ
ใด

กิจกรรมนักเรียน
1. นักเรียนชมวีดิทัศน์
เรื่อง พิธกี ารเวียนเทียน
และร่วมกันแสดงความ
คิดเห็น

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
10 นาที 1. ครูให้นักเรียนชมวีดิทัศน์
เรื่อง พิธกี ารเวียนเทียนและ
ให้นักเรียนร่วมแสดงความ
คิดเห็น ดังนี้

เวลา
ที่ใช้

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่2เรือ่ ง พฤติกรรมการดาเนินชีวติ ด้านศาสนาและศาสนพิธี
รายวิชาสังคมศึกษาจานวน 1 ชั่วโมง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง พฤติกรรมการดาเนินชีวิต

การประเมิน
การเรียนรู้

- วีดิทัศน์ เรื่อง การสังเกต
พิธกี ารเวียน
เทียน

สื่อการเรียนรู้

๔๓๙

2.

ลาดับที่

๔๔๐

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้
ขั้นสอน

จุดประสงค์
การเรียนรู้

2. อธิบายพฤติกรรมการ
ดาเนินชีวิตที่แตกต่างกัน
ด้านศาสนาและศาสนพิธี
ได้

กิจกรรมนักเรียน
1. นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่อช่วย
กันแบ่งปันความคิดและ
ศึกษาใบความรู้ที่ 2 เรื่อง
พฤติกรรมการดาเนินชีวิตที่
แตกต่างกันด้านศาสนา
และศาสนพิธี ร่วมกัน
อภิปรายสรุป
๒. ครูตรวจสอบความเข้าใจ 2. นักเรียนร่วมกันตอบ
โดยตั้งคาถามให้นักเรียน
คาถาม
ร่วมกันอภิปรายหาคาตอบ
แนวคาตอบ
ดังต่อไปนี้
- เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา
- ในวันสาคัญทางศาสนา
ที่ตนนับถือ เช่น การเวียน
นักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไร เทียน การทาบุญตักบาตร
- การนับถือศาสนาของผู้คนใน การเข้าโบสถ์
ชุมชนมีแนวทางการนับถือ
- นับถือตามบริบทครอบครัว
อย่างไร และรู้ได้อย่างไรว่า
(ปู่ย่า ตายาย)/นับถือตาม
นักเรียนนับถือศาสนานั้น
ความเชื่อ
- การเข้าร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนา ความศรัทธาใน
ศาสนานั้น ๆ

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
15 นาที 1. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น
กลุ่ม และให้นักเรียนศึกษาใบ
ความรู้ที่ 2 เรื่อง พฤติกรรม
การดาเนินชีวิตที่แตกต่างกัน
ด้านศาสนาและศาสนพิธี และ
ร่วมกันอภิปรายสรุป

เวลา
ที่ใช้
- ใบความรูท้ ี่ 2
เรื่อง
พฤติกรรม
การดาเนินชีวิต
ที่แตกต่างกัน
ด้านศาสนา
และศาสนพิธี
- คาถาม

สื่อการเรียนรู้

- การสังเกต
พฤติกรรม
- การประเมิน
- การประเมิน
การตอบคาถาม

การประเมิน
การเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

ลาดับที่

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง พฤติกรรมการดาเนินชีวิต
เวลา
ที่ใช้

- หลักคาสอน สอนให้ทุก
คนเป็นคนดี

กิจกรรมนักเรียน
- ศาสนาพุทธ คริสต์
อิสลาม

- ไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์

- การละหมาด วันละ 5
เวลา

- ศาสนพิธีที่คนนับถือ
ศาสนาอิสลามปฏิบัติเป็น
ประจาคืออะไร
- ศาสนพิธีที่คนนับถือ
ศาสนาคริสต์ปฏิบัติเป็น
ประจาคืออะไร

- การทาบุญตักบาตร
ังเทศน์ ังธรรม

- ศาสนพิธีที่คนนับถือ
ศาสนาพุทธปฏิบัติเป็น
ประจาคืออะไร

- สิ่งทีท่ าให้คนในชุมชนหรือ
คนในท้องถิ่นมีพฤติกรรมที่ - การที่คนมีความเชื่อ
แตกต่างกันเป็นเพราะอะไร ศรัทธาในศาสนาที่ต่างกัน

- สิ่งสาคัญใด ทุกศาสนามี
เหมือนกัน

กิจกรรมครู
- นักเรียนรู้จกั ศาสนา
อะไรบ้าง

แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

๔๔๑

3.

ลาดับที่

๔๔๒

3. วิเคราะห์พฤติกรรม
การดาเนินชีวิตที่แตกต่าง
กันด้านศาสนาและศาสน
พิธี

2. เห็นความสาคัญของ
พฤติกรรมการดาเนินชีวิต
ที่แตกต่างกันด้านศาสนา
และศาสนพิธ(ี A)

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นปฏิบัติ

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้

- การนับถือศาสนาทาให้
เกิดผลดีอย่างไรต่อนักเรียน
และสังคม

๒. ครูให้นักเรียนทาใบงาน ๒. นักเรียนทาใบงานที่ 1
ที่ 1 เรื่อง ศาสนาและศาสน เรื่อง ศาสนาและศาสนพิธี
พิธี

1. นักเรียนร่วมกัน
วิเคราะห์พฤติกรรมการ
ดาเนินชีวิตที่แตกต่างกัน
ด้านศาสนาและศาสนพิธี

- ช่วยทาให้คนมีจิตใจสงบ
ศาสนาช่วยทาให้คนใน
สังคมอยู่กันได้อย่างสงบสุข
- ใบงานที่ 1
เรื่อง ศาสนา
และศาสนพิธี

กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
- นักเรียนคิดว่า เทคโนโลยีมี - ไม่มีผล เนื่องจากการนับ - คาถาม
ผลต่อการเลือกนับถือศาสนา ถือศาสนาจะต้องใช้ความ
หรือไม่ อย่างไร
ศรัทธา ความเชื่อในศาสนา

แนวการจัดการเรียนรู้

15 นาที 1. ครูให้นักเรียนร่วมกัน
วิเคราะห์พฤติกรรมการ
ดาเนินชีวิตที่แตกต่างกันด้าน
ศาสนาและศาสนพิธี

เวลา
ที่ใช้

- การตรวจใบ
งาน
- การสังเกต
พฤติกรรม
- การประเมิน

- การประเมิน
การตอบคาถาม

การประเมิน
การเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

4.

ลาดับที่

4. เห็นความสาคัญของ
พฤติกรรมการดาเนินชีวิต
ที่แตกต่างกันด้านศาสนา
และศาสนพิธี

จุดประสงค์
การเรียนรู้
ขั้นสรุป

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง พฤติกรรมการดาเนินชีวิต

กิจกรรมนักเรียน
๑. ตัวแทนนักเรียน ๓ กลุ่ม
ออกมานาเสนอผลงาน
๒. นักเรียนร่วมตรวจสอบ
ความถูกต้อง
๓. นักเรียนร่วมกันสรุป
ในสังคมไทยมีคนหลายเชื้อ
ชาติ ต่างศาสนาและความ
เชื่อ พิธีกรรมทางศาสนาที่
แตกต่างกัน ทาให้เกิด
ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมศาสนาและศา
สนพิธี ทาให้ศาสนิกชนมีใจ
สงบ สุขใจช่วยทาให้คนใน
สังคมอยู่กันได้อย่างสงบสุข

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
๑๐ นาที ๑. ครูสุ่มตัวแทนนักเรียน ๓
กลุ่มออกมานาเสนอผลงาน
๒. ครูและนักเรียนร่วม
ตรวจสอบความถูกต้อง
๓. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปพฤติกรรมการดาเนิน
ชีวิตที่แตกต่างกันด้าน
ศาสนาและศาสนพิธี

เวลา
ที่ใช้
- ใบงานที่ 1
เรื่อง ศาสนา
และ
ศาสนพิธี

สื่อการเรียนรู้

- การตรวจใบ
งาน
- การสังเกต
พฤติกรรม
- การประเมิน

การประเมิน
การเรียนรู้

๔๔๓

๔๔๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑. วีดิทัศน์ เรื่อง พิธีการเวียนเทียน
๒. ใบความรูท้ ี่ 1 เรื่อง พฤติกรรมการดาเนินชีวิตที่แตกต่างกัน ด้านศาสนาและศาสนพิธี
๓. ใบงานที่ 1 เรื่อง ศาสนาและศาสนพิธี
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิน้ งานหรือภาระงาน
ใบงานที่ 1 เรื่อง ศาสนาและศาสนพิธี
การวัดและประเมินผล
ประเด็นการวัด
และประเมินผล
ด้านความรู้ ความ
เข้าใจ (K)

วิธีการ

- ตรวจใบงานที่ 1 เรื่อง
ศาสนาและศาสนพิธี
- การประเมินการตอบ
คาถาม
- การสังเกต
- การประเมิน
ด้านทักษะ
- ตรวจใบงานที่ 1 เรื่อง
กระบวนการ (P) ศาสนาและศาสนพิธี
- การประเมินการตอบ
คาถาม
- การสังเกต
- การประเมิน
ด้านคุณลักษณะ - การประเมินการสังเกต
เจตคติ ค่านิยม (A) พฤติกรรมนักเรียน
- การตอบคาถาม
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
สมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียน

เครื่องมือ

- ใบงานที่ 1 เรื่อง
ศาสนาและศาสนพิธี
- คาถาม
- แบบสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน
- แบบประเมิน
- ใบงานที่ 1 เรื่อง
ศาสนาและศาสนพิธี
- คาถาม
- แบบสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน
- แบบประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน
- แบบประเมินการตอบ
คาถาม
ประเมิน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ แบบประเมินคุณลักษณะ
มุ่งมั่นในการทางาน
อันพึงประสงค์
รักความเป็นไทย
ประเมินความสามารถ
แบบประเมินสมรรถนะ
ในการสื่อสาร
สาคัญของผู้เรียน
ความสามารถในการคิด
และความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต

เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์
การประเมินร้อยละ 60

ผ่านเกณฑ์
การประเมินร้อยละ 60

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง พฤติกรรมการดาเนินชีวิต

๔๔๕

10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหารหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๔๔๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

ใบความรูท้ ี่ 2 เรื่อง พฤติกรรมการดาเนินชีวิตที่แตกต่างกันด้านศาสนาและศาสนพิธี
หน่วยการเรียนรู้ที่4 เรื่อง พฤติกรรมการดาเนินชีวิต
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 1 เรื่อง พฤติกรรมการดาเนินชีวิตที่แตกต่างกันด้านศาสนาและศาสนพิธี
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส13101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ศาสนาและศาสนพิธที ี่นักเรียนควรรู้จัก
ศาสนาพุทธ
การเวียนเทียน คือการเดินเวียนรอบปูชนียสถานสาคัญ เช่น อุโบสถวิหาร หรือพระพุทธรูป
เพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยในวันสาคัญ โดยใช้เทียนธูปและดอกไม้เป็นเครื่องสักการบูชา ถือไว้
ในมือแล้วเดินเวียน 3 รอบ ขณะที่เดินรอบนั้นพึงตั้งจิตให้สงบ พร้อมสวดมนต์ระลึกถึง พระพุทธคุณ
ด้วยการสวดบท อิติปโส ระลึกถึงพระธรรมคุณ ด้วยการสวด สวากขาโต และ ระลึกถึงพระสัง คุณ
ด้วยการสวด สุปะฏิปันโน จนกว่าจะเวียนจบ 3 รอบ

https://www.watsrakesa.com/content/19569/

http://www.madchima.org/forum/index.php?t
opic=3147.0

การเวียนเทียน ในพระพุทธศาสนา
ศาสนาคริสต์
ศีลมหาสนิทเป็นพิธีกรรมที่ชาวคริสต์จะต้องไป ังมิสซาในโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ เพื่อระลึก
ถึงพระเยซูชาวคริสต์จะสวดมนต์รับขนมปังและเหล้าองุ่น (ดังภาพ) จากบาทหลวงมารับประทาน
ถือเป็นการให้ เลือดของผู้เข้าพิธีกับเลือดของพระเยซูเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นการแสดงความ
เป็นหนึ่งเดียวกันของ เหล่าชาวคริสต์และความสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้าผ่านการระลึกถึง

https://pohnpawee089.wordpress.com/
2015/ 2015/03/09/ศีลมหาสนิท/

การรับศีลมหาสนิท

https://ramswaroop.me/archives/946

ขนมปงและเหล้าองุ่น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง พฤติกรรมการดาเนินชีวิต

๔๔๗

ศาสนาอิสลาม
ละหมาด หรือ นมาซ หรือเรียกกันในภาษามลายูปัตตานีว่า มาแย คือการนมัสการพระเจ้า
อันเป็นศาสนกิจอย่างหนึ่งในศาสนาอิสลาม เพื่อแสดงถึงความเคารพสักการะ ความขอบคุณ และ
ความภักดีต่ออัลลอ ์ โดยทั่วไปการละหมาดคือการขอพร ส่วนทางศาสนาหมายถึงการกล่าวและ
การกระทา การละหมาดจะกระทา 5 เวลา

https://dawa-news.netเสาหลัก-5-ประการ-ของ
ศาสนา/

https://dawa-news.netเสาหลัก-5-ประการ-ของ
ศาสนา/

การละหมาด ของศาสนาอิสลาม

๔๔๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
ใบงานที่ 1 เรือ่ ง ศาสนาและศาสนพิธี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง พฤติกรรมการดาเนินชีวิต
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 2 เรื่อง พฤติกรรมการดาเนินชีวิตด้านศาสนาและศาสนพิธี
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส13101 ภาคเรียนที่ 1 ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3

คาชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์พฤติกรรมการดาเนินชีวิตในด้านศาสนาและศาสนพิธีและอธิบาย
ตามหัวข้อที่กาหนดให้ในตาราง
พฤติกรรม
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
................................................
...............................................
...............................................
...............................................
................................................
...............................................

ความหลากหลาย
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
................................................
...............................................
...............................................
...............................................
................................................
...............................................

สาเหตุที่ทาให้พฤติกรรมแตกต่าง

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

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

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง พฤติกรรมการดาเนินชีวิต

๔๔๙

เฉลยใบงานที่ 1 เรื่อง ศาสนาและศาสนพิธี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง พฤติกรรมการดาเนินชีวิต
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 2 เรื่อง พฤติกรรมการดาเนินชีวิตด้านศาสนาและศาสนพิธี
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส13101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

คาชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์พฤติกรรมการดาเนินชีวิตในด้านศาสนาและศาสนพิธีและอธิบาย
ตามหัวข้อที่กาหนดให้ในตาราง
พฤติกรรม
................................................
- การเข้าร่วมประกอบ
................................................
พิธีกรรมทางศาสนา
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................

ความหลากหลาย
................................................
- ผู้นับถือพระพุทธศาสนาไป
................................................
................................................
ทาบุญที่วัด
................................................
- ผู้นับถือศาสนาคริสต์ไป
................................................
โบสถ์ทุกวันอาทิตย์
................................................
................................................
- ผู้นับถือศาสนาอิสลามทา
................................................
ละหมาดวันละ 5 เวลา
................................................

สาเหตุที่ทาให้พฤติกรรมแตกต่าง
......................................................
......................................................
......................................................
การที่คนมีความเชื่อ ศรัทธา
......................................................
ในศาสนาทีต่ ่างกัน
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................

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

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

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

๔๕๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ใบงาน เรื่อง ศาสนาและศาสนพิธี
ประเด็น
การประเมิน
1. เนื้อหา

2. รูปแบบ
3. ความสะอาด
สวยงาม

4. ความ
รับผิดชอบ

ระดับคุณภาพ
4 (ดีมาก)
3 (ดี)
2 (พอใช้)
มีเนื้อหาตรงตามหัวข้อ มีเนื้อหาตรงตาม
มีเนื้อหาตรงตาม
ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน หัวข้อ ถูกต้อง
หัวข้อ ถูกต้อง
สมบูรณ์
ชัดเจน แต่ไม่
ครบถ้วน
ออกแบบได้น่าสนใจ
ออกแบบได้
ออกแบบได้น่าสนใจ
สวยงาม เป็นระเบียบ
น่าสนใจ สวยงาม
มาก
เป็นระเบียบ
ผลงานสาเร็จ เป็น
ผลงานสาเร็จ เป็น ผลงานสาเร็จ เป็น
ระเบียบ สะอาด
ระเบียบ
ระเบียบ สะอาด
สวยงาม
ผลงานสาเร็จ สมบูรณ์
ก่อนเวลาที่กาหนด

ผลงานสาเร็จ
ผลงานสาเร็จ
สมบูรณ์ ตามเวลาที่ สมบูรณ์ เกินเวลาที่
กาหนด
กาหนด

1 (ปรับปรุง)
มีเนื้อหาตรง
ตามหัวข้อ
ถูกต้อง
บางส่วน
ออกแบบได้
ผลงานขาด
ความเป็น
ระเบียบ
สะอาด
สวยงาม
ผลงานไม่
สาเร็จ ตาม
เวลาที่กาหนด

เกณฑ์การตัดสิน
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
๑-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง พฤติกรรมการดาเนินชีวิต

๔๕๑

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูว้ ันที่.......................เดือน...........................................พ.ศ..................................

ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

เกณฑ์การให้คะแนน
ความ
ความ
มีส่วน รวม ระดับ
สนใจ การตอบ
ตั้งใจใน
ร่วมใน (16) คุณภาพ
และ
คาถาม
การเรียน
กิจกรรม
ซักถาม
(4)
(4)
(4)
(4)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
๑-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

๔๕๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (Rubric)
เกณฑ์การให้คะแนน

ประเด็นการประเมิน
ดีมาก (4)
1. ความตั้งใจใน
การเรียน
2. ความสนใจและ
การซักถาม
3. การตอบคาถาม

4. มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม

สนใจในการเรียน
ไม่คุยหรือเล่นกัน
ในขณะเรียน

ดี (3)
สนใจในการเรียน
คุยกันเล็กน้อย
ในขณะเรียน

พอใช้ (2)

สนใจในการเรียน
คุยกันและเล่นกัน
ในขณะเรียนเป็น
บางครั้ง
มีการถามในหัวข้อ มีการถามในหัวข้อ มีการถามในหัวข้อ
ที่ตนไม่เข้าใจทุก ที่ตนไม่เข้าใจเป็น ที่ตนไม่เข้าใจเป็น
เรื่องและกล้า
ส่วนมากและกล้า บางครั้งและไม่ค่อย
แสดงออก
แสดงออก
กล้าแสดงออก
ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามเป็น
ตอบคาถามถูกทุก ตอบคาถาม
บางครั้งและตอบ
ข้อ
ส่วนมากถูก
คาถามถูกเป็น
บางครั้ง
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน ช่วยเหลือเพื่อนเป็น ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม
ส่วนใหญ่ในการทา การทากิจกรรมเป็น
กิจกรรม
บางครั้ง

ต้องปรับปรุง (1)
ไม่สนใจใน
การเรียน คุยและ
เล่นกันในขณะ
เรียน
ไม่ถามในหัวข้อที่
ตนไม่เข้าใจและ
ไม่กล้าแสดงออก
ไม่ตอบคาถาม

ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทา
กิจกรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง พฤติกรรมการดาเนินชีวิต

๔๕๓

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูว้ ันที่....................เดือน.............................................พ.ศ..................................

ลาดับ
ที่

ชื่อกลุ่ม

การ
ปฏิสัมพันธ์
กัน
(4)

เกณฑ์การให้คะแนน
การ
พฤติกรรม รวม ระดับ
สนทนา
การ
การทางาน (16) คุณภาพ
เรื่อง
ติดต่อสื่อสาร
กลุ่ม
ทีก่ าหนด
(4)
(4)
(4)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
๑-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

๔๕๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายกลุ่ม (Rubric)

ประเด็นการ
ประเมิน
1. การปฏิสัมพันธ์
กัน

เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก (4)

ดี (3)

ร่วมมือและช่วยเหลือ ร่วมมือและ
เพื่อนในการทา
ช่วยเหลือเพื่อนเป็น
กิจกรรม
ส่วนใหญ่ในการทา
กิจกรรม
2. การสนทนาเรื่อง สนทนาตรงประเด็น สนทนาตรงประเด็น
ที่กาหนด
ครอบคลุมเนื้อหา
ครอบคลุมเนื้อหา
บางส่วน
3. การติดต่อสื่อสาร มีการปรึกษาครูและ มีการปรึกษาครู
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ
และเพื่อนกลุ่มอื่น
ๆ เป็นส่วนใหญ่
4. พฤติกรรม
มีการวางแผนอย่าง มีการวางแผนอย่าง
การทางาน
เป็นระบบ และแบ่ง เป็นระบบ และแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่ม
ในกลุ่มเป็นส่วน
ใหญ่

พอใช้ (2)

ต้องปรับปรุง (1)

ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรมเป็น
บางครั้ง
สนทนาตรงประเด็น

ไม่ให้ความร่วมมือ
ในขณะทา
กิจกรรม

มีการปรึกษาครู
และเพื่อนกลุ่มอื่น
ๆ เป็นบางครั้ง
มีการวางแผนอย่าง
เป็นระบบ และแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่มเป็นบางครั้ง

ไม่มีการปรึกษาครู
และเพื่อนกลุ่มอื่น
ๆ
ไม่มีการวางแผน
อย่างเป็นระบบ
และไม่มีการแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่ม

สนทนาไม่ตรง
ประเด็น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง พฤติกรรมการดาเนินชีวิต

๔๕๕

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คาชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
รายการ
ประเมิน
๑. มีวินัย
รับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้

3. มุ่งมั่นใน
การทางาน
๔. รักความ
เป็นไทย

พฤติกรรมการแสดงออก

ระดับการปฏิบตั ิ
๓ ๒ ๑

๑.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ใน
ชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
2.1 ตั้งใจเรียน
2.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
2.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ
2.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยีต่างๆแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และ
เลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม
2.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู้
2.6 แลกเปลี่ยนความรู้ ด้วยวิธีการต่างๆ และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
3.1 มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
3.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ตอ่ อุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
4.1 ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย
4.2 ชักชวน แนะนาให้ผู้อื่นปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังนี้
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
2๕-33
ดี
เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
1๖-2๔
พอใช้
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป ถือว่า ผ่าน
1-1๕
ปรับปรุง

๔๕๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน

คาชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน

พฤติกรรมการแสดงออก

ระดับการปฏิบตั ิ
๓ ๒ ๑

๑.ความสามารถ ๑.1 มีความสามรถในการรับ – ส่งสาร
ในการสื่อสาร
1.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ
ของตนเอง โดยใช้ภาษาอย่าง เหมาะสม
2. ความสามารถ 2.1 มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์
ในการคิด
2.2 มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ
3. ความสามารถ 3.1 สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้
ในการใช้ทกั ษะ 3.2 นาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
ชีวิต
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................
เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนดังนี้
ช่วงคะแนน
1๔-18
9-1๓
๑-8

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป ถือว่า ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง พฤติกรรมการดาเนินชีวิต

๔๕๗

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 3 เรื่อง พฤติกรรมการดาเนินชีวิต ด้านอาหารและภาษา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
เรื่อง พฤติกรรมการดาเนินชีวิต
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธารงรักษา
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข
ตัวชี้วัด ป.๓/2 บอกพฤติกรรมการดาเนินชีวิตของตนเอง และผู้อื่นที่อยู่ในกระแสวัฒนธรรมที่หลากหลาย
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
ในสภาพสังคมปัจจุบันที่มีกระแสวัฒนธรรมที่หลากหลายนั้น ส่งผลให้พฤติกรรมการดาเนินชีวิตของบุคคล
ในแต่ละครอบครัวแตกต่างกัน รวมถึงพฤติกรรมการดาเนินชีวิตของนักเรียนและผู้อื่น เช่น อาหารและภาษา
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
อธิบายพฤติกรรมการดาเนินชีวิตที่แตกต่างกันด้านอาหารและภาษาได้
3.2 ด้านทักษะ กระบวนการ (P)
วิเคราะห์พฤติกรรมการดาเนินชีวิตที่แตกต่างกันด้านอาหารและภาษา
3.2 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
เห็นความสาคัญของพฤติกรรมการดาเนินชีวิตที่แตกต่างกันด้านอาหารและภาษา
๔. สาระการเรียนรู้
พฤติกรรมของตนเองและผู้อื่น
ด้านอาหาร
ด้านภาษา
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. รักความเป็นไทย
7. กิจกรรมการเรียนรู้

1.

ลาดับที่

๔๕๘

จุดประสงค์
การเรียนรู้
ขั้นนา

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้
10
นาที

เวลา
ที่ใช้
สื่อการเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน
1. นักเรียน ังและร้องเพลง เพลงขอบใจ
พร้อมแสดงท่าทางประกอบ เด้อ
เพลงส้มตา
เพลงของ
2. นักเรียนร่วมแสดงความ กินคนเมือง
คิดเห็น และตอบคาถาม
ความเศร้า การผิดหวังจาก
ความรัก/ วัตถุดิบของ
ส้มตา/ความหลากของ
อาหารเหนือ
ข้อคิดที่ได้จากเพลงคืออะไร คาตอบของนักเรียนขึ้นอยู่
กับดุลยพินิจของครูผู้สอน
3. ครูสรุปสาระสาคัญจากบท 3. นักเรียน ังครูอธิบาย
เพลงและอธิบายเชื่อมโยงว่า เชื่อมโยงว่าพฤติกรรม
พฤติกรรมการดาเนินชีวิตของ การดาเนินชีวิตของคนใน
คนมีความแตกต่างทาง
สังคมไทยนั้นมีความ
วัฒนธรรม(อาหารและภาษา) แตกต่างกัน

กิจกรรมครู
1. ครูให้นักเรียน ังและร้อง
เพลงที่แสดงให้เห็นถึงความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมด้าน
อาหารและภาษา
๒.ครูให้นักเรียนร่วมแสดง
ความคิดเห็น ดังนี้
เนื้อเพลงกล่าวถึงเรื่องใด

แนวการจัดการเรียนรู้

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
แผนการจัดการเรียนรูท้ 3ี่ เรื่อง พฤติกรรมการดาเนินชีวติ ด้านอาหารและภาษา
รายวิชาสังคมศึกษาจานวน 1 ชั่วโมง

การสังเกต

การประเมิน
การเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

2.

ลาดับที่

1. อธิบายพฤติกรรม
การดาเนินชีวิตที่
แตกต่างกัน ด้านอาหาร
และภาษาได้

จุดประสงค์
การเรียนรู้
ขั้นสอน

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง พฤติกรรมการดาเนินชีวิต

15
นาที

เวลา
ที่ใช้
กิจกรรมครู
1. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น
กลุ่ม และให้นกั เรียนศึกษาใบ
ความรูท้ ี่ 3 เรือ่ ง พฤติกรรม
การดาเนินชีวิตที่แตกต่างกัน
ด้านอาหารและภาษา และ
ร่วมกันอภิปรายสรุปความรู้
๒. ครูตรวจสอบความเข้าใจ
ของนักเรียนโดยตั้งคาถามให้
นักเรียนร่วมกันหาคาตอบ
อาหารที่นักเรียนชอบ
รับประทานมากที่สุด คืออะไร
เพราะอะไร
อาหารในแต่ละภูมิภาคของ
ไทยมีความแตกต่างกันหรือไม่
อย่างไร

กิจกรรมนักเรียน
1. นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่อช่วย
กันแบ่งปันความคิดและศึกษา
ใบความรูท้ ี่ 3 เรื่องพฤติกรรม
การดาเนินชีวิตที่แตกต่างกัน
ด้านอาหารและภาษาและ
ร่วมกันอภิปรายสรุปความรู้
2. นักเรียนร่วมกันอภิปราย
และตอบคาถาม
แนวคาตอบ
ตอบตามเป็นความจริง
เช่น น้าพริกกะป ส้มตา
เป็นอาหารท้องถิ่น/อร่อย
มีความแตกต่างกันคน
ภาคเหนือ: แกง ังเล ไส้อั่ว
น้าพริกหนุ่ม
ภาคกลาง: น้าพริกปลาทู
แกงเขียวหวาน
ภาคตะวันออกเ ียงเหนือ:
ส้มตา ปลาร้า
ภาคใต้: ข้าวยา แกงเหลือง

แนวการจัดการเรียนรู้
ใบความรูท้ ี่ 3
เรื่อง
พฤติกรรมการ
ดาเนินชีวิตที่
แตกต่างกัน
ด้านอาหารและ
ภาษา
คาถาม

สื่อการเรียนรู้

- การสังเกต
พฤติกรรม
- การประเมิน
- การประเมิน
การตอบคาถาม

การประเมิน
การเรียนรู้

๔๕๙

ลาดับที่

๔๖๐

2. เห็นความสาคัญของ
พฤติกรรมการดาเนิน
ชีวิตที่แตกต่างกันด้าน
อาหารและภาษา(A)

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้

มีการใช้ช้อนส้อม ใช้ตะเกียบ

กิจกรรมนักเรียน
แตกต่าง ในอดีตใช้วิธี
การเปบข้าว แต่ในปัจจุบัน
ใช้ช้อนกลางรับประทาน
อาหารเพื่อสุขลักษณะที่ดี
ซูชิ กิมจิ พิซซา
แ มเบอร์เกอร์

อาหาร/การรับประทาน
อาหารเป็นกิจกรรมที่มีความ
จาเป็นของต่อการดารงชีวิต
ส่วนภาษาเป็นสิ่งที่จาเป็นใน
การติดต่อสื่อสารเพื่อความ
เข้าใจตรงกัน
อนุรักษ์ พูดภาษาถิ่นใน
การอนุรักษ์ภาษาถิ่นของแต่ละ สถานที่เหมาะสม มี
ภาคยังคงอยู่สืบไปควรมีแนวทาง การกาลเทศะในการพูด
อย่างไร

กิจกรรมครู
วิธีการรับประทานอาหารของ
คนไทยในอดีตกับปัจจุบันมี
ความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร
อาหารในปัจจุบัน ที่ได้อิทธิพล
จากต่างประเทศที่นักเรียนรู้จักมี
อะไรบ้าง
วิธีการรับประทานอาหารของ
คนไทย ชาวตะวันตก ชาว
ตะวันออก มีลักษณะอย่างไร
พฤติกรรมการดาเนินชีวิตที่
แตกต่างกันด้านอาหารและ
ภาษาของแต่ละภูมิภาคใน
ประเทศไทยมีความสาคัญ
อย่างไร

แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้

การประเมิน

การประเมิน
การเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

3. วิเคราะห์พฤติกรรม
การดาเนินชีวิตที่
แตกต่างกันด้านอาหาร
และภาษา

4. เห็นความสาคัญของ
พฤติกรรมการดาเนิน
ชีวิตที่แตกต่างกัน ด้าน
อาหารและภาษา (A)

4.

จุดประสงค์
การเรียนรู้

3.

ลาดับที่

ขั้นสรุป

ขั้นปฏิบัติ

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง พฤติกรรมการดาเนินชีวิต

๑๐
นาที

15
นาที

เวลา
ที่ใช้

๒. นักเรียนทาใบงานที่ 2
เรื่อง อาหารและภาษา
๑. ตัวแทนนักเรียน ๓ กลุ่ม
ออกมานาเสนอผลงาน
๒. นักเรียนร่วมตรวจสอบ
ความถูกต้อง

๒. ครูให้นักเรียนทาใบงาน
เรื่อง อาหารและภาษา
๑. ครูสุ่มตัวแทนนักเรียน ๓
กลุ่มออกมานาเสนอผลงาน
๒. ครูและนักเรียนร่วม
ตรวจสอบความถูกต้อง

กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๑. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทา ๑. นักเรียนทากิจกรรม
กิจกรรมการพูดภาษาถิ่น 4
การพูดภาษาถิ่น 4 ภาค
ภาคของไทย
ของไทย
กลุ่ม ๑ ภาคกลาง
กลุ่ม ๒ ภาคเหนือ
กลุ่ม ๓ ภาคอีสาน
(ตะวันออกเ ียงเหนือ)
กลุ่ม ๔ ภาคใต้
เช่น ดู ผ่อ เบิ่ง แล

แนวการจัดการเรียนรู้

ใบงานที่ 2
เรื่อง อาหาร
และภาษา

ใบงานที่ 2
เรื่อง อาหาร
และภาษา

สื่อการเรียนรู้

การตรวจ
ใบงาน
การสังเกต
พฤติกรรม
การประเมิน

การตรวจใบ
งาน
การสังเกต
พฤติกรรม
การประเมิน

การประเมิน
การเรียนรู้

๔๖๑

ลาดับที่

๔๖๒

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้
กิจกรรมนักเรียน
๓. นักเรียนร่วมกันสรุปใน
สังคมไทยมีคนหลายเชื้อชาติ
ซึ่งมีภาษาที่แตกต่างกันและ
ในแต่ละภูมิภาคก็มีภาษาถิ่น
ที่แตกต่างเข่นกัน ดังนั้น
ภาษาจึงเป็นสิ่งที่จาเป็นใน
การติดต่อสื่อสารเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจที่ตรงกันส่วน
อาหารและการรับประทาน
อาหารเป็นสิ่งที่จาเป็นในการ
ดารงชีวิต คนที่ต่าง
วัฒนธรรมในไทยมีวัฒนธรรม
การรับประทานอาหารที่
แตกต่างกันเพื่อสุขลักษณะที่
ดี
๔. ครูให้นักเรียนทาแบบบันทึก ๔. นักเรียนทาแบบบันทึก
การย้อนคิดและไตร่ตรองสิ่งที่ การย้อนคิดและไตร่ตรองสิ่ง
เรียนรู้
ที่เรียนรู้

กิจกรรมครู
๓. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
พฤติกรรมการดาเนินชีวิตที่
แตกต่างกันด้านอาหารและ
ภาษา

แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง พฤติกรรมการดาเนินชีวิต

๔๖๓

8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑. เพลงขอบใจเด้อ เพลงส้มตา เพลงของกินคนเมือง
๒. ใบความรูท้ ี่ 2 เรื่อง พฤติกรรมการดาเนินชีวิตที่แตกต่างกันด้านอาหารและภาษา
๓. ใบงานที่ 2 เรือ่ ง อาหารและภาษา
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิน้ งานหรือภาระงาน
ใบงานที่ 2 เรื่อง อาหารและภาษา
การวัดและประเมินผล
ประเด็นการวัด
และประเมินผล
ด้านความรู้ ความ
เข้าใจ (K)

วิธีการ
ตรวจใบงานที่ 2
การประเมินการตอบ
คาถาม
การสังเกต
การประเมิน

เครื่องมือ

ใบงานที่ 2 เรื่อง
อาหารและภาษา
คาถาม
แบบสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน
แบบประเมิน
ด้านทักษะ
ตรวจใบงานที่ 2 เรื่อง ใบงานที่ 2 เรื่อง
กระบวนการ (P) อาหารและภาษา
อาหารและภาษา
การประเมินการตอบ
คาถาม
คาถาม
แบบสังเกตพฤติกรรม
การสังเกต
นักเรียน
การประเมิน
แบบประเมิน
ด้านคุณลักษณะ - การสังเกตพฤติกรรม
แบบสังเกตพฤติกรรม
เจตคติ ค่านิยม
นักเรียน
นักเรียน
(A)
- การตอบคาถาม
- แบบประเมินการตอบ
คาถาม
ประเมิน มีวินัย ใฝ่
แบบประเมิน
เรียนรู้ มุ่งมั่นในการ
คุณลักษณะ
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ทางาน
อันพึงประสงค์
รักความเป็นไทย
ประเมินความสามารถ แบบประเมินสมรรถนะ
ในการสื่อสาร
สาคัญของผู้เรียน
สมรรถนะสาคัญ
ความสามารถในการคิด
ของผู้เรียน
และความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต

เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์
การประเมินร้อยละ 60

ผ่านเกณฑ์
การประเมินร้อยละ 60

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป

๔๖๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหารหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง พฤติกรรมการดาเนินชีวิต

๔๖๕

ใบความรูท้ ี่ 3 เรื่อง พฤติกรรมการดาเนินชีวิตที่แตกต่างกันด้านอาหารและภาษา
หน่วยการเรียนรู้ที่4 เรื่องพฤติกรรมการดาเนินชีวิต
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 3 เรื่อง พฤติกรรมการดาเนินชีวิตด้านอาหารและภาษา
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส13101ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ภาคเหนือ

https://dawa-news.net
/

5/

-

-

ข้าวซอยไก่
ภาคกลาง

/

http://myfood108.blogs
pot.com/2016/04/blogไส้อั่ว
post_62.html

https://www.fnthaidairie
s.com/foodต้มยากุ้ง
application/79

http://www.thaifoodheri
tage.com/

http://www.thaifoodheri
tage.com/

https://www.xn-12cg3cq6bmlr1hc3fujdh.com/688
8

แกงมัสมั่นไก่

ภาคอีสาน

แกงอ่อมหมู

แจ่วบอง

http://mywifeishealthygi
rl.com/rice-noodlesขนมจีนน้าเงี้ยว
with-spicy-pork-soup/

https://www.condotiddo
i.com/readarticle.php?a
แกงเขีrticleid=3835
ยวหวานลูกชิ้นปลากราย

https://www.posttoday.c
om/property/566997

ส้มตา

ภาคใต้

http://www.foodallergyt
alk.com/archives/1168

คั่วกลิ้งหมู

https://pantip.com/topi
c/31086585/desktop

ใบเหลียงผัดไข่

https://cooking.kapook.
com/view158162.html

ผัดกะปสะตอกุ้ง

๔๖๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

อิทธิพลต่างประเทศ

https://www.iampizza.com

ซูชิ

แ มเบอร์เกอร์

พิชซ่า

การรับประทานอาหาร
แบบไทยในอดีต

https://www.youtube.com/watch?
v=6sxH8XsZbKM

แบบไทยในปจจุบัน

https://www.youtube.com/watch?v=pw
B0OLPubBM

แบบชาวตะวันตก

แบบชาวตะวันออก

http://www.gourmet.co.th/japanese
-table-manners/

http://chinesexpert.blogspot.com/2015
/06/7.html

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง พฤติกรรมการดาเนินชีวิต

๔๖๗

ในอดีตคนไทยใช้มือรับประทานอาหาร ปัจจุบันใช้ช้อนส้อมรับประทานอาหารตาม
วัฒนธรรมของชาติตะวันตก

https://infothaifood.wordpress.com/category category/
ิด
ค ไท /

คนไทยใช้มือรับประทานอาหาร

ในการใช้ภาษา ประเทศไทยใช้ภาษาไทยกลาง ส่วนตามภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทยจะ
ใช้ภาษาถิ่น เช่น ภาษาอีสาน ภาษาพื้นเมืองทางภาคเหนือ ภาษาถิ่นทางภาคใต้ และยังมีชนเชื้อ
ชาติอื่นที่อาศัยอยู่เมืองไทยใช้ภาษาของตนเอง เช่น ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น

ตัวอย่างภาษาไทยภาคกลางกับภาษาไทยท้องถิ่นต่าง
ทุกชาติ ทุกศาสนา ทุกภาษา ล้วนมีวิถีชีวิตตามวัฒนธรรมของตนเอง วัฒนธรรมของทุก
ชาติ มีเอกลักษณ์และความสาคัญในตัวของวัฒนธรรมเอง วัฒนธรรมไม่สามารถนามาวัดหรือเทียบ
ค่าความสูงต่าได้ เพราะทุกวัฒนธรรมมีคุณค่าของตัวมันเอง การเคารพวัฒนธรรมของตนเอง
อย่างไรให้เคารพหรือให้เกียรติต่อวัฒนธรรมของคนอื่นอย่างนั้น ความสงบสุขก็จะเกิดขึ้นในสังคม
การทักทาย การทาความเคารพ การปฏิบัติตนตามศาสนพิธี การรับประทานอาหารและการใช้
ภาษาเป็นพฤติกรรมในการดาเนินชีวิตที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมไทย
แหล่งที่มาของภาพและข้อมูล http://saranukromthai.or.th/sub/book/bookinfodetail08.html

๔๖๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
เนื้อเพลง ขอบใจเด้อ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง พฤติกรรมการดาเนินชีวิต
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 3 เรื่อง พฤติกรรมการดาเนินชีวิตด้านอาหารและภาษา
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส13101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เพลง ขอบใจเด้อ
กะขอบใจเด้อ
ที่เ ็ดให้เ าบ่เหงามาช่วงหนึ่ง
กะขอบใจเด้อถ้อยคาซึ้งๆ
ที่ปลอบใจยามบ่มีไผ
เป็นคนเทาๆ ออกจะเหงาๆ
แต่บ่มีไผเอาไปใส่ใจ
มาคุยๆ แล้วกะหายเสียใจอยู่เด้
คือถืกเทตอนเ า ู้สึกดี
แต่เพิ่นไปบ่ได้ลาจักอย่าง
เริ่มมีหวังแต่กะต้องหมดหวัง
นั่งซื่อๆ กะ ู้สึกเจ็บ
เจ็บบ่เคยจาย้อนว่าใจง่าย
พอสิ ักไผกะใจอักเสบ
เขากะไป ไปตามสเต็ป
แต่เ าเสือกจริงจังอีหลี
ขอบใจเด้อที่มาเ ็ดให้เพ้อ
คิดว่าเ าเป็นคนสาคัญ
แต่ความจริงมันกะพอส่านั่น
เฮากะแค่ๆ คนทัว่ ไป
คุยจบกะลบถิ่ม เขาบ่ได้ เสียดาย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง พฤติกรรมการดาเนินชีวิต
เนื้อเพลง ส้มตา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง พฤติกรรมการดาเนินชีวิต
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 3 เรื่อง พฤติกรรมการดาเนินชีวิตด้านอาหารและภาษา
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส13101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เพลง ส้มตา

ต่อไปนี้ จะเล่าถึงอาหารอร่อยคือส้มตา กินบ่อยบ่อย รสชาติแซบดีวิธีทา ก็
ง่ายจะบอกได้ต่อไปนี้มันเป็นวิธี วิเศษเหลือหลายไปซื้อมะละกอ ขนาดพอ เหมาะ
เหมาะสับสับ เฉาะเฉาะ ไม่ต้องมากมายตาพริกกับกระเทียม ยอดเยี่ยมกลิ่นไอ
มะนาว น้าปลาน้าตาลทราย น้าตาลปี๊บถ้ามี
ปรุงรสให้แน่หนอ ใส่มะละกอลงไปอ้ออย่าลืมใส่ กุ้งแห้งป่นของดีมะเขือเทศ
เร็วเข้า เอาถั่วฝักยาวใส่เร็วรี่เสร็จสรรพแล้วซิ ยกออก จากครัวกินกับข้าวเหนียว
เที่ยวแจก ให้ทั่วกลิ่นหอมยวนยั่ว น่าน้าลายไหลจดตาราจา ส้มตาลาวตาเรามา
ใครหม่าเกินอัตรา ระวังท้อง จะพังขอแถมอีกนิด แล้วจะติดใจใหญ่ไก่ย่างด้วย
เป็นไร อร่อยแน่ จริงเอย
ปรุงรสให้แน่หนอ ใส่มะละกอ ลงไปอ้ออย่าลืมใส่ กุ้งแห้งป่นของดีมะเขือเทศ
เร็วเข้า เอาถั่วฝักยาวใส่เร็วรี่เสร็จสรรพแล้วซิ ยกออก จากครัวกินกับข้าวเหนียว
เที่ยวแจก ให้ทั่วกลิ่นหอมยวนยั่ว น่าน้า ลายไหลจดตาราจา ส้มตาลาว ตาเรามา
ใครหม่าเกินอัตรา ระวังท้อง จะพังขอแถมอีกนิด แล้วจะติด ใจใหญ่ไก่ย่างด้วย
เป็นไร อร่อยแน่ จริงเอย

๔๖๙

๔๗๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
เพลงของกินคนเมือง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง พฤติกรรมการดาเนินชีวิต
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 3 เรื่อง พฤติกรรมการดาเนินชีวิตด้านอาหารและภาษา
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส13101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เพลง ของกินคนเมือง
ของกินบ้านเ า
เลือกเอาเตอะนาย
เปนของปนเมือง
เปนเรื่องสบาย
ล้วนซะปะมากมี
ัง ื้อดีเน้อ
ังไค้อยากจนเผลอ
มาบลืนน้าลาย
แกงแคจิ้นงัว
ใส้อั่วจิ้นหมู
แกงหน่อไม้ซาง
คั่วบ่าถั่วปู
น้าพริกแมงดา (เอาตั่วแม่)
กับน้าพริกอ่อง
คั่วผักกุ่มดอง
หนังปองน้าปู
แกงผักเซี้ยงดา
ใส่ปาแห้งตวย
แกงบอนแกงตูน
กับแกงหยวกกล้วย
ตาบ่าหนุนยาเตา
ซ้าบ่าเขือผ่อย
แกงเห็ด แกงหอย
ก้อยปาดุกอุย
แก๋งบ่าค้ อนก้ อม
แก๋งอ่อมเครื่ องใน (เครื่ องในงัว)
แก๋งผักเฮือดลอ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง พฤติกรรมการดาเนินชีวิต

๔๗๑

ใบงานที่ 2 เรื่อง อาหารและภาษา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง พฤติกรรมการดาเนินชีวิต
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 3 เรื่อง พฤติกรรมการดาเนินชีวิตด้านอาหารและภาษา
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส13101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

คาชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์พฤติกรรมการดาเนินชีวิตในด้านอาหารและภาษาและอธิบายตาม
หัวข้อที่กาหนดให้ในตาราง
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ความหลากหลาย
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สาเหตุที่ทาให้พฤติกรรมแตกต่าง
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ชื่อ นามสกุล.....................................................................................ชั้น.............................เลขที่.........................

๔๗๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
เฉลยใบงานที่ 2 เรื่อง อาหารและภาษา
หน่วยการเรียนรู้ที่4 เรื่อง พฤติกรรมการดาเนินชีวิต
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 3 เรื่อง พฤติกรรมการดาเนินชีวิตด้านอาหารและภาษา
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส13101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

คาชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์พฤติกรรมการดาเนินชีวิตในด้านอาหารและภาษาและอธิบายตาม
หัวข้อที่กาหนดให้ในตาราง
พฤติกรรม
................................................
................................................
................................................
- อาหาร
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................

ความหลากหลาย
................................................
- อาหารแต่ละภาคเช่น
................................................
ภาคเหนือ ขนมจีนน้้าเงี้ยว
................................................
ภาคอีสาน ส้มต้า
................................................
ภาคใต้ กุ้งผัดสะตอ
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................

สาเหตุที่ทาให้พฤติกรรมแตกต่าง
......................................................
- ลักษณะภูมิประเทศท้าให้
......................................................
อาหารของแต่ละพื้นที่ไม่
......................................................
เหมือนกัน เช่น ภาคใต้จะมี
......................................................
เมนูอาหารทะเลมากเนื่องจาก
......................................................
อยู่ติดกับชายฝั่งทะเล ภาค
......................................................
อีสานจะมีความแห้งแล้งปลา
......................................................
หรือสัตว์น้าหายาก ต้องมีการ
......................................................
ถนอมอาหารไว้
นั้นก็คือปลาร้า
......................................................

................................................
................................................
................................................
................................................
- ภาษา
................................................
................................................
................................................
................................................
...............................................

................................................
................................................
................................................
- ภาษาถิ่นแต่ละภาคมีความ
................................................
แตกต่างกัน
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................

......................................................
......................................................
......................................................
แต่ละท้องถิน่ จะมีภาษาที่ใช้ใน
......................................................
การสื่อสารกันเองเพือความ
......................................................
เข้าใจซึ่งกันและกัน
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง พฤติกรรมการดาเนินชีวิต

๔๗๓

บันทึกการย้อนคิดและไตร่ตรองสิ่งที่เรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง พฤติกรรมการดาเนินชีวิต
รายวิชาสังคมศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

ชื่ ......................... ม ุ
....................................

ดื
ี …………………………………………………..
…

๑. ิ่ ท่ฉ ู้ม แ ้

๒. ค ถ มท่ฉ
ได้ค ต

๓. ่ิ ท่ฉ
้ ใจดใ ท
นี้

๔๗๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูว้ ันที่.......................เดือน..............................................พ.ศ.............................

ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

เกณฑ์การให้คะแนน
ความ
ความ
มีส่วน รวม ระดับ
สนใจ การตอบ
ตั้งใจใน
ร่วมใน (16) คุณภาพ
และ
คาถาม
การเรียน
กิจกรรม
ซักถาม
(4)
(4)
(4)
(4)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
๑-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ฑ์
ุ ผ
มิ
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง พฤติกรรมการดาเนินชีวิต

๔๗๕

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (Rubric)

ประเด็นการ
ประเมิน
1. ความตั้งใจใน
การเรียน
2. ความสนใจและ
การซักถาม
3. การตอบคาถาม

4. มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม

เกณฑ์การให้คะแนน
ต้องปรับปรุง
(1)
สนใจในการเรียน สนใจในการเรียน สนใจในการเรียน ไม่สนใจใน
ไม่คุยหรือเล่นกัน คุยกันเล็กน้อย
คุยกันและเล่นกัน การเรียน คุยและ
ในขณะเรียน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียนเป็น เล่นกันในขณะ
บางครั้ง
เรียน
มีการถามในหัวข้อ มีการถามในหัวข้อ มีการถามในหัวข้อ ไม่ถามในหัวข้อที่
ที่ตนไม่เข้าใจทุก ที่ตนไม่เข้าใจเป็น ที่ตนไม่เข้าใจเป็น ตนไม่เข้าใจและ
เรื่องและกล้า
ส่วนมากและกล้า บางครั้งและไม่ค่อย ไม่กล้าแสดงออก
แสดงออก
แสดงออก
กล้าแสดงออก
ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน ไม่ตอบคาถาม
เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามเป็น
ตอบคาถามถูกทุก ตอบคาถาม
บางครั้งและตอบ
ข้อ
ส่วนมากถูก
คาถามถูกเป็น
บางครั้ง
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ไม่มีความร่วมมือ
ช่วยเหลือเพื่อนใน ช่วยเหลือเพื่อน
ช่วยเหลือเพื่อนใน ในขณะทา
การทากิจกรรม
เป็นส่วนใหญ่ใน
การทากิจกรรม
กิจกรรม
การทากิจกรรม
เป็นบางครั้ง
ดีมาก (4)

ดี (3)

พอใช้ (2)

๔๗๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูว้ ันที่.......................เดือน..............................................พ.ศ...............................

ลาดับ
ที่

ชื่อกลุ่ม

เกณฑ์การให้คะแนน
การ
พฤติกรรม
การ
รวม ระดับ
สนทนา
การ
การ
ปฏิสัมพันธ์
เรื่อง ติดต่อสื่อสาร ทางาน (16) คุณภาพ
กัน
กลุม่
ทีก่ าหนด
(4)
(4)
(4)
(4)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
๑-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ฑ์
ุ ผ
มิ
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง พฤติกรรมการดาเนินชีวิต
ฑ์

ประเด็นการ
ประเมิน

ดแ

มิ ผ

๔๗๗
ต ฤติ

ม

ุ่ม (Rubric)

เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก (4)

ดี (3)

1. การปฏิสัมพันธ์ ร่วมมือและช่วยเหลือ ร่วมมือและ
กัน
เพือ่ นในการทา
ช่วยเหลือเพื่อน
กิจกรรม
เป็นส่วนใหญ่ใน
การทากิจกรรม
2. การสนทนา
สนทนาตรงประเด็น สนทนาตรง
เรื่องที่กาหนด
ครอบคลุมเนื้อหา
ประเด็น
ครอบคลุมเนื้อหา
บางส่วน
3. การ
มีการปรึกษาครูและ มีการปรึกษาครู
ติดต่อสื่อสาร
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ
และเพื่อนกลุ่ม
อื่น ๆ เป็นส่วน
ใหญ่
4. พฤติกรรม
มีการวางแผนอย่าง มีการวางแผนอย่าง
การทางาน
เป็นระบบ และแบ่ง เป็นระบบ และ
หน้าที่ของสมาชิก
แบ่งหน้าที่ของ
สมาชิก
ในกลุ่ม
ในกลุ่มเป็นส่วน
ใหญ่

พอใช้ (2)
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม
เป็นบางครั้ง
สนทนาตรง
ประเด็น

ต้องปรับปรุง
(1)
ไม่ให้ความ
ร่วมมือในขณะทา
กิจกรรม
สนทนาไม่ตรง
ประเด็น

มีการปรึกษาครู
ไม่มีการปรึกษาครู
และเพื่อนกลุ่ม
และเพื่อนกลุ่ม
อื่น ๆ เป็นบางครั้ง อื่น ๆ
มีการวางแผนอย่าง
เป็นระบบ และ
แบ่งหน้าที่ของ
สมาชิก
ในกลุ่มเป็นบางครั้ง

ไม่มีการวางแผน
อย่างเป็นระบบ
และไม่มีการแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่ม

๔๗๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คาชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
รายการ
ประเมิน
๑. มีวินัย
รับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้

3. มุ่งมั่นใน
การทางาน
๔. รักความ
เป็นไทย

พฤติกรรมการแสดงออก

ระดับการปฏิบตั ิ
๓

๒

๑

๑.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
2.1 ตั้งใจเรียน
2.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
2.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
2.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยีต่าง ๆ แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
และเลือกใช้สอื่ ได้อย่างเหมาะสม
2.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์
ความรู้
2.6 แลกเปลี่ยนความรู้ ด้วยวิธีการต่าง ๆ และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
3.1 มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
3.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ตอ่ อุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
4.1 ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย
4.2 ชักชวน แนะนาให้ผู้อื่นปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง พฤติกรรมการดาเนินชีวิต
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังนี้
ช่วงคะแนน
2๕-33
1๖-2๔
1-1๕

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ฑ์
ุ ผ
มิ
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป ถือว่า ผ่

๔๗๙

๔๘๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน

คาชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน

พฤติกรรมการแสดงออก

ระดับการปฏิบตั ิ
๓ ๒ ๑

๑.ความสามารถ ๑.1 มีความสามรถในการรับ – ส่งสาร
ในการสื่อสาร
1.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ
ของตนเอง โดยใช้ภาษาอย่าง เหมาะสม
2.
2.1 มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์
ความสามารถใน 2.2 มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ
การคิด
3.
3.1 สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้
ความสามารถใน 3.2 นาความรูท้ ี่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
การใช้ทักษะ
ชีวิต
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนดังนี้
ช่วงคะแนน
1๔-18
9-1๓
๑-8

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ฑ์
ุ ผ
มิ
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป ถือว่า ผ่

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง พฤติกรรมการดาเนินชีวิต

๔๘๑

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ : _________________ สกุล : _________________วัน____ เดือน____________พ.ศ._____
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง พฤติกรรมการดาเนินชีวิต
คำชี้แจง
๑. ระบายสีลงใน
ของแต่ละกิจกรรมที่นักเรียนคิดว่าทาได้ตามระดับการประเมินเหล่านี้
เพื่อประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน
ดีมาก
ดี
ปรับปรุง
พอใช้
ค่อนข้างดี
กิจกรรม
1. อธิบายพฤติกรรมการดาเนินชีวิตที่แตกต่างกันด้านการทักทายและการ
ทาความเคารพได้

ระดับควำมสำมำรถ

2. อธิบายพฤติกรรมการดาเนินชีวิตที่แตกต่างกันด้านศาสนาและศาสนพิธีได้
3. อธิบายพฤติกรรมการดาเนินชีวิตที่แตกต่างกันด้านอาหารและภาษาได้
4. สาธิตการทักทายและการทาความเคารพ
5. วิเคราะห์พฤติกรรมการดาเนินชีวิตที่แตกต่างกันด้านศาสนาและศาสนพิธไี ด้
๒. นับจานวนดาวจากตารางข้างบนเพื่อบันทึกผลการเรียนรู้ของนักเรียน ดังนี้
จานวน
จานวน
..............................
..............................
จานวน
..............................

จานวน
..............................

จานวน
..............................
สรุป : วงกลมรอบผลการเรียนรู้ของนักเรียน โดยนับจากข้อที่ได้ดาวมากที่สุด
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ค่อนข้างดี
ดีมาก

๔๘๒
3. กาเครื่องหมาย √ ลงใน

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
ที่นักเรียนวางแผนจะทาเพื่อพัฒนาการเรียนในครั้งต่อไป (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

มีความรับผิดชอบในการเรียน
ตั้งคาถามจะเกิดการเรียนรู้ และการแสวงหาความรู้อยู่เสมอๆ
ลงมือปฏิบัติให้เกิดความชานาญ
ทบทวน ท่อง และทาแบบฝึกหัดซ้า ๆ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง พฤติกรรมการดาเนินชีวิต

๔๘๓
ชั้น ป.3 กลางภาค

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

สิ่งที่ฉันชอบในการเรียนวิชานี้ คือ
............................................................................
............................................................................
...........................................................
.........................................................

สิ่งที่ฉันไม่ชอบในการเรียนวิชานี้ คือ
............................................................................
............................................................................
.................................................................
..............................................................

สิ่งที่ฉันจะทาให้ดีขึ้น คือ
............................................................................
............................................................................
............................................................................
........................................................................

๔๘๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
วันสาคัญของไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วันสาคัญของไทย

๔๘๕

หน่วยการเรียนรู้ 5
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง วันสาคัญของไทย
รหัสวิชา ส๑๓๑๐1 รายวิชาสังคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ภาคเรียนที่ ๑
เวลา 3 ชั่วโมง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง
มาตรฐาน ส 2.๑ เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธารงรักษา
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข
ตัวชี้วัด
ป.๓/3

อธิบายความสาคัญขอวันหยุดราชการที่สาคัญ

๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
วันสาคัญที่เกี่ยวข้องกับชาติและพระมหากษัตริย์ ถือเป็นวันสาคัญของไทย ซึ่งเป็นวันสาคัญที่เป็น
วันหยุดราชการ เพื่อให้ทุกคนได้การระลึกถึงความสาคัญของวันนั้น ๆ รัฐ ชุมชน หรือหน่วยงาน ก็จะมีการจัด
ให้มีพิธีการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น เพื่อให้ประชาชน หรือคนในสังคมได้ตระหนักและราลึกถึงเหตุการณ์สาคัญ
นั้นด้วยความภาคภูมิใจและยึดมั่นในความดีงาม วันสาคัญที่เกี่ยวกับศาสนา ถือเป็นวันสาคัญของไทยเป็นวันที่
มีความสาคัญต่อพุทธศาสนิกชน การกาหนดวันสาคัญขึน้ มาก็เพื่อให้ ชาวพุทธได้ตระหนักถึงความสาคัญและได้
เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา เพื่อให้เกิดความสุข เป็นการสร้างความดี มีโอกาสได้บาเพ็ญบุญกุศล เพือ่ เป็นพุทธ
บูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา และวันสาคัญที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมถือเป็นวันสาคัญของไทย ซึ่งเป็น
วันสาคัญที่เป็นวันหยุดราชการที่ประชาชนชาวไทยทุกคนควรศึกษา เพื่อจะได้มีความรู้และสามารถปฏิบัติตน
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
๓. สาระการเรียนรู้
ความรู้
๑. รู้ เข้าใจและอธิบายความสาคัญของวันหยุดราชการที่เกี่ยวกับชาติและพระมหากษัตริย์ได้
2. อธิบายความสาคัญของวันหยุดราชการที่เกี่ยวกับศาสนาได้
3. บอกวันสาคัญและอธิบายความสาคัญของวันหยุดราชการที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมได้
ทักษะ/กระบวนการ
๑. มีทักษะกระบวนการทางานกลุ่ม
2. วิเคราะห์ความสาคัญและเสนอแนวทางในการปฏิบัติตนที่ถูกต้องในวันสาคัญที่เกี่ยวกับศาสนา
3. ศึกษาวันสาคัญที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตนเอง
เจตคติ
๑. เห็นความสาคัญของวันหยุดราชการที่เกี่ยวกับชาติและพระมหากษัตริย์
2. เห็นความสาคัญของวันหยุดราชการที่เกี่ยวกับศาสนา
3. เห็นความสาคัญของวันหยุดราชการที่เกี่ยวกับวันหยุดราชการที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรม

๔๘๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

๔. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒. ชื่อสัตย์
๓. มีวินัย
๔. ใฝ่เรียนรู้
๕. มุ่งมั่นในการทางาน
๖. อยู่อย่างพอเพียง
๗. รักความเป็นไทย
๘. มีจิตสาธารณะ
๖. ประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
๑. ใบงานที่ 1 เรื่อง วันหยุดราชการที่เกี่ยวข้องกับชาติและพระมหากษัตริย์
2. ใบงานที่ 2 เรื่อง วันหยุดราชการที่เกี่ยวกับศาสนา
3. ใบงานที่ 3 เรื่อง วันสาคัญที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิน่ ของตนเอง(วันสงกรานต์)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วันสาคัญของไทย

๔๘๗

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 1 เรื่อง วันสาคัญทีเ่ กีย่ วกับชาติและพระมหากษัตริย์
หน่วยการเรียนรู้ที่
เรื่อง วันสาคัญของไทย
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชา สังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดงี ามและธารงรักษา
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข
ตัวชี้วดั
ป.๓/3 อธิบายความสาคัญขอวันหยุดราชการที่สาคัญ
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
วันสาคัญที่เกี่ยวข้องกับชาติและพระมหากษัตริย์ ถือเป็นวันสาคัญของไทย ซึ่งเป็นวันสาคัญที่เป็น
วันหยุดราชการ เพื่อให้ทุกคนได้การระลึกถึงความสาคัญของวันนั้น ๆ รัฐ ชุมชน หรือหน่วยงาน ก็จะมีการจัด
ให้มีพิธีการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น เพื่อให้ประชาชน หรือคนในสังคมได้ตระหนักและราลึกถึงเหตุการณ์สาคัญ
นั้นด้วยความภาคภูมิใจและยึดมั่นในความดีงาม
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
รู้ เข้าใจและอธิบายความสาคัญของวันหยุดราชการที่เกี่ยวกับชาติและพระมหากษัตริย์ได้
3.2 ด้านทักษะ กระบวนการ (P)
มีทักษะกระบวนการทางานกลุ่ม
3.2 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
เห็นความสาคัญของวันหยุดราชการที่เกี่ยวกับชาติและพระมหากษัตริย์
๔. สาระการเรียนรู้
วันหยุดเกี่ยวกับชาติและพระมหากษัตริย์ เช่น วันจักรี วันรัฐธรรมนูญ วัน ัตรมงคล วันคล้ายวันพระ
ราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันคล้ายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย รับผิดชอบ
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียน

1.

ลาดับที่

๔๘๘

จุดประสงค์
การเรียนรู้
ขั้นนา

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

ครูตั้งคาถามกระตุ้นคิดเพื่อ
นาเข้าสู่บทเรียน
เมื่อพูดถึงวันสาคัญที่
เกี่ยวกับชาติและ
พระมหากษัตริย์ นักเรียนนึก
ถึงวันสาคัญใดบ้าง

เนื้อเพลงกล่าวถึงเรื่องใด

สื่อการเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน
1. นักเรียน ังและร้อง
เพลงวันสาคัญ
เพลงวันสาคัญชาติไทย
ชาติไทย
2. นักเรียนพูดคุย
แลกเปลี่ยนกันกับเพื่อนๆ
และครูเกี่ยวกับเนื้อเพลงที่
ได้ ัง
- วันสำคัญชำติไทย มีควำม
เกี่ยวข้องกับชำติ
พระมหำกษัตริย์ ศำสนำ
ประเพณีและวัฒนธรรม
ของไทย
คาตอบตามดุลพินิจของ
ครูผู้สอน

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
10 นาที 1. ครูให้นักเรียน ังและร้อง
เพลงวันสาคัญชาติไทย
๒. ครูตั้งคาถามกระตุ้นคิด
ดังนี้

เวลา
ที่ใช้

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 1 เรื่อง วันสาคัญทีเ่ กีย่ วกับชาติและพระมหากษัตริย์
รายวิชาสังคมศึกษา จานวน 1 ชั่วโมง
การประเมิน
การเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

2.

ลาดับที่

2. บอกวันสาคัญและ
อธิบายความสาคัญของ
วันหยุดราชการที่เกี่ยวกับ
ชาติและพระมหากษัตริย์
ได้

1. มีทักษะกระบวนการ
ทางานกลุ่ม

จุดประสงค์
การเรียนรู้
ขั้นสอน

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วันสาคัญของไทย

3. ครูตั้งคาถามให้นักเรียน
ร่วมกันอภิปรายหาคาตอบ
ซึ่งคาถามที่ครูตั้ง ครูอาจ
กาหนดขอบเขตไว้เพื่อให้
นักเรียนได้ศกึ ษา
ดังต่อไปนี้ ดังต่อไปนี้

สื่อการเรียนรู้

แบบประเมิน
กระบวนการ
ทางานกลุ่ม

การประเมิน
การเรียนรู้

3. นักเรียนภายในกลุม่
ร่วมกันอภิปรายเพื่อหา
คาตอบโดยนักเรียนผลัดกัน
อธิบายความรู้และซักถาม
ข้อสงสัยภายในกลุ่มของ
ตนเอง

คาถาม

- การประเมิน
การตอบคาถาม

2. นักเรียนศึกษาใบความรู้ ใบความรูท้ ี่ 1 - การประเมิน
ที่ 1 เรื่อง วันหยุดราชการ เรื่อง
- การสังเกต
ที่เกี่ยวข้องกับชาติและ
วันหยุดราชการ พฤติกรรม
พระมหากษัตริย์
ที่เกี่ยวข้องกับ
ชาติและ
พระมหากษัตริย์

กิจกรรมนักเรียน
1. นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่อ
ช่วยกันแบ่งปันความคิด

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
15 นาที 1. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม
ออกเป็น กลุ่มละ 4 คน
โดยใช้เทคนิค Gang of
Four
2. ครูแจกใบความรู้ที่ 1
เรื่องวันหยุดราชการที่
เกี่ยวข้องกับชาติและ
พระมหากษัตริยพ์ ร้อมกับ
อธิบายเนื้อหาให้นักเรียน ัง
พอสังเขป

เวลา
ที่ใช้

๔๘๙

ลาดับที่

๔๙๐

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้
กิจกรรมนักเรียน
- คาตอบตามดุลพินิจของ
ครูผู้สอน

- เดินเทิดพระเกียรติ
รณรงค์ให้คนเลิกอบำยมุข
และทำบุญตักบำตรถวำย
เป็นรำช-กุศลแด่ในหลวง
และพระรำชินี
- เป็นวันที่สมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้ำจุฬำโลก รัชกำลที่
1 เสด็จขึ้นครองรำชย์เป็น
พระมหำกษัตริย์องค์แรก
แห่งรำชวงศ์จักรี
วันรัฐธรรมนูญ เราควรนึก - นึกถึงกำรปฏิบัติตนเป็น
ถึงสิ่งใด
พลเมืองดีของชำติ เคำรพ
กฎหมำยบ้ำนเมือง

กิจกรรมครู
วันจักรี วันรัฐธรรมนูญ
วัน ัตรมงคล วันพ่อ วันแม่
มีความสาคัญอย่างไรบ้าง
ตามความคิดของนักเรียน
ในการดาเนินชีวิตของ
นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม
ใดบ้าง ในวันสาคัญที่
เกี่ยวกับชาติและ
พระมหากษัตริย์
เพราะเหตุใด วันที่ 6
เมษายน จึงเป็นวันสาคัญ
ของไทย

แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

ลาดับที่

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วันสาคัญของไทย
เวลา
ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
วัน ัตรมงคล เกิด
- วันที่ 4 พฤษภำคม เป็น
เหตุการณ์สาคัญใด เกี่ยวข้อง วันที่พระบำทสมเด็จพระ
กับพระมหากษัตริย์อย่างไร เจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 10
เสด็จขึ้นครองรำชสมบัติ
การปฏิบัติตนในวัน ัตร
- ปฏิบัติตนเป็นพสกนิกรที่
มงคล
ดีของพระองค์ เช่น เป็น
เด็กดีของพ่อแม่ เชื่อฟังครู
อำจำรย์
วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี - วันพ่อ วันชำติ และวัน
เป็นวันสาคัญของชาติไทย คล้ำยวันพระรำชสมภพใน
เป็นวันใดบ้าง
หลวงรัชกำลที่ 9
การปฏิบัติตนอย่างไรใน
- ไปทำบุญตักบำตร ทำ
วันที่ 5 ธันวาคม
ควำมดีต่ำง ๆ ถวำยเป็น
พระรำชกุศลแด่ในหลวง
และทำควำมดีกับคุณพ่อ
และคุณแม่

แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

๔๙๑

ขั้นสรุป

3. เห็นความสาคัญของ
วันหยุดราชการที่เกี่ยวกับ
ชาติและพระมหากษัตริย์

4.

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

ขั้นปฏิบัติ

*จุดประสงค์
การเรียนรู้

3.

ลาดับที่

๔๙๒

กิจกรรมครู
4. ครูช่วยเติมเต็มความรู้
ให้กับนักเรียน

1. นักเรียนนาเสนอผลงาน
หน้าชั้นเรียน

1. นักเรียนแต่ละกลุ่ม
ช่วยกันทาใบงานที่ 1 เรื่อง
วันหยุดราชการที่เกี่ยวข้อง
กับชาติและพระมหากษัตริย์

กิจกรรมนักเรียน
4. นักเรียนและครูร่วมกัน
สรุปความรู้เรื่อง
วันหยุดราชการที่เกี่ยวข้อง
กับชาติและพระมหากษัตริย์

แนวการจัดการเรียนรู้

15 นาที 1. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนา
ความรู้ที่ได้จากการศึกษาเรื่อง
วันหยุดราชการที่เกี่ยวข้องกับ
ชาติและพระมหากษัตริย์มา
เขียนลงในใบงานที่ 1 เรื่อง
วันหยุดราชการที่เกี่ยวข้องกับ
ชาติและพระมหากษัตริย์
5 นาที 1. ครูให้ตัวแทนแต่ละกลุ่ม
ออกมานาเสนอใบงาน 1-2
กลุ่ม พร้อมบอกความสาคัญ
ของวันหยุดราชการที่
เกี่ยวข้องกับชาติและ
พระมหากษัตริย์พร้อมกับช่วย
เติมเต็มความรู้ให้กับนักเรียน

เวลา
ที่ใช้

- ใบงานที่ 1
เรื่องวันหยุด
ราชการที่
เกี่ยวข้องกับ
ชาติและ
พระมหากษัตริย์

สื่อการเรียนรู้

- การประเมิน
สังเกตพฤติกรรม

- การประเมิน
สังเกตพฤติกรรม
- การตรวจ
ใบงาน

การประเมิน
การเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วันสาคัญของไทย

๔๙๓

8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. ใบความรู้เรื่องที่ 1 วันหยุดราชการที่เกี่ยวข้องกับชาติและพระมหากษัตริย์
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิน้ งานหรือภาระงาน
1. ใบงานที่ 1 เรือ่ ง วันหยุดราชการที่เกี่ยวข้องกับชาติและพระมหากษัตริย์
การวัดและประเมินผล
ประเด็นการวัด
และประเมินผล

วิธีการ

- ตรวจ ใบงานที่ 1 เรื่อง
วันหยุดราชการที่
เกี่ยวข้องกับชาติและ
พระมหากษัตริย์
ด้านความรู้ ความ
- การตอบคาถาม
เข้าใจ (K)

ด้านทักษะ
กระบวนการ (P)
ด้านคุณลักษณะ
เจตคติ ค่านิยม
(A)
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

สมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียน

เครื่องมือ
- ใบงานที่ 1 เรื่อง
วันหยุดราชการที่
เกี่ยวข้องกับชาติและ
พระมหากษัตริย์
- การแบบประเมินการ
สังเกตพฤติกรรม
นักเรียนรายบุคคล
- ข้อซักถาม

เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 60
ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป
การแบบประเมิน
แบบประเมิน
ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
กระบวนการทางานกลุ่ม กระบวนการทางานกลุ่ม คุณภาพพอใช้ขึ้นไป
- การประเมินการสังเกต
พฤติกรรมนักเรียน
รายบุคคล
- การตอบคาถาม

แบบประเมินการสังเกต
พฤติกรรมนักเรียน
รายบุคคล
- แบบประเมินการตอบ
คาถาม
- ข้อซักถาม
ประเมิน มีวินัย
แบบประเมิน
รับผิดชอบใฝ่เรียนรู้ และ คุณลักษณะ
มุ่งมั่นในการทางาน
อันพึงประสงค์
ประเมินความสามารถ แบบประเมินสมรรถนะ
ในการสื่อสาร
สาคัญของผู้เรียน
ความสามารถในการคิด
และความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต

ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพผ่านขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพผ่านขึ้นไป

๔๙๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหารหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วันสาคัญของไทย

๔๙๕

ใบความรูท้ ี่ 1 เรื่อง วันหยุดราชการที่เกี่ยวกับชาติและพระมหากษัตริย์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วันสาคัญของไทย
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 1 เรื่อง วันสาคัญทีเ่ กีย่ วกับชาติและพระมหากษัตริย์
รายวิชาสังคมศึกษา รหัส ส13101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

วันสาคัญทีเ่ กี่ยวกับชาติและพระมหากษัตริย์
วันจักรี
◆
◆

◆

วันจักรีตรงกับ วันที่ 6 เมษายนของทุกปี
ในวันจักรีเกิดเหตุการณ์สาคัญขึ้น ซึ่งเป็นวันที่สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
รัชกาลที่ 1 เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์องค์แรกแห่งราชวงศ์จักรีและกรุง
รัตนโกสินทร์
ในวันจักรี นักเรียนควรปฏิบัติตนเป็นเด็กดีของพ่อแม่และครูอาจารย์

วันรัฐธรรมนูญ
◆
◆

◆

วันรัฐธรรมนูญ ตรงกับวันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปี
ในวันรัฐธรรมนูญเกิดเกิดเหตุการณ์สาคัญใดขึ้น ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) พระราชทานรัฐธรรมนูญแก่ประชาชนชาวไทยใน พ.ศ. 2475 ทา
ให้มีการปกครอง แบบประชาธิปไตยขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย
ในวันรัฐธรรมนูญ นักเรียนควรปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของชาติ เคารพกฎหมายบ้านเมือง

วันฉัตรมงคล
◆
◆

◆

วันฉัตรมงคลตรงกับวันที่ 4 พฤษภาคม ของทุกปี
ในวันฉัตรมงคลเกิดเหตุการณ์สาคัญใดขึ้น ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 10 เสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติ
ในวันฉัตรมงคลนักเรียนควร ปฏิบัติตนเป็นพสกนิกรที่ดีของพระองค์ เช่น เป็นเด็กดีของ
พ่อแม่ เชื่อฟังครูอาจารย์

๔๙๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร
◆

◆

◆

วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี มีความสาคัญคือ เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ 9
ในหลวงทรงมีความสาคัญต่อประเทศไทย ท่านทรงเป็นพระประมุขของปวงชนชาวไทย
เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีพระเมตตาต่อราษฎรชาวไทย เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรง
ครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลก
วันที่ 5 ธันวาคมนักเรียนจะปฏิบัติตนโดยการทาความดีต่าง ๆ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
ในหลวง และทาความดีกบั คุณพ่อและคุณแม่

วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง
◆

◆

◆

วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติ และเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
12 สิงหาคม เป็นวันที่มีความสาคัญต่อประชาชนชาวไทยซึ่งเป็นวันที่ให้ชาวไทยทุกคนนึก
ถึงบุญคุณของแม่ที่มีพระคุณต่อเรา และคุณความดีที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทย เช่น ทรงมีโครงการศูนย์ศิลปาชีพ โครงการป่ารักษ์
น้า เพื่อให้ คนไทยหวงแหนและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
วันที่ 12 สิงหาคม นักเรียนควร ทาความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระราชินี เช่น
ทาบุญตักบาตร นาดอกมะลิไปกราบคุณแม่ ขอบคุณที่ท่านให้กาเนิดเรามา

วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
◆

◆

วันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว
ในหลวงทรงมีความสาคัญต่อประเทศไทย ท่านทรงเป็นพระประมุขของปวงชนชาวไทย
เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีพระเมตตาต่อราษฎรชาวไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วันสาคัญของไทย

๔๙๗

ใบงานที่ 1 เรือ่ ง วันหยุดราชการที่เกี่ยวกับชาติและพระมหากษัตริย์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วันสาคัญของไทย
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 1 เรื่อง วันสาคัญทีเ่ กีย่ วกับชาติและพระมหากษัตริย์
รายวิชาสังคมศึกษา รหัส ส13101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ตอนที่ 1 คาชี้แจง ให้นักเรียนเติมคาลงในช่องว่าง ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ใน
วันหยุดราชการที่เกี่ยวกับชาติและพระมหากษัตริย์
วันจักรี
วันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9
วันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 10

วันฉัตรมงคล
วันรัฐธรรมนูญ
วันพระราชสมภพพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

1. เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติ
..........................................................................................................................................................
2. เป็นวันที่รชั กาลที่ 1 เสด็จขึ้นครองราชย์
..........................................................................................................................................................
3. เป็นวันชาติ และเป็นวันพ่อแห่งชาติ
..........................................................................................................................................................
4. เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) พระราชทานรัฐธรรมนูญแก่
ประชาชนชาวไทย
..........................................................................................................................................................
5. เป็นวันแม่แห่งชาติ
..........................................................................................................................................................

๔๙๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

ตอนที่ 2 คาชี้แจง ให้นักเรียนบอกความสาคัญและการปฏิบัติตนในวันหยุดราชการทีเ่ กี่ยวกับ
ชาติและพระมหากษัตริย์
1. วันจักรี มีความสาคัญอย่างไร นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไร
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
2. วันฉัตรมงคล มีความสาคัญอย่างไร นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไร
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
3. วันรัฐธรรมนูญ มีความสาคัญอย่างไร นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไร
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
4. วันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9 มีความสาคัญอย่างไร นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไร
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
5. วันพระราชสมภพพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีความสาคัญอย่างไร นักเรียนควรปฏิบัติตน
อย่างไร
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
6. วันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 10 มีความสาคัญอย่างไร นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไร
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล......................................................................................ชั้น...........................เลขที่..........................

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วันสาคัญของไทย

๔๙๙

เฉลยใบงาน เรื่อง วันหยุดราชการที่เกี่ยวกับชาติและพระมหากษัตริย์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วันสาคัญของไทย
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 1 เรื่อง วันสาคัญทีเ่ กีย่ วกับชาติและพระมหากษัตริย์
รายวิชาสังคมศึกษา รหัส ส13101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ตอนที่ 1 คาชี้แจง ให้นักเรียนเติมคาลงในช่องว่าง ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ใน
วันหยุดราชการที่เกี่ยวกับชาติและพระมหากษัตริย์
วันจักรี
วันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9
วันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 10

วันฉัตรมงคล
วันรัฐธรรมนูญ
วันพระราชสมภพพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

1. เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติ
วันฉัตรมงคล
..........................................................................................................................................................
2. เป็นวันที่รชั กาลที่ 1 เสด็จขึ้นครองราชย์
วันจักรี
..........................................................................................................................................................
3. เป็นวันชาติ และเป็นวันพ่อแห่งชาติ
วันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9
..........................................................................................................................................................
4. เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) พระราชทานรัฐธรรมนูญแก่
ประชาชนชาวไทย
วันรัฐธรรมนูญ
..........................................................................................................................................................
5. เป็นวันแม่แห่งชาติ
วันพระราชสมภพพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
..........................................................................................................................................................

๕๐๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

ตอนที่ 2 คาชี้แจง : ให้นักเรียนบอกความสาคัญและการปฏิบัติตนในวันหยุดราชการทีเ่ กี่ยวกับ
ชาติและพระมหากษัตริย์
1. วันจักรี มีความสาคัญอย่างไร นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไร
วันที่สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์องค์แรก
..........................................................................................................................................................
แห่งราชวงศ์จกั รีและกรุงรัตนโกสินทร์ในวันจักรี นักเรียนควรปฏิบัติตนเป็นเด็กดีของพ่อแม่และครูอาจารย์
..........................................................................................................................................................

2. วันฉัตรมงคล มีความสาคัญอย่างไร นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไร
เป็
นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติในวันฉัตรมงคลนักเรียนควร
..........................................................................................................................................................
ปฏิ
บัติตนเป็นพสกนิกรที่ดีของพระองค์ เช่น เป็นเด็กดีของพ่อแม่ เชื่อฟังครูอาจารย์
..........................................................................................................................................................

3. วันรัฐธรรมนูญ มีความสาคัญอย่างไร นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไร
ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) พระราชทานรัฐธรรมนูญ
..........................................................................................................................................................
นักเรียนควรปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของชาติ เคารพกฎหมายบ้านเมือง
..........................................................................................................................................................

4. วันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9 มีความสาคัญอย่างไร นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไร
เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีพระเมตตาต่อราษฎรชาวไทย เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชย์ยาวนาน
..........................................................................................................................................................
ที่สุดในโลกนักเรียนจะปฏิบัตติ นโดยการทาความดีต่าง ๆ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง และทาความ
..........................................................................................................................................................
ดีกับคุณพ่อและคุณแม่
..........................................................................................................................................................

5. วันพระราชสมภพพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีความสาคัญอย่างไร นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไร
เป็นวันที่มีความสาคัญต่อประชาชนชาวไทยซึ่งเป็นวันที่ให้ชาวไทยทุกคนนึกถึงบุญคุณของแม่ที่มพี ระคุณ
..........................................................................................................................................................
ต่อเรานักเรียนควร ทาความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระราชินี เช่น ทาบุญตักบาตร นา
..........................................................................................................................................................
ดอกมะลิไปกราบคุณแม่ ขอบคุณทีท่ ่านให้กาเนิดเรามา
..........................................................................................................................................................

6. วันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 10 มีความสาคัญอย่างไร นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไร
ในหลวงทรงมีความสาคัญต่อประเทศไทย ท่านทรงเป็นพระประมุขของปวงชนชาวไทย
..........................................................................................................................................................
เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีพระเมตตาต่อราษฎรชาวไทย
..........................................................................................................................................................
นักเรียนจะปฏิบัติตนโดยการทาความดีต่าง ๆ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง
..........................................................................................................................................................

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วันสาคัญของไทย

๕๐๑

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูว้ ันที่.......................เดือน..........................................พ.ศ..................................

ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

เกณฑ์การให้คะแนน
ความ
ความ
มีส่วน รวม ระดับ
สนใจ การตอบ
ตั้งใจใน
ร่วมใน (16) คุณภาพ
และ
คาถาม
การเรียน
กิจกรรม
ซักถาม
(4)
(4)
(4)
(4)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
0-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

๕๐๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (Rubric)

ประเด็นการ
ประเมิน
1. ความตั้งใจใน
การเรียน
2. ความสนใจและ
การซักถาม
3. การตอบคาถาม

4. มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม

เกณฑ์การให้คะแนน
ต้องปรับปรุง
(1)
สนใจในการเรียน สนใจในการเรียน สนใจในการเรียน ไม่สนใจใน
ไม่คุยหรือเล่นกัน คุยกันเล็กน้อย
คุยกันและเล่นกัน การเรียน คุยและ
ในขณะเรียน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียนเป็น เล่นกันในขณะ
บางครั้ง
เรียน
มีการถามในหัวข้อ มีการถามในหัวข้อ มีการถามในหัวข้อ ไม่ถามในหัวข้อที่
ที่ตนไม่เข้าใจทุก ที่ตนไม่เข้าใจเป็น ที่ตนไม่เข้าใจเป็น ตนไม่เข้าใจและ
เรื่องและกล้า
ส่วนมากและกล้า บางครั้งและไม่ค่อย ไม่กล้าแสดงออก
แสดงออก
แสดงออก
กล้าแสดงออก
ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน ไม่ตอบคาถาม
เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามเป็น
ตอบคาถามถูกทุก ตอบคาถาม
บางครั้งและตอบ
ข้อ
ส่วนมากถูก
คาถามถูกเป็น
บางครั้ง
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ไม่มีความร่วมมือ
ช่วยเหลือเพื่อนใน ช่วยเหลือเพื่อน
ช่วยเหลือเพื่อนใน ในขณะทา
การทากิจกรรม
เป็นส่วนใหญ่ใน
การทากิจกรรม
กิจกรรม
การทากิจกรรม
เป็นบางครั้ง
ดีมาก (4)

ดี (3)

พอใช้ (2)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วันสาคัญของไทย

๕๐๓

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูว้ ันที่.......................เดือน.............................................พ.ศ...............................

ลาดับ
ที่

ชื่อกลุ่ม

เกณฑ์การให้คะแนน
การ
พฤติกรรม
การ
รวม ระดับ
สนทนา
การ
การ
ปฏิสัมพันธ์
เรื่อง ติดต่อสื่อสาร ทางาน (16) คุณภาพ
กัน
กลุม่
ทีก่ าหนด
(4)
(4)
(4)
(4)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
0-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

๕๐๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายกลุ่ม (Rubric)

ประเด็นการ
ประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก (4)

ดี (3)

1. การปฏิสัมพันธ์ ร่วมมือและช่วยเหลือ ร่วมมือและ
กัน
เพือ่ นในการทา
ช่วยเหลือเพื่อน
กิจกรรม
เป็นส่วนใหญ่ใน
ปฏิบัติงานร่วมกัน การทากิจกรรม
อย่างร่วมมือร่วมใจ
จนงานที่ได้รับ
มอบหมายออกมา
สาเร็จถูกต้องสมบูรณ์

ปฏิบัติงานร่วมกัน
จนงานที่ได้รับ
มอบหมายออกมา
สาเร็จถูกต้อง

พอใช้ (2)

ต้องปรับปรุง
(1)

ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม
เป็นบางครั้ง

ไม่ให้ความ
ร่วมมือในขณะทา
กิจกรรมงานไม่
สาเร็จ

ปฏิบัติงานร่วมกัน
จนงานออกมา
สาเร็จแต่ยังไม่
สมบูรณ์

2. การสนทนา
เรื่องที่กาหนด

สนทนาตรงประเด็น สนทนาตรง
ครอบคลุมเนื้อหา
ประเด็น
ครอบคลุมเนื้อหา
บางส่วน

สนทนาตรง
ประเด็น

สนทนาไม่ตรง
ประเด็น

3. การ
ติดต่อสื่อสาร

มีการปรึกษาครู
มีการปรึกษาครู
ปรึกษาเพื่อนในกลุ่ม ปรึกษาเพื่อนใน
และเพื่อนกลุ่มอื่น ๆ กลุ่มเพื่อนกลุ่ม
อื่น ๆ บ้าง

มีการปรึกษาครู
ปรึกษาเพื่อนใน
กลุ่มเพื่อนกลุ่ม
อื่น ๆ เป็นบางครั้ง

ไม่มีการปรึกษาครู
ปรึกษาเพื่อนใน
กลุ่มและเพื่อนกลุ่ม
อื่น ๆ

4. พฤติกรรมการ
ทางาน

มีการวางแผนอย่าง
เป็นระบบ กาหนด
บทบาทของสมาชิก

มีการวางแผนอย่าง
เป็นระบบ กาหนด
บทบาทของสมาชิก
แต่ไม่มีการชี้แจง
เป้าหมายในการ
ทางาน

ไม่มีการวางแผน
ไม่กาหนดบทบาท
ของสมาชิก
ไม่ชี้แจงเป้าหมาย
สมาชิกต่างคน
ต่างทางาน

อย่างชัดเจน และมี
การชี้แจงเป้าหมาย
ในการทางาน

มีการวางแผนอย่าง
เป็นระบบ กาหนด
บทบาทของสมาชิก
และมีการชี้แจง
เป้าหมายในการ
ทางาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วันสาคัญของไทย

๕๐๕

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คาชี้แจง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
รายการ
ประเมิน

ระดับการปฏิบตั ิ
พฤติกรรมการแสดงออก

๓

๒

๑. มีวินัย
รับผิดชอบ

๑.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรี ย น มี ค วามตรงต่ อ เวลาในการปฏิ บั ติ กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ใน
ชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้ 2.1 ตั้งใจเรียน
2.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
2.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ
2.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี
ต่างๆแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และเลือกใช้สื่อได้
อย่างเหมาะสม
2.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู้
2.6 แลกเปลี่ยนความรู้ ด้วยวิธีการต่างๆ และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
3. มุ่งมั่นใน 3.1 มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
การทางาน 3.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ตอ่ อุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังนี้
ช่วงคะแนน
22-27
15-21
8-14
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป ถือว่า ผ่าน

๑

๕๐๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน

คาชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ระดับการปฏิบตั ิ
รายการประเมิน

พฤติกรรมการแสดงออก

๓

๒

๑

๑. ความสามารถ ๑.1 มีความสามรถในการรับ – ส่งสาร
ในการสื่อสาร
1.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ
ของตนเอง โดยใช้ภาษาอย่าง เหมาะสม
2. ความสามารถ 2.1 มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์
ในการคิด
2.2 มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ
3. ความสามารถ 3.1 สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้
ในการใช้ทักษะ 3.2 นาความรูท้ ี่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
ชีวิต
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนดังนี้
ช่วงคะแนน
13-18
9-12
5-8
1-4

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป ถือว่า ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วันสาคัญของไทย

๕๐๗

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 2 เรื่อง วันสาคัญทีเ่ กีย่ วกับศาสนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
เรื่อง วันสาคัญของไทย
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชา สังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดงี ามและธารงรักษา
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข
ตัวชี้วดั
ป.๓/3 อธิบายความสาคัญขอวันหยุดราชการที่สาคัญ
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
วันสาคัญที่เกี่ยวกับศาสนา ถือเป็นวันสาคัญของไทย เป็ น วั น ที่ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ พุ ท ธศาสนิ ก ชน
การกาหนดวันสาคัญขึ้นมาก็เพื่อให้ ชาวพุทธได้ตระหนักถึงความสาคัญและได้เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา
เพื่อให้เกิดความสุข เป็นการสร้างความดี มีโอกาสได้บาเพ็ญบุญกุศล เพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายความสาคัญของวันหยุดราชการที่เกี่ยวกับศาสนาได้
3.2 ด้านทักษะ กระบวนการ (P)
- วิเคราะห์ความสาคัญและเสนอแนวทางในการปฏิบัติตนที่ถูกต้องในวันสาคัญที่เกี่ยวกับศาสนา
3.2 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- เห็นความสาคัญของวันหยุดราชการที่เกี่ยวกับศาสนา
๔. สาระการเรียนรู้
- วันหยุดเกี่ยวกับศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย รับผิดชอบ
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียน

1.

ลาดับที่

๕๐๘

จุดประสงค์
การเรียนรู้
ขั้นนา

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้

- ครูตั้งคาถามกระตุ้นคิดเพื่อ - คาตอบตามดุลพินิจของ
นาเข้าสู่บทเรียน “นักเรียน ครูผู้สอน
คิดว่าวันดังกล่าวมี
ความสาคัญหรือไม่”

กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
10 นาที 1. ครูให้นักเรียนฟังและร้อง 1. นักเรียนฟังและร้อง
- วันสาคัญทาง
เพลงวันสาคัญทาง
เพลง
พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา
๒. ครูตั้งคาถามกระตุ้นคิด 2. นักเรียนพูดคุยแลก
เปลี่ยนกันกับเพื่อนๆและ
ครูเกี่ยวกับเนื้อเพลงที่ได้ฟัง
- เนื้อเพลงกล่าวถึงเรื่องใด - วันสำคัญทำง
พระพุทธศำสนำ เช่น
วันวิสำขบูชำ วันมำฆบูชำ
วันอำสำฬหบูชำ และวัน
เข้ำพรรษำ

เวลา
ที่ใช้

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 2 เรื่อง วันสาคัญทีเ่ กีย่ วกับศาสนา
รายวิชาสังคมศึกษา จานวน 1 ชั่วโมง
การประเมิน
การเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

2.

ลาดับที่

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้
ขั้นสอน

จุดประสงค์
การเรียนรู้

1. วิเคราะห์ความสาคัญ
และเสนอแนวทางในการ
ปฏิบัติตนที่ถูกต้องในวัน
สาคัญที่เกี่ยวกับศาสนา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วันสาคัญของไทย

กิจกรรมนักเรียน
1. นักเรียนแบ่งกลุม่ 4
กลุ่ม ดังนี้
• กลุ่มที่ 1 วันวิสาขบูชา
• กลุ่มที่ 2 วันมาฆบูชา
• กลุ่มที่ 3 วันอาสาฬหบูชา
• กลุ่มที่ 4 วันเข้าพรรษา
2. ครูแจกใบความรู้ที่ 2 เรื่อง 2. นักเรียนศึกษาใบความรู้
เรื่อง วันหยุดราชการที่
วันหยุดราชการที่เกี่ยวกับ
เกี่ยวกับศาสนา
ศาสนา พร้อมกับอธิบาย
เนื้อหา ให้นักเรียนฟังพอ
สังเขป
3. ครูตั้งคาถามให้นักเรียน 3. นักเรียนภายในกลุม่
ร่วมกันวิเคราะห์ความสาคัญ ร่วมกันวิเคราะห์
ความสาคัญและเสนอ
และเสนอแนวทางในการ
แนวทางในการปฏิบัติตน
ปฏิบัติตนที่ถูกต้องในวัน

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
15 นาที 1. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น
4 กลุ่ม โดยใช้วิธีการสอน
แบบกะบวนการกลุ่ม

เวลา
ที่ใช้

- แบบประเมิน
กระบวนการ
ทางานกลุ่ม

การประเมิน
การเรียนรู้

- คาถาม

- การประเมิน
การตอบคาถาม

- ใบความรูท้ ี่ 2 - การประเมิน
เรื่อง วันหยุด - การสังเกต
ราชการที่
พฤติกรรม
เกี่ยวกับศาสนา

สื่อการเรียนรู้

๕๐๙

ลาดับที่

๕๑๐

*จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้

- วันขึ้น 15 คำ เดือน 6
เป็นวันคล้ำยวันประสูติ
ตรัสรู้ และปรินิพพำนของ
พระพุทธเจ้ำ

- ในวันมาฆบูชาตรงกับวันใด - พระสงฆ์ทีพระพุทธเจ้ำ
บวชให้จำนวน 1,250
มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น
องค์ มำประชุมกันโดยมิได้
นัดหมำย ในวันเพ็ญ 15
คำ เดือน 3

- ในวันวิสาขบูชานักเรียนจะ - ทำบุญตักบำตร
เวียนเทียน
ปฎิบัติตนอย่างไร

- วันวิสาขบูชาตรงกับวันใด
มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น

กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
- นักเรียนรู้จกั วันสาคัญทาง - วันวิสำขบูชำ วันมำฆบูชำ
พระพุทธศาสนาวันใดบ้าง
- บุญตักบำตร กวำดลำนวัด
- วันสาคัญทา
เวียนเทียน
พระพุทธศาสนา
นักเรียนจะปฎิบตั ติ นอย่างไร

แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

ลาดับที่

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วันสาคัญของไทย
เวลา
ที่ใช้
กิจกรรมนักเรียน
- ละเว้นควำมชัว ทำควำม
ดี และ ทำจิตใจให้ผ่องใส

- พระพุทธเจ้ำแสดงธรรม
ครั้งแรก ชือ ธัมมจัก
กัปปวัตนสูตร มีพระสงฆ์
เกิดขึ้นองค์แรก มีพระ
รัตนตรัยครบ 3 ประกำร
- วันเข้ำพรรษำ

- วันอาสาฬหบูชาสาคัญต่อ
พระพุทธศาสนาอย่างไร

- วันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา วันใดที่
พระสงฆ์จาพรรษาอยู่กับวัด
โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่นเป็น
เวลา 3 เดือน

- นักเรียนรู้สกึ อย่างไรเมือ่ ได้ - โล่ง มีควำมสบำยใจ มีจิต
เข้าร่วมกิจกรรมในวันสาคัญ ยิม้ แจ่ม
ทางพระพุทธศาสนา

กิจกรรมครู
- หัวใจของหลักธรรม
โอวาทปาติโมกข์

แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

๕๑๑

จุดประสงค์
การเรียนรู้

2. บอกวันทางศาสนาได้

3. เห็นความสาคัญของ
วันหยุดราชการที่เกี่ยวกับ
ศาสนา

ลาดับที่

3.

4.

๕๑๒

ขั้นสรุป

ขั้นปฏิบัติ

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้
กิจกรรมครู
4. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปเรื่อง วันหยุดราชการที่
เกี่ยวกับศาสนา

1. นักเรียนสรุปการเรียนรู้
ร่วมกัน

1. นักเรียนเขียนประเด็นที่
กลุ่มของตนเองได้ศึกษาลง
บน Timeline ใหญ่ บน
กระดาษแผ่นใหญ่ของห้อง

กิจกรรมนักเรียน
4. นักเรียนผลัดกันอธิบาย
ความรู้และซักถามข้อสงสัย
ภายในกลุ่มของตนเอง

แนวการจัดการเรียนรู้

15 นาที 1. ครูให้นักเรียนนาประเด็น
ของแต่ละกลุ่มที่ศึกษาที่
เขียนลงในกระดาษ เอสี่ มา
ลงเป็น Timeline ใหญ่บน
กระดาษแผ่นใหญ่ของห้อง
เพื่อให้เห็นเหตุการณ์อย่าง
ต่อเนื่อง ชัดเจนเกิดความ
เข้าใจมากขึ้น
5 นาที 1. ครูและนักเรียนสรุป
การเรียนรู้ร่วมกัน โดยครูใช้
คาถามในการกระตุ้นคิดและ
เป็นผู้ค่อยเติมเต็มความรู้
ให้กับนักเรียน

เวลา
ที่ใช้

- ใบงานที่ 2
เรื่อง วันหยุด
ราชการที่
เกี่ยวกับศาสนา

สื่อการเรียนรู้

- การประเมิน
สังเกตพฤติกรรม

- การประเมิน
สังเกตพฤติกรรม
- การตรวจใบ
งาน

การประเมิน
การเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วันสาคัญของไทย

๕๑๓

8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. ใบความรูท้ ี่ 2เรื่อง วันหยุดราชการที่เกี่ยวกับศาสนา
2. ใบงานที่ 2 เรือ่ ง วันหยุดราชการที่เกี่ยวกับศาสนา
9. การประเมินผลรวบยอด
ชื้นงานหรือภาระงาน
ใบงานที่ 2 เรือ่ ง วันหยุดราชการที่เกี่ยวกับศาสนา
การวัดและประเมินผล
ประเด็นการวัด
และประเมินผล

วิธีการ

เครื่องมือ

- ข้อซักถาม
- แบบประเมิน
- การตอบคาถาม
การสังเกตพฤติกรรม
ด้านความรู้ ความ
นักเรียนรายบุคคล
เข้าใจ (K)
-แบบประเมิน
กระบวนการทางานกลุ่ม
- ใบความรูท้ ี่ 2 เรื่อง
- ใบงานที่ 2 เรื่อง
วันหยุดราชการที่
วันหยุดราชการที่
เกี่ยวกับศาสนา
เกี่ยวกับศาสนา
ด้านทักษะ
- แบบประเมิน
กระบวนการ (P) การแบบประเมิน
กระบวนการทางานกลุ่ม กระบวนการทางานกลุ่ม
ด้านคุณลักษณะ
เจตคติ ค่านิยม
(A)
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

สมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียน

- การประเมินการสังเกต
พฤติกรรมนักเรียน
รายบุคคล
- การตอบคาถาม
- ประเมิน มีวินัย
รับผิดชอบใฝ่เรียนรู้ และ
มุ่งมั่นในการทางาน

- แบบประเมินการ
สังเกตพฤติกรรม
นักเรียนรายบุคคล
- ข้อซักถาม
- แบบประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

- ประเมินความสามารถ - แบบประเมิน
ในการสื่อสาร
สมรรถนะสาคัญของ
ความสามารถในการคิด ผูเ้ รียน
และความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต

เกณฑ์การประเมิน
- ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป

- ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 60
- ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป
- ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป
- ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพผ่านขึ้นไป
- ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพผ่านขึ้นไป

๕๑๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหารหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วันสาคัญของไทย

๕๑๕

ใบความรูท้ ี่ 2 เรื่อง วันหยุดราชการที่เกี่ยวกับศาสนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วันสาคัญของไทย
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 2 เรื่อง วันหยุดราชการที่เกี่ยวกับศาสนา
รายวิชาสังคมศึกษา รหัส ส13101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

วันมา บูชา

วันมา บูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่า เดือน 3
ในวันมาฆบูชาเกิดเหตุการณ์สาคัญ คือ พระสงฆ์ซึ่งเป็นอรหันต์ที่พระพุทธเจ้าบวชให้จานวน
1,250 องค์ มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย ในวันเพ็ญ 15 ค่า เดือน 3 พระพุทธเจ้าทรง
แสดงธรรมโอวาทปาติโมกข์แก่พระสงฆ์เหล่านั้น
ในวันมาฆบูชานักเรียนทากิจกรรม ดังนี้ทาบุญตักบาตร ฟังธรรม เวียนเทียน

วันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่า เดือน 6
ในวันวิสาขบูชาเกิดเหตุการณ์สาคัญ คือ เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของ
พระพุทธเจ้า
ในวันวิสาขบูชานักเรียนทากิจกรรม ดังนีท้ าบุญตักบาตร ฟังธรรม เวียนเทียน

๕๑๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

วันอาสา หบูชา

วันอาสา หบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่า เดือน 8
ในวันอาสาฬหบูชาเกิดเหตุการณ์สาคัญ คือ พระพุทธเจ้าแสดงธรรมครั้งแรก ชื่อ ธัมมจัก
กัปปวัตนสูตร มีพระสงฆ์เกิดขึ้นองค์แรก มีพระรัตนตรัยครบ 3 ประการ
ในวันอาสาฬหบูชานักเรียนทากิจกรรม ดังนีท้ าบุญตักบาตร ฟังธรรม เวียนเทียน

วันเข้าพรรษา

วันเข้าพรรษา ตรงกับวันแรม 1 ค่า เดือน 8 ถัดจากวันอาสาฬหบูชา 1 วัน
ในวันเข้าพรรษาเกิดเหตุการณ์สาคัญ คือ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าให้พระสงฆ์จาพรรษาอยู่กับ
วัด โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่นเป็นเวลา 3 เดือน
ในช่วงพระสงฆ์จาพรรษา นักเรียนควรทากิจกรรม ทาบุญตักบาตรทุกเช้าและแบ่งเวลาไป
ทาบุญที่วัด

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วันสาคัญของไทย

๕๑๗

ใบงานที่ 2 เรื่อง วันหยุดราชการที่เกี่ยวกับศาสนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วันสาคัญของไทย
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 2 เรื่อง วันหยุดราชการที่เกี่ยวกับศาสนา
รายวิชาสังคมศึกษา รหัส ส13101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงใน หน้าข้อความที่ถูกต้องและเขียนเครื่องหมาย
หน้าข้อความที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับวันหยุดราชการที่เกี่ยวกับศาสนา
1. ...........วันมาฆบูชาเป็นวันที่พระอรหันต์จานวน 1,250 องค์มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นดั หมาย
2. ...........วันวิสาขบูชาตรงกับวันขึ้น 15 ค่า เดือน 6
3. ...........วันวิสาขบูชาเป็นวันที่พระอรหันต์จานวน 200 องค์มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย
4. ...........วันวิสาขบูชาเป็นวันที่เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า
5. ...........วันเข้าพรรษาตรงกับวันแรม 1 ค่า เดือน 8 ถัดจากวันอาสาฬหบูชา 1 วัน
6. ...........วันอาสาฬบูชาเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบ 3 ประการ
7. ...........วันวิสาขบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโอวาทปาติโมกข์แก่พระสงฆ์
8. ...........วันมาฆบูชาบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าให้พระสงฆ์จาพรรษาอยู่กับวัด
9. ...........วันอาสาฬหบูชาเกิดเหตุการณ์สาคัญ คือมีพระสงฆ์รูปแรกเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนา

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

๕๑๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
เฉลยใบงานที่ 2 เรื่อง วันหยุดราชการที่เกี่ยวกับศาสนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วันสาคัญของไทย
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 2 เรื่อง วันหยุดราชการที่เกี่ยวกับศาสนา
รายวิชาสังคมศึกษา รหัส ส13101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงใน หน้าข้อความที่ถูกต้องและเขียนเครื่องหมาย
หน้าข้อความที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับวันหยุดราชการที่เกี่ยวกับศาสนา
1.

✓

วันมาฆบูชาเป็นวันที่พระอรหันต์จานวน 1,250 องค์มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย

2.

✓

วันวิสาขบูชาตรงกับวันขึ้น 15 ค่า เดือน 6

3.

วันวิสาขบูชาเป็นวันที่พระอรหันต์จานวน 200 องค์มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย

4.

✓

วันวิสาขบูชาเป็นวันที่เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า

5.

✓

วันเข้าพรรษาตรงกับวันแรม 1 ค่า เดือน 8 ถัดจากวันอาสาฬหบูชา 1 วัน

6.

✓

วันอาสาฬบูชาเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบ 3 ประการ

7.

วันเข้าวิสาขบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโอวาทปาติโมกข์แก่พระสงฆ์

8.

วันมาฆบูชาบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าให้พระสงฆ์จาพรรษาอยู่กับวัด

9.

✓

วันอาสาฬหบูชาเกิดเหตุการณ์สาคัญ คือมีพระสงฆ์รูปแรกเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วันสาคัญของไทย

๕๑๙

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูว้ ันที่.......................เดือน............................................พ.ศ..............................

ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

เกณฑ์การให้คะแนน
ความ
ความ
มีส่วน รวม ระดับ
สนใจ การตอบ
ตั้งใจใน
ร่วมใน (16) คุณภาพ
และ
คาถาม
การเรียน
กิจกรรม
ซักถาม
(4)
(4)
(4)
(4)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
0-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

๕๒๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายกลุ่ม (Rubric)

ประเด็นการ
ประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก (4)

ดี (3)

พอใช้ (2)

ต้องปรับปรุง
(1)

ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม
เป็นบางครั้ง

ไม่ให้ความ
ร่วมมือในขณะทา
กิจกรรมงานไม่
สาเร็จ

1. การปฏิสัมพันธ์ ร่วมมือและช่วยเหลือ ร่วมมือและ
กัน
เพือ่ นในการทา
ช่วยเหลือเพื่อน
กิจกรรม
เป็นส่วนใหญ่ใน
การทากิจกรรม
ปฏิบัติงานร่วมกัน
อย่างร่วมมือร่วมใจ ปฏิบัติงานร่วมกัน
จนงานที่ได้รับ
จนงานที่ได้รับ
มอบหมายออกมา มอบหมายออกมา
สาเร็จถูกต้องสมบูรณ์ สาเร็จถูกต้อง

ปฏิบัติงานร่วมกัน
จนงานออกมา
สาเร็จแต่ยังไม่
สมบูรณ์

2. การสนทนา
เรื่องที่กาหนด

สนทนาตรง
ประเด็น

สนทนาไม่ตรง
ประเด็น

สนทนาตรงประเด็น สนทนาตรง
ครอบคลุมเนื้อหา
ประเด็น
ครอบคลุมเนื้อหา
บางส่วน

3. การติดต่อสื่อสาร มีการปรึกษาครู
ปรึกษาเพื่อนในกลุ่ม
และเพื่อนกลุ่มอื่น ๆ

มีการปรึกษาครู
ปรึกษาเพื่อนในกลุ่ม
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ
บ้าง

มีการปรึกษาครู
ปรึกษาเพื่อนในกลุ่ม
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ
เป็นบางครั้ง

ไม่มีการปรึกษาครู
ปรึกษาเพื่อนใน
กลุ่มและเพื่อนกลุ่ม
อื่น ๆ

4. พฤติกรรม
การทางาน

มีการวางแผนอย่าง
เป็นระบบ กาหนด
บทบาทของสมาชิก
และมีการชี้แจง
เป้าหมายใน
การทางาน

มีการวางแผนอย่าง
เป็นระบบ กาหนด
บทบาทของสมาชิก
แต่ไม่มีการชี้แจง
เป้าหมายใน
การทางาน

ไม่มีการวางแผน
ไม่กาหนด
บทบาทของ
สมาชิกไม่ชี้แจง
เป้าหมายสมาชิก
ต่างคนต่าง
ทางาน

มีการวางแผนอย่าง
เป็นระบบ กาหนด
บทบาทของสมาชิก
อย่างชัดเจน และมี
การชี้แจงเป้าหมาย
ในการทางาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วันสาคัญของไทย

๕๒๑

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูว้ ันที่.......................เดือน.............................................พ.ศ.............................

ลาดับ
ที่

ชื่อกลุ่ม

เกณฑ์การให้คะแนน
การ
พฤติกรรม
การ
รวม ระดับ
สนทนา
การ
การ
ปฏิสัมพันธ์
เรื่อง ติดต่อสื่อสาร ทางาน (16) คุณภาพ
กัน
กลุม่
ทีก่ าหนด
(4)
(4)
(4)
(4)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

๕๒๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายกลุ่ม (Rubric)

ประเด็นการ
ประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก (4)

ดี (3)

1. การปฏิสัมพันธ์ ร่วมมือและช่วยเหลือ ร่วมมือและ
กัน
เพือ่ นในการทา
ช่วยเหลือเพื่อน
กิจกรรม
เป็นส่วนใหญ่ใน
การทากิจกรรม
2. การสนทนา
สนทนาตรงประเด็น สนทนาตรง
เรื่องที่กาหนด
ครอบคลุมเนื้อหา
ประเด็น
ครอบคลุมเนื้อหา
บางส่วน
3. การติดต่อสื่อสาร มีการปรึกษาครูและ มีการปรึกษาครูและ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ
เป็นส่วนใหญ่
4. พฤติกรรม
มีการวางแผนอย่าง มีการวางแผนอย่าง
การทางาน
เป็นระบบ และแบ่ง เป็นระบบ และแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่ม
ในกลุ่มเป็นส่วนใหญ่

พอใช้ (2)
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม
เป็นบางครั้ง
สนทนาตรง
ประเด็น
มีการปรึกษาครูและ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ
เป็นบางครั้ง
มีการวางแผนอย่าง
เป็นระบบ และแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่มเป็นบางครั้ง

ต้องปรับปรุง
(1)
ไม่ให้ความ
ร่วมมือในขณะทา
กิจกรรม
สนทนาไม่ตรง
ประเด็น
ไม่มีการปรึกษาครู
และเพื่อนกลุ่มอื่น ๆ
ไม่มีการวางแผน
อย่างเป็นระบบ
และไม่มีการแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่ม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วันสาคัญของไทย

๕๒๓

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คาชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
รายการ
ประเมิน
๑. มีวินัย
รับผิดชอบ

พฤติกรรมการแสดงออก

ระดับการปฏิบตั ิ
๓

๒

๑.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ใน
ชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้ 2.1 ตั้งใจเรียน
2.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
2.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
2.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยีต่างๆแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และ
เลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม
2.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์
ความรู้
2.6 แลกเปลี่ยนความรู้ ด้วยวิธีการต่างๆ และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
3. มุ่งมั่นใน 3.1 มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
การทางาน 3.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ตอ่ อุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังนี้
ช่วงคะแนน
22-27
15-21
8-14
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป ถือว่า ผ่าน

๑

๕๒๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน

คาชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ระดับการปฏิบตั ิ
รายการประเมิน

พฤติกรรมการแสดงออก

๓

๒

๑

๑. ความสามารถ ๑.1 มีความสามรถในการรับ – ส่งสาร
ในการสื่อสาร
1.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ
ของตนเอง โดยใช้ภาษาอย่าง เหมาะสม
2. ความสามารถ 2.1 มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์
ในการคิด
2.2 มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ
3. ความสามารถ 3.1 สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้
ในการใช้ทกั ษะ 3.2 นาความรูท้ ี่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
ชีวิต
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนดังนี้
ช่วงคะแนน
13-18
9-12
5-8
1-4

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป ถือว่า ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วันสาคัญของไทย

๕๒๕

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 3 เรื่อง วันสาคัญทีเ่ กีย่ วกับประเพณีและวัฒนธรรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
เรื่อง วันสาคัญของไทย
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชา สังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดงี ามและธารงรักษา
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข
ตัวชี้วดั
ป.๓/3 อธิบายความสาคัญขอวันหยุดราชการที่สาคัญ
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
วันสาคัญที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมถือเป็นวันสาคัญของไทย ซึ่งเป็นวันสาคัญที่เป็นวันหยุด
ราชการที่ประชาชนชาวไทยทุกคนควรศึกษา เพื่อจะได้มีความรู้และสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- บอกวันสาคัญและอธิบายความสาคัญของวันหยุดราชการที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมได้
- อธิบายความสาคัญของวันหยุดราชการที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมได้
3.2 ด้านทักษะ กระบวนการ (P)
- มีทักษะกระบวนการทางานกลุ่ม
- ศึกษาวันสาคัญที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตนเอง
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- เห็นความสาคัญของวันหยุดราชการที่เกี่ยวกับวันหยุดราชการที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรม
๔. สาระการเรียนรู้
- วันหยุดเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรม เช่น วันสงกรานต์ และวันพืชมงคล
- วันหยุดเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตนเอง เช่น วันสงกรานต์ของแต่ภูมิภาค
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย รับผิดชอบ
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียน

1.

ลาดับที่

๕๒๖

จุดประสงค์
การเรียนรู้
ขั้นนา

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

แนวการจัดการเรียนรู้

๒. ครูตั้งคาถามกระตุ้นคิด
“จากคลิปวิดีโอที่ได้ดู
นักเรียนอยากรูอ้ ะไรเกีย่ วกับ
วันหยุดราชการที่เกี่ยวกับ
ประเพณีและวัฒนธรรม และ
เพราะอะไรถึงอยากรู้”

2. นักเรียนพูดคุย
แลกเปลี่ยนเกีย่ วกับสิ่งที่
อยากเรียนรู้ การตั้งคาถาม
เพื่อนาไปสู่การเรียนรู้

กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
10 นาที 1. ครูให้นกั เรียนดูคลิปวิดีโอ 1. นักเรียนสนทนา
พิธีหว่านข้าวในแปลงนาสาธิต แลกเปลี่ยนเกีย่ วกับคลิป
สวนจิตรลดา ในพระราชพิธี วิดโี อที่ได้ดู
พืชมงคล จรดพระนังคัลแรก
นาขวัญ ประจาป 2563 ซึ่ง
เป็นวันหยุดราชการวันหนึ่งที่
เกี่ยวกับประเพณีและ
วัฒนธรรม

เวลา
ที่ใช้

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 3 เรื่อง วันสาคัญทีเ่ กีย่ วกับประเพณีและวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา จานวน 1 ชั่วโมง

- คลิปวิดีโอพิธี
หว่านข้าวใน
แปลงนาสาธิต
สวนจิตรลดา
ในพระราชพิธี
พืชมงคล จรด
พระนังคัลแรก
นาขวัญ
ประจาป
2563

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

2.

ลาดับที่

2. อธิบายความสาคัญ
ของวันหยุดราชการที่
เกี่ยวกับประเพณีและ
วัฒนธรรมได้

1. มีทักษะกระบวนการ
ทางานกลุ่ม

จุดประสงค์
การเรียนรู้
ขั้นสอน

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วันสาคัญของไทย

3. นักเรียนภายในกลุม่
- คาถาม
ร่วมกันอภิปรายเพื่อหา
คาตอบโดยนักเรียนผลัดกัน
อธิบายความรู้และซักถาม
ข้อสงสัยภายในกลุ่มของ
ตนเอง

3. ครูตั้งคาถามให้นักเรียน
ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งที่
อยากเรียนรู้เพื่อหาคาตอบ
ซึ่งคาถามที่ครูตั้ง ครูอาจ
กาหนดขอบเขตไว้เพื่อให้
นักเรียนได้ศกึ ษาดังต่อไปนี้

- แบบประเมิน
กระบวนการ
ทางานกลุ่ม

การประเมิน
การเรียนรู้

- การประเมิน
การตอบคาถาม

- ใบความรูท้ ี่ 3 - การประเมิน
เรื่อง
- การสังเกต
วันหยุดราชการ พฤติกรรม
ที่เกี่ยวกับ
ประเพณีและ
วัฒนธรรม
2. นักเรียนศึกษาใบความรู้
ที่ 3 เรื่อง วันหยุดราชการ
ที่เกี่ยวกับประเพณีและ
วัฒนธรรม

สื่อการเรียนรู้

2. ครูแจกใบความรู้ที่ 3
เรื่องวันหยุดราชการ
ที่เกี่ยวกับประเพณีและ
วัฒนธรรม

กิจกรรมนักเรียน
1. นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่อ
ช่วยกันแบ่งปันความคิด
ระดมความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่
อยากเรียนรู้

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
15 นาที 1. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม
ออกเป็น กลุ่มละ 4 คน
โดยใช้เทคนิค Gang of
Four

เวลา
ที่ใช้

๕๒๗

ลาดับที่

๕๒๘

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้
กิจกรรมนักเรียน
- ประเพณีและวัฒนธรรม
ของไทยที่สืบทอดกันมา
อย่างยาวนาน

- ในวันสงกรานต์กิจกรรมที่
นักเรียนชืน่ ชอบ และคิดว่า
เป็นประเพณีที่ดีความสืบ
ทอดต่อชั่วลูกหลาน

- ทาบุญตักบาตรที่วัด สรง
น้าพระ ก่อเจดีย์ทราย รด
น้าดาหัวขอพรจากผู้ใหญ่

- วันที่ 13-15 เมษายน
- วันสงกรานต์
ของทุกปเป็นวันสาคัญใดของ
ไทย
- วันสงกรานต์มีความสาคัญ - เป็นประเพณีขึ้นปีใหม่
อย่างไร
ของไทย เริ่มต้นจากวันที่
13 เมษายน เรียกว่า วัน
มหาสงกรานต์

กิจกรรมครู
- วันสงกรานต์ วันพืชมงคล
ทาให้เรานึกถึงสิ่งใด

แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

ลาดับที่

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วันสาคัญของไทย
เวลา
ที่ใช้

- เพราะเหตุใดจึงต้องมีวัน
พืชมงคล

กิจกรรมครู
- เมื่อได้เข้าร่วมประเพณี
สงกรานต์นักเรียนมี
ความรู้สึกอย่างไร
- วันพืชมงคลตรงกับวันใด
ของป เพราะเหตุใด
เกี่ยวข้องกับอาชีพใดของคน
ไทย
- ประเพณีวันพืชมงคลมี
ความสาคัญต่อสังคมไทย
อย่างไร
- สังคมไทยเป็นสังคม
เกษตรกรรม โดยส่วนใหญ่
การส่งเสริมทางด้านการทา
อาชีพทางการเกษตรจึงมี
ความสาคัญต่อประเทศไทย
- เพื่อทา ขวัญเมล็ดพันธุ์
ต่าง ๆ ก่อนการเพาะปลูก
และสนับสนุนส่งเสริมขวัญ
กาลังใจของชาวนาและ
เกษตรกรไทย

กิจกรรมนักเรียน
- รู้สึกภาคภูมิใจ ที่ชาติไทย
มีวัฒนธรรมที่เป็น
เอกลักษณ์ของตนเอง
- ตรงกับเดือนพฤษภาคม
เพราะเป็นช่วงเข้าฤดูฝน
เป็นช่วงที่เกษตรกรเริ่มทา
นา

แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

๕๒๙

3.

ลาดับที่

๕๓๐

3. ศึกษาวันสาคัญที่
เกี่ยวกับประเพณีและ
วัฒนธรรมในท้องถิ่นของ
ตนเอง

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นปฏิบัติ

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้
กิจกรรมครู
4. ครูช่วยเติมเต็มความรู้
ให้กับนักเรียน

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน
4. นักเรียนและครูรว่ มกัน
สรุปความรู้เรื่อง
วันหยุดราชการที่เกี่ยวกับ
ประเพณีและวัฒนธรรม
15 นาที 1.ครูแจกใบความรู้ที่ 3 เรื่อง 1. นักเรียนร่วมกันศึกษาใบ
วันสาคัญที่เกี่ยวกับประเพณี ความรูท้ ี่ 3 เรือ่ ง
และวัฒนธรรมในท้องถิ่นของ วันสาคัญที่เกี่ยวกับ
ตนเอง (วันสงกรานต์)
ประเพณีและวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่นของตนเอง (วัน
สงกรานต์)

เวลา
ที่ใช้

-ใบความรูท้ ี่ 3
และใบงานที่ 3
เรื่อง
วันสาคัญที่
เกี่ยวกับ
ประเพณีและ
วัฒนธรรมใน
ท้องถิ่นของ
ตนเอง(วัน
สงกรานต์)

สื่อการเรียนรู้

- การประเมิน
สังเกตพฤติกรรม
- การตรวจ
ใบงาน
- การประเมิน
สังเกตพฤติกรรม

การประเมิน
การเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

ลาดับที่

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วันสาคัญของไทย
เวลา
ที่ใช้
กิจกรรมนักเรียน
2.นักเรียนตอบคาถาม
-มีชื่อเรียกที่ต่างกัน เช่น
ประเพณีวันสงกรานต์
ภาคเหนือจะเรียกว่า
ประเพณีปใหม่เมือง
-วันที่ 13 เมษายน เรียกว่า
“วันสังขารล่อง”
-วันที่ 14 เมษายน เรียกว่า
“วันเนา หรือ วันเน่า”
-วันที่ 15 เมษายน เรียกว่า
“วันพญาวัน”
- นักเรียนคิดว่ามีแนวทางใน -นักเรียนช่วยกันระดม
การปฏิบัติที่เหมือนกันหรือไม่ ความคิดแล้วลงมือทาใบงาน
โดยให้นกั เรียนสรุปความรู้ที่
ได้จากการศึกษาวันสาคัญที่
เกี่ยวกับประเพณีและ
วัฒนธรรมในท้องถิ่นของ
ตนเอง(วันสงกรานต์) ใน
รูปแบบของแผนผังความคิด

กิจกรรมครู
2. ครูตั้งคาถามกระตุ้นคิด
นักเรียน
-นักเรียนเห็นอะไรจาก
การศึกษาข้อมูลข้างต้น
เกี่ยวกับ วันหยุดราชการที่
เกี่ยวกับประเพณีและ
วัฒนธรรมในท้องถิ่นของตนเอง
(วันสงกรานต์)

แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

๕๓๑

4.

ลาดับที่

๕๓๒

4. เห็นความสาคัญของ
วันหยุดราชการที่เกี่ยวกับ
ประเพณีและวัฒนธรรม

จุดประสงค์
การเรียนรู้
ขั้นสรุป

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้

กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
5 นาที 1. ครูให้ตัวแทนแต่ละกลุ่ม 1. นักเรียนนาเสนอผลงาน - การประเมิน
ออกมานาเสนอใบงาน เรื่อง หน้าชั้นเรียน
สังเกต
วันหยุดราชการที่เกี่ยวกับ
พฤติกรรม
ประเพณีและวัฒนธรรม 1-2
กลุ่ม พร้อมกับช่วยเติมเต็ม
ความรู้ให้กับนักเรียน

เวลา
ที่ใช้

การประเมิน
การเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วันสาคัญของไทย

๕๓๓

8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. ใบความรูท้ ี่ 3 เรื่อง วันหยุดราชการที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรม
2. ใบงานที่ 2 เรือ่ ง วันสาคัญทีเ่ กี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตนเอง (วันสงกรานต์)
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิน้ งานหรือภาระงาน
1. ใบงานที่ 3 เรือ่ ง วันสาคัญที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตนเอง(วันสงกรานต์)
การวัดและประเมินผล
ประเด็นการวัด
วิธีการ
และประเมินผล
- การตอบคาถาม

เครื่องมือ

- ข้อซักถาม
- แบบประเมินการสังเกต
พฤติกรรมนักเรียน
ด้านความรู้ ความ
รายบุคคล
เข้าใจ (K)
-แบบประเมินกระบวนการ
ทางานกลุ่ม
- ใบความรู้ที่ 3 เรื่อง
- ใบงานที่ 2 เรือ่ ง
วันสาคัญที่เกีย่ วกับ
วันสาคัญที่เกีย่ วกับ
ประเพณีและวัฒนธรรมใน ประเพณีและวัฒนธรรมใน
ด้านทักษะ
ท้องถิ่นของตนเอง
ท้องถิ่นของตนเอง
กระบวนการ (P)
(วันสงกรานต์)
(วันสงกรานต์)
-การแบบประเมิน
-แบบประเมินกระบวนการ
กระบวนการทางานกลุ่ม ทางานกลุ่ม
- การประเมินการสังเกต แบบประเมินการสังเกต
ด้านคุณลักษณะ
พฤติกรรมนักเรียน
พฤติกรรมนักเรียน
เจตคติ ค่านิยม
รายบุคคล
รายบุคคล
(A)
- การตอบคาถาม
- ข้อซักถาม
คุณลักษณะ
- ประเมิน มีวินยั
- แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
รับผิดชอบใฝ่เรียนรู้ และ อันพึงประสงค์
มุ่งมั่นในการทางาน
- ประเมินความสามารถ - แบบประเมินสมรรถนะ
ในการสื่อสาร
สาคัญของผู้เรียน
สมรรถนะสาคัญ
ความสามารถในการคิด
ของผู้เรียน
และความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต

เกณฑ์การประเมิน
- ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ
60

- ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ
60

- ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพพอใช้ขนึ้ ไป
- ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพพอใช้ขนึ้ ไป
- ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพผ่านขึ้นไป
- ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพผ่านขึ้นไป

๕๓๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหารหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วันสาคัญของไทย

๕๓๕

ใบความรูท้ ี่ 3 เรื่อง วันหยุดราชการที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วันสาคัญของไทย
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 3 เรื่อง วันหยุดราชการที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา รหัส ส13101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

วันสงกรานต์
ประเพณีวันสงกรานต์ตรงกับ วันที่ 13-15 เมษายน ของทุกป เป็นประเพณีขึ้นปใหม่ของไทย
เริ่มต้นจากวันที่ 13 เมษายน เรียกว่า วันมหาสงกรานต์ วันที่ 14 เมษายน เรียกว่า วันเนา เป็น
วันที่ครอบครัวอยู่พร้อมหน้าทากิจกรรมร่วมกัน และวันที่ 15 เมษายน เป็นวันเถลิงศกหรือขึ้นป
ใหม่ของไทย กิจกรรมที่สาคัญในวันสงกรานต์ เช่น ทาบุญตักบาตรที่วัด สรงน้าพระ ก่อเจดีย์ทราย
รดน้าดาหัวขอพรจากผู้ใหญ่
วันพืชมงคล
วันพืชมงคลตรงกับวันใดของป ตรงกับเดือ นพฤษภาคม เพราะเป็นช่วงเข้าฤดูฝน เป็นช่วงที่
เกษตรกรเริ่มทานา ประเพณีวั นพืชมงคลมีความสาคัญ ต่ อสังคมไทยคือ สังคมไทยเป็นสังคม
เกษตรกรรม โดยส่วนใหญ่การส่งเสริมทางด้านการทาอาชีพทางการเกษตรจึงมีความสาคัญต่อ
ประเทศไทย ค าขวั ญ ที่ ว่ า “ในน้ ามี ป ลา ในนามี ข้ า ว” แสดงถึ ง ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ท างด้ า น
เกษตรกรรมของไทย จุดมุ่งหมายของการจัดพระราชพิธีในวันพืชมงคลเพื่อวัตถุประสงค์ใด เพื่อทา
ขวัญเมล็ดพันธุ์ต่าง ๆ ก่อนการเพาะปลูก และสนับสนุนส่งเสริมขวัญกาลังใจของชาวนาและ
เกษตรกรไทย

http://event.sanook.com/day/songkran/

วันสงกรานต์

https://www.sanook.com/campus/921418/

วันพืชมงคล

๕๓๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
ใบงานที่ 3 เรือ่ ง วันหยุดราชการที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วันสาคัญของไทย
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 3 เรื่อง วันหยุดราชการที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา รหัส ส13101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

คาชี้แจง นักเรียนหาภาพหรือข่าวเกี่ยวกับ วันหยุดราชการที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรม
มา 1 วัน ติดลงใน แล้วตอบคาถาม

ตรงกับ

ชื่อภาพ

มีความสาคัญอย่างไร
เข้าร่วมกิจกรรมใดบ้าง

ประโยชน์ที่ได้รับ

ชือ่ -นามสกุล..........................................................................................ชั้น.........................เลขที่........................

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วันสาคัญของไทย

๕๓๗

เฉลยใบงานที่ 3 เรื่อง วันหยุดราชการที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วันสาคัญของไทย
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 3 เรื่อง วันหยุดราชการที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา รหัส ส13101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

คาชี้แจง นักเรียนหาภาพหรือข่าวเกี่ยวกับ วันหยุดราชการที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรม
มา 1 วัน ติดลงใน แล้วตอบคาถาม

ตรงกับ

ชื่อภาพ

มีความสาคัญอย่างไร
เข้าร่วมกิจกรรมใดบ้าง

คำตอบอยู่ในดุลพินิจของครูผู้สอน

ประโยชน์ที่ได้รับ

๕๓๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูว้ ันที่.......................เดือน.............................................พ.ศ.............................

ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

เกณฑ์การให้คะแนน
ความ
ความ
มีส่วน รวม ระดับ
สนใจ การตอบ
ตั้งใจใน
ร่วมใน (16) คุณภาพ
และ
คาถาม
การเรียน
กิจกรรม
ซักถาม
(4)
(4)
(4)
(4)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วันสาคัญของไทย

๕๓๙

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายกลุ่ม (Rubric)
ประเด็นการ
ประเมิน
1. การปฏิสัมพันธ์
กัน

เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก (4)

ดี (3)

พอใช้ (2)

ต้องปรับปรุง (1)

ร่วมมือและช่วยเหลือ
เพื่อนในการทา
กิจกรรม
ปฏิบัติงานร่วมกันอย่าง
ร่วมมือร่วมใจ จนงานที่
ได้รับมอบหมายออกมา
สาเร็จถูกต้องสมบูรณ์

ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนเป็น
ส่วนใหญ่ในการทา
กิจกรรม
ปฏิบัติงานร่วมกัน
จนงานที่ได้รับ
มอบหมายออกมา
สาเร็จถูกต้อง
สนทนาตรงประเด็น
ครอบคลุมเนื้อหา
บางส่วน
มีการปรึกษาครู
ปรึกษาเพื่อนในกลุ่ม
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ บ้าง

ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรมเป็น
บางครั้ง
ปฏิบัติงานร่วมกัน
จนงานออกมา
สาเร็จแต่ยังไม่
สมบูรณ์
สนทนาตรงประเด็น

ไม่ให้ความร่วมมือ
ในขณะทา
กิจกรรมงานไม่
สาเร็จ

มีการปรึกษาครู
ปรึกษาเพื่อนในกลุ่ม
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ เป็น
บางครั้ง
มีการวางแผนอย่าง
เป็นระบบ กาหนด
บทบาทของสมาชิก
แต่ไม่มีการชี้แจง
เป้าหมายในการ
ทางาน

ไม่มีการปรึกษาครู
ปรึกษาเพื่อนใน
กลุ่มและเพื่อน
กลุ่มอื่น ๆ
ไม่มีการวางแผน
ไม่กาหนดบทบาท
ของสมาชิก
ไม่ชี้แจงเป้าหมาย
สมาชิกต่างคนต่าง
ทางาน

2. การสนทนาเรื่อง สนทนาตรงประเด็น
ที่กาหนด
ครอบคลุมเนื้อหา
3. การติดต่อสื่อสาร มีการปรึกษาครู
ปรึกษาเพื่อนในกลุ่ม
และเพื่อนกลุ่มอื่น ๆ
4. พฤติกรรม
การทางาน

มีการวางแผนอย่าง
เป็นระบบ กาหนด
บทบาทของสมาชิก
อย่างชัดเจน และมี
การชี้แจงเป้าหมายใน
การทางาน

มีการวางแผนอย่าง
เป็นระบบ กาหนด
บทบาทของสมาชิก
และมีการชี้แจง
เป้าหมายในการ
ทางาน

สนทนาไม่ตรง
ประเด็น

๕๔๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูว้ ันที่.......................เดือน.........................................พ.ศ..............................

ลาดับ
ที่

ชื่อกลุ่ม

เกณฑ์การให้คะแนน
การ
พฤติกรรม
การ
รวม ระดับ
สนทนา
การ
การ
ปฏิสัมพันธ์
เรื่อง ติดต่อสื่อสาร ทางาน (16) คุณภาพ
กัน
กลุม่
ทีก่ าหนด
(4)
(4)
(4)
(4)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วันสาคัญของไทย

๕๔๑

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คาชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
รายการ
ประเมิน
๑. มีวินัย
รับผิดชอบ

พฤติกรรมการแสดงออก

ระดับการปฏิบตั ิ
๓

๒

๑.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ใน
ชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้ 2.1 ตั้งใจเรียน
2.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
2.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ
2.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยีต่างๆแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และ
เลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม
2.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์
ความรู้
2.6 แลกเปลี่ยนความรู้ ด้วยวิธีการต่างๆ และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
3. มุ่งมั่นใน 3.1 มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
การทางาน 3.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ตอ่ อุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน .
..................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังนี้
ช่วงคะแนน
22-27
15-21
8-14
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป ถือว่า ผ่าน

๑

๕๔๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน

คาชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด✓ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
รายการประเมิน

ระดับการปฏิบตั ิ
๓ ๒ ๑

พฤติกรรมการแสดงออก

๑. ความสามารถ ๑.1 มีความสามารถในการรับ–ส่งสาร
ในการสื่อสาร
1.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ
ของตนเอง โดยใช้ภาษาอย่าง เหมาะสม
2. ความสามารถ 2.1 มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์
ในการคิด
2.2 มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ
3. ความสามารถ 3.1 สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้
ในการใช้ทกั ษะ 3.2 นาความรูท้ ี่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
ชีวิต
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนดังนี้
ช่วงคะแนน
13-18
9-12
5-8
1-4

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป ถือว่า ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วันสาคัญของไทย

๕๔๓

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ : _________________ สกุล : _________________วัน____ เดือน____________พ.ศ._____
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง วันสาคัญของไทย
คำชี้แจง
๑. ระบายสีลงใน
ของแต่ละกิจกรรมที่นักเรียนคิดว่าทาได้ตามระดับการประเมินเหล่านี้
เพื่อประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน
ดีมาก
ดี
ปรับปรุง
พอใช้
ค่อนข้างดี
กิจกรรม
1. รู้ เข้าใจและอธิบายความสาคัญของวันหยุดราชการที่เกี่ยวกับชาติและ
พระมหากษัตริย์ได้

ระดับควำมสำมำรถ

2. อธิบายความสาคัญของวันหยุดราชการที่เกี่ยวกับศาสนาได้
3. บอกวันสาคัญและอธิบายความสาคัญของวันหยุดราชการที่เกี่ยวกับ
ประเพณีและวัฒนธรรมได้
4. วิเคราะห์ความสาคัญและเสนอแนวทางในการปฏิบัติตนที่ถูกต้องในวัน
สาคัญที่เกี่ยวกับศาสนาได้
5. ศึกษาวันสาคัญที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตนเอง
๒. นับจานวนดาวจากตารางข้างบนเพื่อบันทึกผลการเรียนรู้ของนักเรียน ดังนี้
จานวน
จานวน
..............................
..............................
จานวน
..............................

จานวน
..............................

จานวน
..............................
สรุป : วงกลมรอบผลการเรียนรู้ของนักเรียน โดยนับจากข้อที่ได้ดาวมากที่สุด
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ค่อนข้างดี
ดีมาก

๕๔๔
3. กาเครื่องหมาย √ ลงใน

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
ที่นักเรียนวางแผนจะทาเพื่อพัฒนาการเรียนในครั้งต่อไป (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

มีความรับผิดชอบในการเรียน
ตั้งคาถามจะเกิดการเรียนรู้ และการแสวงหาความรู้อยู่เสมอๆ
ลงมือปฏิบัติให้เกิดความชานาญ
ทบทวน ท่อง และทาแบบฝึกหัดซ้า ๆ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง บุคคลสาคัญของท้องถิ่น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
บุคคลสาคัญของท้องถิ่น

๕๔๕

๕๔๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

หน่วยการเรียนรู้ 6
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง บุคคลสาคัญของท้องถิน่
รหัสวิชา ส๑๓๑๐1 รายวิชาสังคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ภาคเรียนที่ ๑
เวลา 1 ชั่วโมง
………………………………………………………….....……………………………………………………………………………………………
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง
มาตรฐาน ส 2.๑ เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธารงรักษา
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข
ตัวชี้วัด
ป.๓/4
ยกตัวอย่างบุคคลซึ่งมีผลงานที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่นของตน
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
บุคคลสาคัญของท้องถิ่นเป็นบุคคลที่ทาประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่นหรือส่วนรวม และเป็นแบบอย่างที่ดีที่
ควรนามาปฎิบัติตาม
๓. สาระการเรียนรู้
ความรู้
- อธิบายข้อมูลของบุคคลที่ทาประโยชน์ในชุมชนและท้องถิน่
ทักษะ/กระบวนการ
- ยกตัวอย่างบุคคลซึ่งมีผลงานที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่นของตน และเสนอแนวทาง
การนาแบบอย่างที่ดีไปปฏิบัติในชีวิตประจาวัน
เจตคติ
- เห็นประโยชน์ของการยกตัวอย่างบุคคลซึ่งมีผลงานที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่นของตน
๔. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
๖. ประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
๑. ใบงานที่ 1 เรื่อง บุคคลสาคัญในท้องถิ่น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง บุคคลสาคัญของท้องถิ่น

๕๔๗

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 1 เรื่อง บุคคลที่มผี ลงานเปนประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิน่
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
เรื่อง บุคคลสาคัญของท้องถิ่น
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชา สังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดงี ามและธารงรักษา
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข
ตัวชี้วัด
ป.๓/4 ยกตัวอย่างบุคคลซึ่งมีผลงานที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่นของตน
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
บุคคลสาคัญของท้องถิ่นเป็นบุคคลที่ทาประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่นหรือส่วนรวม และเป็นแบบอย่างที่ดีที่
ควรนามาปฎิบัติตาม
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายข้อมูลของบุคคลที่ทาประโยชน์ในชุมชนและท้องถิน่
3.2 ด้านทักษะ กระบวนการ (P)
- มีทักษะกระบวนการทางานกลุ่ม
- ยกตัวอย่างบุคคลซึ่งมีผลงานที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่นของตน และเสนอแนวทาง
การนาแบบอย่างที่ดีไปปฏิบัติในชีวิตประจาวัน
3.2 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- เห็นประโยชน์ของการยกตัวอย่างบุคคลซึ่งมีผลงานที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่นของตน
๔. สาระการเรียนรู้
- บุคคลที่มีผลงานเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่น ได้แก่ นายประยงค์ รณรงค์ แพทย์หญิงเพ็ญ
นภา ทรัพย์เจริญ
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียน

1.

ลาดับที่

๕๔๘

จุดประสงค์
การเรียนรู้
ขั้นนา

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้
กิจกรรมนักเรียน
1. นักเรียนดูภาพนาย
ประยงค์ รณรงค์ และ
แพทย์หญิงเพ็ญนภา
ทรัพย์เจริญ
แล้วพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน
กับเพื่อนๆและครูเกี่ยวกับ
ภาพบุคคลที่ครูนามาให้ดู
แนวคาตอบ
- เพราะท่านทัง้ สองเป็น
บุคคลที่ทาประโยชน์แก่
ชุมชนและท้องถิ่น และสิ่ง
ที่ท่านทาเราควรนามา
เป็นแบบอย่าง และนาไป
ปรับใช้ในการดาเนินชีวิต

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
5 นาที 1. ครูนาภาพนายประยงค์
รณรงค์ และแพทย์หญิงเพ็ญ
นภา ทรัพย์เจริญ มาให้
นักเรียนดู จากนั้นใช้คาถาม
กระตุ้นคิด เพื่อนาเข้าสู่
บทเรียน
-นักเรียนราบหรือไม่วา่ บุคคล
ทั้งสองท่านนี้คือใคร และ
เพราะเหตุใดเราจึงต้องศึกษา
ข้อมูลของท่านทั้งสอง

เวลา
ที่ใช้

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 1 เรื่อง บุคคลที่มผี ลงานเปนประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิน่
รายวิชาสังคมศึกษา จานวน 1 ชั่วโมง

- ภาพ นาย
ประยงค์ รณรงค์
และแพทย์หญิง
เพ็ญนภา ทรัพย์
เจริญ

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

2.

ลาดับที่

2. ยกตัวอย่างบุคคลซึ่งมี
ผลงานที่เป็นประโยชน์แก่
ชุมชนและท้องถิ่นของตน
ได้

1. มีทักษะกระบวนการ
ทางานกลุ่ม

จุดประสงค์
การเรียนรู้
ขั้นสอน

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง บุคคลสาคัญของท้องถิ่น
การประเมิน
การเรียนรู้

- การซักถาม

- การประเมิน
- การสังเกต
พฤติกรรม

- ใบความรู้ที่ 1 - แบบประเมิน
เรื่อง บุคคล
กระบวนการ
สาคัญในท้องถิ่น ทางานกลุ่ม

สื่อการเรียนรู้

3. นักเรียนนาแผ่นกระดาษ - คาถาม
สีไปติดบนกระดานตามที่
กลุ่มของตนเองลงความเห็น
ร่วมกัน โดยผลัดกันทา
กิจกรรมจนครบทุกคน

2. นักเรียนศึกษาใบความรู้
ที่ 1 เรื่อง บุคคลสาคัญใน
ท้องถิ่นไปพร้อมกันกับครู
และช่วยกันจดบันทึก
ประเด็นทีส่ าคัญไว้

กิจกรรมนักเรียน
1. นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่อ
ช่วยกันระดมความคิด

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
20 นาที 1. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น
กลุ่ม กลุ่มละ 4 คน
โดยใช้เทคนิค Gang of Four
2. ครูแจกใบความรู้เรื่องบุคคล
สาคัญในท้องถิน่ พร้อมกับ
อธิบายเนื้อหาให้นักเรียนฟัง
เน้นย้าประเด็นที่สาคัญเพื่อ
นาไปสู่กิจกรรมของการตอบ
คาถาม
3. ครูแจกกระดาษแผ่นเล็กสี
เหลืองและสีฟ้าให้นักเรียนแต่ละ
กลุ่ม โดยครูกาหนดให้กระดาษ
แผ่นเล็กสีเหลืองเป็นชื่อของนาย
ประยงค์ รณรงค์ และกระดาษ
แผ่นเล็กสีฟ้าเป็นชื่อของแพทย์
หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ
จากนั้นครูอธิบายกติกา การชัก
เย่อความคิด ให้นักเรียนฟัง
ดังนี้

เวลา
ที่ใช้

๕๔๙

ลาดับที่

๕๕๐

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
- ครูมีประเด็นคาถามให้นักเรียน
แต่ละกลุ่มช่วยกันตอบ โดยครูจะ
กาหนดเวลาให้นักเรียนได้ปรึกษา
กันข้อละ 1 วินาที เมื่อนักเรียน
ลงความเห็นร่วมกันแล้วว่า
ประเด็นทีค่ รูถามเป็นข้อมูลของ
บุคคลสาคัญคนใด
- ให้นกั เรียนนาแผนกระดาษสีที่
กาหนดให้ไปติดบนกระดาน โดย
ครูจะแบ่งกระดาษออกเป็น 2
ฝัง ซ้ายและขวา แล้วให้นักเรียน
ชักเย่อน้าหนักตามที่นกั เรียนให้
ความสาคัญ โดยให้นกั เรียน
ผลัดกันทากิจกรรมจนครบทุก
คน
4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป 4. นักเรียนและครูสรุป
สิ่งที่ได้เรียนรู้รว่ มกัน ซึ่งครูคอย ความรู้ความเข้าใจร่วมกัน
เป็นผู้เติมเต็มความรูใ้ ห้กับ
นักเรียน

แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

3.

ลาดับที่

3. ยกตัวอย่างบุคคลซึ่งมี
ผลงานที่เป็นประโยชน์แก่
ชุมชนและท้องถิ่นของตน
และเสนอแนวทาง
การนาแบบอย่างที่ดีไป
ปฏิบัติในชีวิตประจาวัน

จุดประสงค์
การเรียนรู้
ขั้นปฏิบัติ

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง บุคคลสาคัญของท้องถิ่น

2. ครูแจกใบงานที่ 1 เรื่อง
บุคคลสาคัญในท้องถิ่นให้กับ
นักเรียน โดยให้แต่ละกลุ่ม
กลับไปศึกษา เป็นการบ้าน
แล้วนามาส่งครูในชั่วโมงต่อไป

กิจกรรมนักเรียน
1. นักเรียนกลับไปศึกษา
ค้นคว้าหาข้อมูลบุคคลทีม่ ี
ผลงานเป็นประโยชน์แก่
ชุมชนและท้องถิ่น
ของตนเอง แล้วลงมือทา
ใบงานเรื่องบุคคลสาคัญ
ในท้องถิ่น

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
15 นาที 1. ครูใช้คาถามกระตุ้นคิด
นักเรียน
-จากกิจกรรมที่ได้ทาคิดว่า
ชุมชนของนักเรียนมีบุคคลที่
ทาประโยชน์แก่ชุมชนและ
ท้องถิ่นหรือไม่
-หากมีบุคคลนัน้ เป็นใคร
-ทาประโยชน์แก่ชุมชนอย่างไร

เวลา
ที่ใช้
ใบงานที่ 1
เรื่อง บุคคล
สาคัญใน
ท้องถิ่น

สื่อการเรียนรู้

- การประเมิน
สังเกตพฤติกรรม
รายบุคคล
-การประเมิน
สังเกตพฤติกรรม
กลุ่ม
- การตรวจ
ใบงาน

การประเมิน
การเรียนรู้

๕๕๑

4.

ลาดับที่

๕๕๒

4. เห็นประโยชน์ของการ
ยกตัวอย่างบุคคลซึ่งมี
ผลงานที่เป็นประโยชน์แก่
ชุมชนและท้องถิ่น (A)

จุดประสงค์
การเรียนรู้
ขั้นสรุป

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้
กิจกรรมนักเรียน
1. นักเรียนร่วมกันสรุป
ความรู้และกล่าวชื่นชม
บุคคลซึ่งมีผลงานที่เป็น
ประโยชน์แก่ชุมชนแล
ท้องถิ่น

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
5 นาที 1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
ความรู้และกล่าวชื่นชมบุคคล
ซึ่งมีผลงานที่เป็นประโยชน์แก่
ชุมชนแลท้องถิน่

เวลา
ที่ใช้
สื่อการเรียนรู้

- การประเมิน
สังเกตพฤติกรรม

การประเมิน
การเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง บุคคลสาคัญของท้องถิ่น

๕๕๓

8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. ใบความรูท้ ี่ 1 เรื่อง บุคคลสาคัญในท้องถิ่น
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิน้ งานหรือภาระงาน
1. ใบงานที่ 1 เรือ่ ง บุคคลสาคัญในท้องถิ่น
การวัดและประเมินผล
ประเด็นการวัด
และประเมินผล

วิธีการ

เครื่องมือ

- ตรวจ ใบงานที่ 1 เรื่อง - ใบงานที่ 1 เรื่อง
บุคคลสาคัญในท้องถิ่น บุคคลสาคัญในท้องถิ่น
ด้านความรู้ ความ
- การตอบคาถาม
- การแบบประเมินการ
เข้าใจ (K)
สังเกตพฤติกรรม
นักเรียนรายบุคคล
การแบบประเมิน
แบบประเมิน
ด้านทักษะ
กระบวนการทางานกลุ่ม กระบวนการทางานกลุ่ม
กระบวนการ (P)
ด้านคุณลักษณะ
เจตคติ ค่านิยม
(A)
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

สมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียน

- การประเมินการสังเกต
พฤติกรรมนักเรียน
รายบุคคล
- การตอบคาถาม

เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ
60

ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป

แบบประเมินการสังเกต
พฤติกรรมนักเรียน
รายบุคคล
- แบบประเมินการตอบ
คาถาม
ประเมิน มีวินัย
แบบประเมิน
รับผิดชอบใฝ่เรียนรู้ และ คุณลักษณะ
มุ่งมั่นในการทางาน
อันพึงประสงค์

ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป

ประเมินความสามารถ แบบประเมินสมรรถนะ
ในการสื่อสาร
สาคัญของผูเ้ รียน
ความสามารถในการคิด
และความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต

ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพผ่านขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพผ่านขึ้นไป

๕๕๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหารหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง บุคคลสาคัญของท้องถิ่น

๕๕๕

ใบความรูท้ ี่ 1 เรื่อง บุคคลสาคัญในท้องถิน่
หน่วยการเรียนรู้ที่ เรื่อง บุคคลสาคัญของท้องถิน่
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 1 เรื่อง บุคคลที่มผี ลงานเปนประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิน่
รายวิชาสังคมศึกษา รหัส ส13101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นายประยงค์ รณรงค์
ประวัติและผลงานของนายประยงค์ รณรงค์
นายประยงค์ รณรงค์ เกิดเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2480 ณ ตาบลไม้เรียง อาเภอถลาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช เกิดในครอบครัวที่ทาเกษตร มีฐานะยากจน แต่เป็นคนที่มีความคิด ริเริ่ม
สร้างสรรค์ เป็นคนใฝ่รู้ พัฒนาตนเองตลอดเวลา
ผลงานสาคัญ
เป็นผู้นาในการพัฒนาเศรษฐกิจที่สาคัญของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว โดยท าให้ ช าวต าบลไม้ เ รี ย งสามารถพึ่ ง พาตนเอง
ในการแก้ปัญหาการทากินและร่วมมือกันแก้ปัญหาของชุมชน จนเป็นชุมชนต้นแบบในการพึ่งพา
ตนเองจนทาให้นายประยงค์ รณรงค์ เป็นผู้นาชุมชนที่ได้รับการยกย่องจากทั่วประเทศว่าเป็น
ปราชญ์ชาวบ้านที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนในชุมชนตื่นตัวในการเรียนรู้และต่อสู้เพื่อการพึ่งพา
ตนเอง

นายประยงค์ รณรงค์

๕๕๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

แพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ
ประวัติและผลงานของแพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ
แพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ เกิดวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2495 จังหวัดปราจีนบุรี
ท่านเป็นแพทย์แผนปัจจุบันคนแรกของไทยที่บุกเบิกนาสมุนไพรไทยมาใช้ร่วมกับการรักษาโรคแผน
ปัจจุบันในโรงพยาบาลวังน้าเย็น จังหวัดสระแก้ว และเป็นต้นแบบของโรงพยาบาลที่นาการรักษา
แบบแพทย์แผนไทยควบคู่กับการรักษาแบบแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์หญิงเพ็ญนภา มีความมุ่งมั่น
ตั้งใจเรียนรู้ตารับยาแผนโบราณ รวมทั้งได้เผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชนเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ไทย แพทย์หญิงเพ็ญนภาได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นแพทย์ดีเด่นชนบทประจา พ.ศ. 2529
ผลงานสาคัญ
1. รวบรวมตาราแผนโบราณและนามาแปล เพื่อเผยแพร่ความรู้และนาไปใช้ในการรักษาโรค
2. รวบรวมตาราประมวลทฤษฎี การแพทย์แผนไทย
3. จัดทาโปรแกรมสุขภาพสาเร็จรูป การใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์สุขภาพด้วยทฤษฎี
การแพทย์แผนไทย ใน พ.ศ. 2537
4. รวบรวมท่าบริหารกายแบบไทยในท่าฤาษีดัดตน
5. ส่งเสริมการใช้สมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ

แพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง บุคคลสาคัญของท้องถิ่น

๕๕๗

ใบงานที่ 1 เรือ่ ง บุคคลสาคัญในท้องถิ่น
หน่วยการเรียนรู้ที่ เรื่อง บุคคลสาคัญของท้องถิน่
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 1 เรื่อง บุคคลที่มผี ลงานเปนประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิน่
รายวิชาสังคมศึกษา รหัส ส13101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

คาชี้แจง นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันค้นคว้าหาข้อมูลบุคคลที่มีผลงานเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่น
ของตนเอง จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ มา 1 ท่าน แล้วตอบคาถามลงในแบบบันทึก (ตัวอย่างคาตอบ)
1. บุคคลชื่อ (นายชูชาติ ดุลยประภัสสาร (ผู้ใหญ่กบ)

าติ ดุลยประภัสสาร (ผู้ใหญ่กบ)

2. ประวัติของบุคคล (นายชูชาติ ดุลยประภัสสร สามประเภทสอง ในอดีตเป็นนักเที่ยวตามสถานบันเทิง
2. ประวัติของบุคคล (นายชูชาติ ดุลยประภัสสร สามประเภทสอง ในอดีตเป็นนักเที่ยวตามสถานบันเทิง
ต่างปัๆจจุบันหันม าช่วยเหลือสังคม สะสมความดีจนสามารถเอาชนะใจชา วบ้านท้ายใหม่ จังหวัสมุทร
และได้รับเลือกให้เ
ป็น
ปัจจุบันหันมาช่วยเหลือสังคม สะสมความดีจนสามารถเอาชนะใจชาวบ้านท้ายใหม่ จังหวัด
ผู้
ใหญ่
สมุทรปราการ
3. ผลงานที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่น
และได้
รับอเลืสังอคมทุ
กให้เกป็รูนปผูแบบ
้ใหญ่บเช่้านน)ช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน ช่วยจับงู ช่วยเหลือคนที่ถูกทาร้าย ช่วยเหลือ
(ช่วยเหลื
ปัจจุบันหันม

าช่วยเหลือสังคม สะสมความดีจนสามารถเอาชนะใจชา วบ้านท้ายใหม่ จังหวัสมุทร

และได้รับเลือกให้เ
ป็น
3. ผลงานที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่น
ผู้
ใหญ่
(ช่วยเหลือสังคมทุกรูปแบบ เช่น ช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน ช่วยจับงู ช่วยเหลือคนที่ถูกทาร้าย ช่วยเหลือ
อยู่ที่ผลของ
ผู4.้ที่มนัี กเรียนได้ขอ้ คิดจากการศึกษาอย่างไร (คุณค่าของคน
ปัจจุบันหันม าช่วยเหลือสังคม สะสมความดีจนสามารถเอาชนะใจชา วบ้านท้ายใหม่ จังหวัสมุทร
ฐานะยากจน คนชรา ตัดผมฟรีให้กับชาวบ้านและเด็ก ๆ อบรมสั่งสอน เด็ก ๆ ที่ทาตัวไม่ดีให้กลับตัว
และได้รับเลือกให้เ
ป็น
เป็นคนดี
ผู้
ใหญ่
ช่วยตารวจตรวจพื
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติ
ด)
5. และยั
นักเรียงนจะท
าประโยชน์ให้้นแทีก่่เพืชมุ่อชนของตนเองได้
อย่างไร
และได้รับเลือกให้เ

ป็น

ผู้
ใหญ่
4. นักเรียนได้ขอ้ คิดจากการศึกษาอย่างไร (คุณค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน)
ชือ่ -นามสกุล.........................................................................................ชั้น......................เลขที่......................

๕๕๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
เฉลยใบงานที่ 1 เรื่อง บุคคลสาคัญในท้องถิ่น
หน่วยการเรียนรู้ที่ เรื่อง บุคคลสาคัญของท้องถิน่
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 1 เรื่อง บุคคลที่มผี ลงานเปนประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิน่
รายวิชาสังคมศึกษา รหัส ส13101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

คำชี้แจง นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันค้นคว้าหาข้อมูลบุคคลที่มีผลงานเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่น
ของตนเอง จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ มา 1 ท่าน แล้วตอบคาถามลงในแบบบันทึก (ตัวอย่างคาตอบ)
1. บุคคลชื่อ (นายชูช

าติ ดุลยประภัสสาร (ผู้ใหญ่กบ)

2. ประวัติของบุคคล (นายชูชาติ ดุลยประภัสสร สามประเภทสอง ในอดีตเป็นนักเที่ยวตามสถานบันเทิง
ปัจจุบันหันม

าช่วยเหลือสังคม สะสมความดีจนสามารถเอาชนะใจชา วบ้านท้ายใหม่ จังหวัสมุทร

และได้รับเลือกให้เ

ป็น

ผู้

ใหญ่

3. ผลงานที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่น
(ช่วยเหลือสังคมทุกรูปแบบ เช่น ช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน ช่วยจับงู ช่วยเหลือคนที่ถูกทาร้าย ช่วยเหลือ
ปัจจุบันหันม

าช่วยเหลือสังคม สะสมความดีจนสามารถเอาชนะใจชา วบ้านท้ายใหม่ จังหวัสมุทร

และได้รับเลือกให้เ

ป็น

ผู้

ใหญ่

4. นักเรียนได้ขอ้ คิดจากการศึกษาอย่างไร (คุณค่าของคน
ปัจจุบันหันม

อยู่ที่ผลของ

าช่วยเหลือสังคม สะสมความดีจนสามารถเอาชนะใจชา วบ้านท้ายใหม่ จังหวัสมุทร

และได้รับเลือกให้เ

ป็น

ผู้

ใหญ่

5. นักเรียนจะทาประโยชน์ให้แก่ชมุ ชนของตนเองได้อย่างไร
และได้รับเลือกให้เ

ป็น

ผู้

ใหญ่

คำตอบตำมดุลพินิจครูผสู้ อน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง บุคคลสาคัญของท้องถิ่น

๕๕๙

เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ใบงานที่ 1 เรือ่ ง บุคคลสาคัญในท้องถิ่น
ประเด็น
การประเมิน
1. เนื้อหา

2. รูปแบบ

3. ความสะอาด
สวยงาม

4. ความ
รับผิดชอบ

4 (ดีมาก)
มีเนื้อหาตรงตามหัวข้อ
ถูกต้อง ชัดเจน
ครบถ้วนสมบูรณ์
ออกแบบแผนผัง
ความคิดได้น่าสนใจ
สวยงาม เป็นระเบียบ
มาก
ผลงานสาเร็จ เป็น
ระเบียบ สะอาด
สวยงาม
ผลงานสาเร็จ สมบูรณ์
ก่อนเวลาที่กาหนด

ระดับคุณภาพ
3 (ดี)
2 (พอใช้)
มีเนื้อหาตรงตาม มีเนื้อหาตรงตาม
หัวข้อ ถูกต้อง
หัวข้อ ถูกต้อง
ชัดเจน แต่ไม่
ครบถ้วน
ออกแบบแผนผัง ออกแบบแผนผัง
ความคิดได้
ความคิดได้น่าสนใจ
น่าสนใจ สวยงาม
เป็นระเบียบ
ผลงานสาเร็จ เป็น ผลงานสาเร็จ เป็น
ระเบียบ สะอาด ระเบียบ

ผลงานสาเร็จ
สมบูรณ์ ตามเวลา
ที่กาหนด

ผลงานสาเร็จ
สมบูรณ์ เกินเวลาที่
กาหนด

1 (ปรับปรุง)
มีเนื้อหาตรง
ตามหัวข้อ
ถูกต้อง
บางส่วน
ออกแบบ
แผนผัง
ความคิดได้
ผลงานขาด
ความเป็น
ระเบียบ
สะอาด
สวยงาม
ผลงานไม่
สาเร็จ ตาม
เวลาที่กาหนด

เกณฑ์การตัดสิน
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป ถือว่า ผ่าน

๕๖๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูว้ ันที่.......................เดือน............................................พ.ศ.............................

ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

เกณฑ์การให้คะแนน
ความ
ความ
มีส่วน รวม ระดับ
สนใจ การตอบ
ตั้งใจใน
ร่วมใน (16) คุณภาพ
และ
คาถาม
การเรียน
กิจกรรม
ซักถาม
(4)
(4)
(4)
(4)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง บุคคลสาคัญของท้องถิ่น

๕๖๑

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายกลุ่ม (Rubric)

ประเด็นการ
ประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก (4)

ดี (3)

1. การปฏิสัมพันธ์ ร่วมมือและช่วยเหลือ ร่วมมือและ
กัน
เพือ่ นในการทา
ช่วยเหลือเพื่อน
กิจกรรม
เป็นส่วนใหญ่ใน
การทากิจกรรม
2. การสนทนา
สนทนาตรงประเด็น สนทนาตรง
เรื่องที่กาหนด
ครอบคลุมเนื้อหา
ประเด็นครอบคลุม
เนื้อหาบางส่วน
3. การติดต่อสื่อสาร มีการปรึกษาครูและ มีการปรึกษาครูและ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ
เป็นส่วนใหญ่
4. พฤติกรรม
มีการวางแผนอย่าง มีการวางแผนอย่าง
การทางาน
เป็นระบบ และแบ่ง เป็นระบบ และ
หน้าที่ของสมาชิก
แบ่งหน้าที่ของ
สมาชิกในกลุม่ เป็น
ในกลุ่ม
ส่วนใหญ่

พอใช้ (2)
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม
เป็นบางครั้ง
สนทนาตรง
ประเด็น
มีการปรึกษาครูและ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ
เป็นบางครั้ง
มีการวางแผนอย่าง
เป็นระบบ และ
แบ่งหน้าที่ของ
สมาชิกในกลุม่ เป็น
บางครั้ง

ต้องปรับปรุง
(1)
ไม่ให้ความ
ร่วมมือในขณะทา
กิจกรรม
สนทนาไม่ตรง
ประเด็น
ไม่มีการปรึกษาครู
และเพื่อนกลุ่ม
อื่น ๆ
ไม่มีการวางแผน
อย่างเป็นระบบ
และไม่มีการแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่ม

๕๖๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูว้ ันที่.......................เดือน.............................................พ.ศ................................

ลาดับ
ที่

ชื่อกลุ่ม

เกณฑ์การให้คะแนน
การ
พฤติกรรม
การ
รวม ระดับ
สนทนา
การ
การ
ปฏิสัมพันธ์
เรื่อง ติดต่อสื่อสาร ทางาน (16) คุณภาพ
กัน
กลุม่
ทีก่ าหนด
(4)
(4)
(4)
(4)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง บุคคลสาคัญของท้องถิ่น

๕๖๓

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายกลุ่ม (Rubric)

ประเด็นการ
ประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก (4)

ดี (3)

1. การปฏิสัมพันธ์ ร่วมมือและช่วยเหลือ ร่วมมือและ
กัน
เพือ่ นในการทา
ช่วยเหลือเพื่อน
กิจกรรม
เป็นส่วนใหญ่ใน
การทากิจกรรม
2. การสนทนา
สนทนาตรงประเด็น สนทนาตรง
เรื่องที่กาหนด
ครอบคลุมเนื้อหา
ประเด็นครอบคลุม
เนื้อหาบางส่วน
3. การ
มีการปรึกษาครูและ มีการปรึกษาครูและ
ติดต่อสื่อสาร
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ
เป็นส่วนใหญ่
4. พฤติกรรม
มีการวางแผนอย่าง มีการวางแผนอย่าง
การทางาน
เป็นระบบ และแบ่ง เป็นระบบ และ
หน้าที่ของสมาชิก
แบ่งหน้าที่ของ
สมาชิกในกลุม่ เป็น
ในกลุ่ม
ส่วนใหญ่

พอใช้ (2)
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม
เป็นบางครั้ง
สนทนาตรง
ประเด็น
มีการปรึกษาครูและ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ
เป็นบางครั้ง
มีการวางแผนอย่าง
เป็นระบบ และ
แบ่งหน้าที่ของ
สมาชิกในกลุม่ เป็น
บางครั้ง

ต้องปรับปรุง
(1)
ไม่ให้ความ
ร่วมมือในขณะทา
กิจกรรม
สนทนาไม่ตรง
ประเด็น
ไม่มีการปรึกษาครู
และเพื่อนกลุ่มอื่น ๆ
ไม่มีการวางแผน
อย่างเป็นระบบ
และไม่มีการแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่ม

๕๖๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คาชี้แจง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
รายการ
ประเมิน

พฤติกรรมการแสดงออก

ระดับการปฏิบตั ิ
๓

๒

๑. มีวินัย
รับผิดชอบ

๑.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ใน
ชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้ 2.1 ตั้งใจเรียน
2.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
2.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ
2.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยีต่างๆแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และ
เลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม
2.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์
ความรู้
2.6 แลกเปลี่ยนความรู้ ด้วยวิธีการต่างๆ และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
3. มุ่งมั่นใน 3.1 มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
การทางาน 3.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ตอ่ อุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังนี้
ช่วงคะแนน
22-27
15-21
8-14
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป ถือว่า ผ่าน

๑

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง บุคคลสาคัญของท้องถิ่น

๕๖๕

แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
คาชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ระดับการปฏิบตั ิ
รายการประเมิน

พฤติกรรมการแสดงออก

๓

๒

๑

๑. ความสามารถ ๑.1 มีความสามรถในการรับ – ส่งสาร
ในการสื่อสาร
1.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ
ของตนเอง โดยใช้ภาษาอย่าง เหมาะสม
2. ความสามารถ 2.1 มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์
ในการคิด
2.2 มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ
3. ความสามารถ 3.1 สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้
ในการใช้ทกั ษะ 3.2 นาความรูท้ ี่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
ชีวิต
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนดังนี้
ช่วงคะแนน
13-18
9-12
5-8
1-4

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป ถือว่า ผ่าน

๕๖๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ : _________________ สกุล : _________________วัน____ เดือน____________พ.ศ._____
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง บุคคลสาคัญของท้องถิ่น
คำชี้แจง
๑. ระบายสีลงใน
ของแต่ละกิจกรรมที่นักเรียนคิดว่าทาได้ตามระดับการประเมินเหล่านี้
เพื่อประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน
ดีมาก
ดี
ปรับปรุง
พอใช้
ค่อนข้างดี
กิจกรรม

ระดับควำมสำมำรถ

1. อธิบายข้อมูลของบุคคลที่ทาประโยชน์ในชุมชนและท้องถิ่น
2. ยกตัวอย่างบุคคลซึ่งมีผลงานที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่นของ
ตน และเสนอแนวทางการนาแบบอย่างที่ดีไปปฏิบัติในชีวิตประจาวัน
3. เห็นประโยชน์ของการยกตัวอย่างบุคคลซึ่งมีผลงานที่เป็นประโยชน์แก่
ชุมชนและท้องถิ่นของตน
๒. นับจานวนดาวจากตารางข้างบนเพื่อบันทึกผลการเรียนรู้ของนักเรียน ดังนี้
จานวน
จานวน
..............................
..............................
จานวน
..............................

จานวน
..............................

จานวน
..............................
สรุป : วงกลมรอบผลการเรียนรู้ของนักเรียน โดยนับจากข้อที่ได้ดาวมากที่สุด
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ค่อนข้างดี
ดีมาก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง บุคคลสาคัญของท้องถิ่น
3. กาเครื่องหมาย √ ลงใน

๕๖๗

ที่นักเรียนวางแผนจะทาเพื่อพัฒนาการเรียนในครั้งต่อไป (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

มีความรับผิดชอบในการเรียน
ตั้งคาถามจะเกิดการเรียนรู้ และการแสวงหาความรู้อยู่เสมอๆ
ลงมือปฏิบัติให้เกิดความชานาญ
ทบทวน ท่อง และทาแบบฝึกหัดซ้า ๆ

๕๖๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
ประชาธิป ตย

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ประชาธิปไตย

๕๖๙

หน่วยการเรียนรู้
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ประชาธิป ตย
รหัสวิชา ส๑๓๑๐1 รายวิชาสังคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ภาคเรียนที่ ๑
เวลา 5 ชั่วโมง
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง
มาตรฐาน ส 2.2 เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธาและธารงรักษา ไว้ซึ่งการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตัวชี้วัด
ป.๓/1
ป. /2
ป. /

ระบุบทบาทหน้าที่ของสมาชิกของชุมชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย
วิเคราะห์ความแตกต่างของกระบวนการการตัดสินใจในชั้นเรียน/โรงเรียนและชุมชนโดยวิธีการออก
เสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียง
ยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน โรงเรียน และชุมชนที่เป็นผลจากการตัดสินใจของบุคคลและ
กลุ่ม

๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
ประชาธิปไตยเป็นระบบการปกครองที่ยึดเสียงส่วนใหญ่เป็นหลัก โดยการแสดงบทบาทและการมีส่วน
ร่วมตามแนวทางประชาธิปไตย เพื่อความสงบสุขและประโยชน์ที่จะเกิดแก่สมาชิก การออกเสียงโดยตรงและ
เลือกตัวแทนออกเสียงในชั้นเรียนเป็นกระบวนการเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยเบื้องต้นในชั้นเรียน การออก
เสียงโดยตรงเป็ นพื้ นฐานการตั ดสิ นใจของตนเอง การเลือกตัวแทนออกเสีย งเป็ นการมอบอานาจหน้ า ที่
การตัดสินใจให้ตัวแทน ซึ่งการเลือกตัวแทนที่มีความเหมาะสมจะสามารถทางานหรือทากิจกรรมต่าง ๆ ตาม
กระบวนการประชาธิปไตยร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ทุกคนในโรงเรียนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน
และโรงเรียนทั้งด้านการบริหารจัดการและสิ่งแวดล้อม ในชั้นเรียน และโรงเรียน การเปลี่ยนแปลงที่ดีในชั้น
เรียนและโรงเรียนจะทาให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย การตัดสินใจร่วมกันของบุคคลและกลุ่มทาให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงด้า นต่า ง ๆ ที่ เกิดประโยชน์ต่ อ ชุม ชน ถ้าสมาชิกทุกคนในชุม ชนมีค วามสามัคคี เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ก็จะทาให้ชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
๓. สาระการเรียนรู้
ความรู้
๑. ระบุบทบาทหน้าที่ที่สมาชิกในโรงเรียนและชุมชนพึงปฏิบัติ
2. อธิบายการออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียงได้
3. วิเคราะห์ความแตกต่างของการออกเสียงโดยตรงกับการเลือกตัวแทนออกเสียงได้
4. ยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน โรงเรียนได้
5. อธิบายองค์ประกอบที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในชุมชนได้

๕๗๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

ทักษะ/กระบวนการ
๑. มีทักษะกระบวนการทางานกลุ่ม
2. วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ของการออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียง และเสนอวิธีการเลือก
ตัวแทนอย่างถูกต้องเหมาะสม
เจตคติ
๑. เห็นความสาคัญของกระบวนการประชาธิปไตยที่เป็นหลักในการอยู่รว่ มกัน
2. เห็นความสาคัญของการออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียง
3. เห็นความสาคัญของความแตกต่างของการออกเสียงโดยตรงกับการเลือกตัวแทนออกเสียง
4. เห็นความสาคัญของยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน โรงเรียน
5. สนใจศึกษาและสังเกตการเปลี่ยนแปลงในชุมชน
๔. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
๖. ประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
๑. ใบงานที่ 1 เรื่อง กระบวนการประชาธิปไตย
2. ใบงานที่ 2 เรื่อง ประชาธิปไตยในชั้นเรียน
3. ใบงานที่ 3 เรื่อง ความแตกต่างของการออกเสียงโดยตรงกับการเลือกตัวแทนออกเสียง
4. ใบงานที่ 4 เรื่อง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน และโรงเรียน
5. ใบงานที่ 5 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในชุมชน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ประชาธิปไตย

๕๗๑

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 1 เรื่อง กระบวนการประชาธิปไตย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
เรื่อง ประชาธิปไตย
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชา สังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส 2.2 เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธาและธารงรักษา ไว้ซึ่งการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตัวชี้วดั
ป.๓/1 ระบุบทบาทหน้าที่ของสมาชิกของชุมชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
ประชาธิปไตยเป็นระบบการปกครองที่ยึดเสียงส่วนใหญ่เป็นหลัก โดยการแสดงบทบาทและการมีส่วน
ร่วมตามแนวทางประชาธิปไตย เพื่อความสงบสุขและประโยชน์ที่จะเกิดแก่สมาชิก
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- ระบุบทบาทหน้าที่ที่สมาชิกในโรงเรียนและชุมชนพึงปฏิบัติ
3.2 ด้านทักษะ กระบวนการ (P)
- มีทักษะกระบวนการทางานกลุ่ม
3.2 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- เห็นความสาคัญของกระบวนการประชาธิปไตยที่เป็นหลักในการอยู่ร่วมกัน
๔. สาระการเรียนรู้
- หลักการประชาธิปไตย
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียน

1.

ลาดับที่

๕๗๒

จุดประสงค์
การเรียนรู้
ขั้นนา

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้
5 นาที

เวลา
ที่ใช้
กิจกรรมนักเรียน
1. นักเรียนดูภาพผู้ที่มี
บทบาท อานาจในการ
ตัดสินใจในโรงเรียน และ
ชุมชน

2. นักเรียนพูดคุย
แลกเปลี่ยนกันกับเพื่อนๆ
และครูเกี่ยวกับคาถามที่ครู
ถาม
- นักเรียนคิดว่าผูอ้ านวยการ แนวคาตอบ ไม่
มาจากการเลือกตั้งหรือไม่ ผู้อานวยการมาจาก
การสอบแข่งขันโดยใช้
ความสามารถ
- หากไม่ใช่ แล้วใครบ้างที่มา - ผู้ใหญ่บ้าน กานัน
จากการเลือกตั้งตามหลัก
นายก อบต.
ประชาธิปไตย

๒. ครูตั้งคาถามกระตุ้นคิด

กิจกรรมครู

แนวการจัดการเรียนรู้

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 1 เรื่อง กระบวนการประชาธิปไตย
รายวิชาสังคมศึกษา จานวน 1 ชั่วโมง

- ภาพ
ผู้อานวยการ
สถานศึกษา
- ภาพผู้ใหญ่บ้าน
- ภาพนายก อบต.

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

2.

ลาดับที่
ขั้นสอน

1. มีทักษะกระบวนการ
ทางานกลุ่ม

2. อธิบายกระบวนการ
ประชาธิปไตยที่เป็นหลัก
ในการอยู่ร่วมกันได้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

จุดประสงค์
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ประชาธิปไตย
สื่อการเรียนรู้

2. นักเรียนศึกษาใบความรู้ - ใบความรูท้ ี่ 1
ที่ 1 เรื่อง กระบวนการ
เรือ่ ง
ประชาธิปไตย
กระบวนการ
ประชาธิปไตย
3. นักเรียนร่วมกัน
- แผนภาพ
อภิปรายแผนภาพหลักการ หลักการ
ประชาธิปไตย
ประชาธิปไตย
4. นักเรียนภายในกลุม่
- คาถาม
ร่วมกันอภิปรายเพื่อหา
คาตอบโดยนักเรียนผลัดกัน
อธิบายความรู้และซักถาม
ข้อสงสัยภายในกลุ่มของ
ตนเอง จากนั้นบันทึกข้อมูล
ลงในกระดาษ เอสี่ ที่ครู
แจงให้

กิจกรรมนักเรียน
1. นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่อ
ช่วยกันแบ่งปันความคิด

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
20 นาที 1. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม
ออกเป็น กลุ่มละ 4 คน
โดยใช้เทคนิค Gang of Four
2. ครูแจกใบความรู้เรื่อง
กระบวนการประชาธิปไตย
พร้อมกับอธิบายเนื้อหาให้
นักเรียนฟังพอสังเขป
3. ครูและนักเรียนร่วมกัน
อภิปรายแผนภาพหลักการ
ประชาธิปไตย
4. ครูตั้งคาถามให้นักเรียน
ร่วมกันอภิปรายหาคาตอบ
ดังต่อไปนี้

เวลา
ที่ใช้

- การประเมิน
การตอบคาถาม

- การประเมิน
- การสังเกต
พฤติกรรม

- แบบประเมิน
กระบวนการ
ทางานกลุ่ม

การประเมิน
การเรียนรู้

๕๗๓

ลาดับที่

๕๗๔

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้
กิจกรรมนักเรียน
- ทำให้มีควำมสงบสุข
เข้ำใจบทบำทหน้ำที่ของ
ตนเอง

- เคำรพกติกำ ปฏิบัติตน
เคำรพกฎหมำย เคำรพ
เสียงส่วนใหญ่ และเคำรพ
ควำมคิดเห็นของผู้อื่น
5. นักเรียนร่วมกันศึกษา
5. ครูให้นักเรียนร่วมกัน
ศึกษาบทบาทและหน้าที่ของ บทบาทและหน้าที่ของ
การเป็นสมาชิกในชุมชนและ การเป็นสมาชิกในชุมชน
และตอบคาถาม
ให้นักเรียนร่วมกันแสดง
ความคิดเห็น โดยครูใช้
คาถาม
- บทบาทหน้าที่ของการเป็น - เคำรพและปฏิบัติตำมกฎ
สมาชิกที่ดีตามกระบวนการ กติกำ และกฎหมำย
ประชาธิปไตยจะต้องปฏิบัติ - ดูแลรักษำ
สำธำรณประโยชน์ร่วมกัน
ตนอย่างไรบ้าง

กิจกรรมครู
- การปฏิบัติตนตามกติกา
หรือหลักการประชาธิปไตย
ส่งผลดีต่อโรงเรียนและ
ชุมชนอย่างไร
- นักเรียนจะปฏิบตั ติ นเป็น
สมาชิกที่ดีของชุมชนตาม
กระบวนการประชาธิปไตย

แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

ลาดับที่

จุดประสงค์
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ประชาธิปไตย

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้

- การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่าง ๆ ของชุมชนตาม
กระบวนการประชาธิปไตย
มีความสาคัญต่อโรงเรียน
และชุมชนอย่างไรบ้าง

กิจกรรมครู
- การรู้จักบทบาทหน้าที่ตาม
กระบวนการประชาธิปไตย
เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียน
และชุมชนของตนเองอย่างไร
- นักเรียนสามารถมีสว่ นร่วม
ในกิจกรรมต่าง ๆ ตาม
กระบวนการประชาธิปไตย
ในชุมชนอย่างไร
- สนับสนุนส่งเสริมหรือ
รณรงค์ให้ผู้ปกครองไปใช้
สิทธิในกำรเลือกตั้ง
รณรงค์ต่อต้ำนยำเสพติด
ติดตำมข่ำวสำรข้อมูลต่ำง ๆ
ของชุมชน กำรมีส่วนร่วม
ทำประโยชน์ต่อชุมชน
- ส่งเสริมประชำธิปไตย

กิจกรรมนักเรียน
- สร้ำงควำมเป็นระเบียบ
และควำมสงบสุขแก่
โรงเรียนและชุมชน

แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

๕๗๕

3. ระบุบทบาทหน้าที่ที่
สมาชิกในโรงเรียนและ
ชุมชนพึงปฏิบัติ

4. เห็นความสาคัญของ
กระบวนการ
ประชาธิปไตยที่เป็นหลัก
ในการอยู่ร่วมกัน

.

จุดประสงค์
การเรียนรู้

3.

ลาดับที่

๕๗๖

ขั้นสรุป

ขั้นปฏิบัติ

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้
กิจกรรมครู
4. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปเรื่อง กระบวนการ
ประชาธิปไตย

กิจกรรมนักเรียน
4. นักเรียนผลัดกันอธิบาย
ความรู้และซักถามข้อสงสัย

แนวการจัดการเรียนรู้

5 นาที 1. ครูให้ตัวแทนแต่ละกลุ่ม 1. นักเรียนนาเสนอผลงาน
ออกมานาเสนอใบงาน เรื่อง หน้าชั้นเรียน
กระบวนการประชาธิปไตย
1-2 กลุ่ม พร้อมกับช่วยเติม
เต็มความรู้ให้กับนักเรียน

15 นาที 1. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม 1. นักเรียนทาใบงานที่ 1
นาความรู้ที่ได้จากการศึกษา เรื่อง กระบวนการ
กระบวนการประชาธิปไตย ประชาธิปไตย
และบันทึกลงในใบงาน เรื่อง
กระบวนการประชาธิปไตย

เวลา
ที่ใช้

การประเมิน
การเรียนรู้

- การประเมิน
สังเกตพฤติกรรม

ใบงานที่ 1 เรือ่ ง - การประเมิน
กระบวนการ สังเกตพฤติกรรม
ประชาธิปไตย - การตรวจใบงาน

สื่อการเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ประชาธิปไตย

๕๗๗

8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. ใบความรูท้ ี่ 1 เรื่อง กระบวนการประชาธิปไตย
2. ใบงานที่ 1 เรือ่ ง กระบวนการประชาธิปไตย
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิน้ งานหรือภาระงาน
1. ใบงานที่ 1 เรือ่ ง กระบวนการประชาธิปไตย
การวัดและประเมินผล
ประเด็นการวัด
และประเมินผล

วิธีการ

- ตรวจ ใบงานที่ 1 เรื่อง
กระบวนการ
ประชาธิปไตย
ด้านความรู้ ความ
- การตอบคาถาม
เข้าใจ (K)

ด้านทักษะ
กระบวนการ (P)
ด้านคุณลักษณะ
เจตคติ ค่านิยม
(A)
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
สมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียน

เครื่องมือ

- ใบงานที่ 1 เรื่อง
กระบวนการ
ประชาธิปไตย
- การแบบประเมิน
การสังเกตพฤติกรรม
นักเรียนรายบุคคล
-ข้อซักถาม
- การแบบประเมิน
- แบบประเมิน
กระบวนการทางานกลุ่ม กระบวนการทางานกลุ่ม
- การประเมินการสังเกต
พฤติกรรมนักเรียน
รายบุคคล
- การตอบคาถาม

เกณฑ์การประเมิน
- ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อย
ละ 60

- ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป

- แบบประเมินการ
- ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
สังเกตพฤติกรรม
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป
นักเรียนรายบุคคล
- แบบประเมินการตอบ
คาถาม
-ข้อซักถาม
- ประเมิน มีวินัย
- แบบประเมินคุณลักษณะ
- ผ่านเกณฑ์ประเมิน
รับผิดชอบใฝ่เรียนรู้ และ อันพึงประสงค์
ระดับคุณภาพผ่านขึ้น
มุ่งมั่นในการทางาน
ไป
- ประเมินความสามารถ - แบบประเมิน
- ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
ในการสื่อสาร
สมรรถนะสาคัญของ
คุณภาพผ่านขึ้นไป
ความสามารถในการคิด ผู้เรียน
และความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต

๕๗๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหารหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ประชาธิปไตย

๕๗๙

ใบความรูท้ ี่ 1 เรื่อง กระบวนการประชาธิปไตย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ประชาธิปไตย
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 1 เรื่อง กระบวนการประชาธิปไตย
รายวิชาสังคมศึกษา รหัส ส13101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

หลักการประชาธิปไตย
การอยูร่ ่วมกันโดยยึดถือเสียงส่วนใหญ่

ความเสมอภาค

การมีส่วนร่วมโดยบทบาทและหน้าที่
หลักการ
ประชาธิปไตย

การยอมรับกติกาของเสียงส่วน
ใหญ่ (วันแม่แห่งชาติ)

การเคารพการแสดงความคิดเห็นของผู้อื่น

บทบาทหน้าที่การเปนสมาชิกชุมชน
การปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชน

ดูแลรักษาสาธารณสมบัติและสิ่งแวดล้อม

มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน

อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของชุมชน

๕๘๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ตามกระบวนการประชาธิปไตย
สมาชิกในชุมชนควรมีส่วนร่วมในกิ จกรรมต่า งๆ ตามกระบวนการประชาธิปไตย เช่น
การออกเสียงเลือกตั้งผู้นาชุมชนเข้าร่วมประชุ มเพื่อแสดงความคิดเห็น เช่น การออกเสียงเลือกตั้ง
ในโรงเรี ย น การเลือกตั้งผู้นาชุมชน เข้า ร่ ว มประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็น การมีส่ว นร่วมใน
การพัฒนาโรงเรียนและชุมชนในด้านต่าง ๆ

https://www.thaipost.net/main/detail/3747

https://data.bopp-obec.info/emis/news/news_
view.php?ID_New=71516

การใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยของโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์

https://district.cdd.go.th/nikhomkhamsoi/gallery/

http://www.hanhuaysai.go.th/activity/user_select_
photo.php?news_id=16

การเข้าไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ประชาธิปไตย

๕๘๑

ใบงานที่ 1 เรือ่ ง กระบวนการประชาธิปไตย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ประชาธิปไตย
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 1 เรื่อง กระบวนการประชาธิปไตย
รายวิชาสังคมศึกษา รหัส ส13101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ตอนที่ 1 คาชี้แจง ให้นักเรียนยกตัวอย่างบทบาทหน้าที่ที่สมาชิกในโรงเรียนและชุมชนพึงปฏิบัติ
มา 4 อย่าง

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

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

บทบาทหน้าที่ที่สมาชิกในโรงเรียนและชุมชน
ชุมชนพึงปฏิบัติ
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
....

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

ตอนที่ 2 คาชี้แจง ให้นักเรียนวงกลมล้อมรอบข้อความที่เป็นกิจกรรมตามกระบวนประชาธิปไตย
การแสดงความ
คิดเห็นในงานกลุ่ม

การแสดงความ
คิดเห็นในงานกลุ่ม

การมติเห็นชอบใน
การทากิจกรรม

การเลือกซื้อสินค้า
ตามความต้องการ

การเลือกหัวหน้า
กลุ่ม

ชือ่ -นามสกุล..........................................................................................ชั้น...........................เลชที่................

๕๘๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
เฉลยใบงานที่ 1 เรื่อง กระบวนการประชาธิปไตย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ประชาธิปไตย
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 1 เรื่อง กระบวนการประชาธิปไตย
รายวิชาสังคมศึกษา รหัส ส13101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ตอนที่ 1 คาชี้แจง ให้นักเรียนยกตัวอย่างบทบาทหน้าที่ที่สมาชิกในโรงเรียนและชุมชนพึงปฏิบัติ
มา 4 อย่าง
การปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของชุมชน
มีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
ของชุมชน

บทบาทหน้าที่ที่สมาชิกในโรงเรียนและชุมชน
ชุมชนพึงปฏิบัติ

อนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีที่ดี
งามของชุมชน

ดูแลรักษาสาธารณสมบัติและ
สิ่งแวดล้อม
ตอนที่ 2 คาชี้แจง ให้นักเรียนวงกลมล้อมรอบข้อความที่เป็นกิจกรรมตามกระบวนประชาธิปไตย
การแสดงความ
คิดเห็นในงานกลุ่ม

การแสดงความ
คิดเห็นในงานกลุ่ม

การมติเห็นชอบใน
การทากิจกรรม

การเลือกซื้อสินค้า
ตามความต้องการ

การเลือกหัวหน้า
กลุ่ม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ประชาธิปไตย

๕๘๓

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูว้ ันที่.......................เดือน..............................................พ.ศ.............................

ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

เกณฑ์การให้คะแนน
ความ
ความ
มีส่วน รวม ระดับ
สนใจ การตอบ
ตั้งใจใน
ร่วมใน (16) คุณภาพ
และ
คาถาม
การเรียน
กิจกรรม
ซักถาม
(4)
(4)
(4)
(4)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

๕๘๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายกลุ่ม (Rubric)

ประเด็นการ
ประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
พอใช้ (2)

ต้องปรับปรุง
(1)

1. การปฏิสัมพันธ์ ร่วมมือและช่วยเหลือ ร่วมมือและ
กัน
เพือ่ นในการทา
ช่วยเหลือเพื่อนเป็น
กิจกรรม
ส่วนใหญ่ในการทา
ปฏิบัติงานร่วมกัน กิจกรรม

ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม
เป็นบางครั้ง

ไม่ให้ความ
ร่วมมือในขณะทา
กิจกรรมงานไม่
สาเร็จ

อย่างร่วมมือร่วมใจ
จนงานที่ได้รับ
มอบหมายออกมา
สาเร็จถูกต้องสมบูรณ์

ปฏิบัติงานร่วมกัน
จนงานออกมา
สาเร็จแต่ยังไม่
สมบูรณ์

ดีมาก (4)

ดี (3)

ปฏิบัติงานร่วมกัน
จนงานที่ได้รับ
มอบหมายออกมา
สาเร็จถูกต้อง

2. การสนทนา
เรื่องที่กาหนด

สนทนาตรงประเด็น สนทนาตรง
สนทนาตรง
ครอบคลุมเนื้อหา
ประเด็น ครอบคลุม ประเด็น
เนื้อหาบางส่วน

3. การ
ติดต่อสื่อสาร

มีการปรึกษาครู
มีการปรึกษาครู
มีการปรึกษาครู
ไม่มีการปรึกษาครู
ปรึกษาเพื่อนในกลุ่ม ปรึกษาเพื่อนในกลุ่ม ปรึกษาเพื่อนในกลุ่ม ปรึกษาเพื่อนในกลุ่ม
และเพื่อนกลุ่มอื่น ๆ เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ บ้าง เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ เป็น และเพือ่ นกลุ่มอื่น ๆ
บางครั้ง

4. พฤติกรรม
การทางาน

มีการวางแผนอย่าง
เป็นระบบ กาหนด
บทบาทของสมาชิก
อย่างชัดเจน และมี
การชี้แจงเป้าหมายใน
การทางาน

มีการวางแผนอย่าง
เป็นระบบ กาหนด
บทบาทของสมาชิก
และมีการชี้แจง
เป้าหมายใน
การทางาน

มีการวางแผนอย่าง
เป็นระบบ กาหนด
บทบาทของสมาชิก
แต่ไม่มีการชี้แจง
เป้าหมายใน
การทางาน

สนทนาไม่ตรง
ประเด็น

ไม่มีการวางแผน
ไม่กาหนดบทบาท
ของสมาชิกไม่
ชีแ้ จงเป้าหมาย
สมาชิกต่างคนต่าง
ทางาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ประชาธิปไตย

๕๘๕

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูว้ ันที่.......................เดือน..............................................พ.ศ..............................

ลาดับ
ที่

ชื่อกลุ่ม

เกณฑ์การให้คะแนน
การ
พฤติกรรม
การ
รวม ระดับ
สนทนา
การ
การ
ปฏิสัมพันธ์
เรื่อง ติดต่อสื่อสาร ทางาน (16) คุณภาพ
กัน
กลุม่
ทีก่ าหนด
(4)
(4)
(4)
(4)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

๕๘๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายกลุ่ม (Rubric)

ประเด็นการ
ประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก (4)

ดี (3)

1. การปฏิสัมพันธ์ ร่วมมือและช่วยเหลือ ร่วมมือและ
กัน
เพือ่ นในการทา
ช่วยเหลือเพื่อน
กิจกรรม
เป็นส่วนใหญ่ใน
การทากิจกรรม
2. การสนทนา
สนทนาตรงประเด็น สนทนาตรง
เรื่องที่กาหนด
ครอบคลุมเนื้อหา
ประเด็น
ครอบคลุมเนื้อหา
บางส่วน
3. การ
มีการปรึกษาครูและ มีการปรึกษาครูและ
ติดต่อสื่อสาร
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ
เป็นส่วนใหญ่
4. พฤติกรรม
มีการวางแผนอย่าง มีการวางแผนอย่าง
การทางาน
เป็นระบบ และแบ่ง เป็นระบบ และแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่ม
ในกลุ่มเป็นส่วนใหญ่

พอใช้ (2)
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม
เป็นบางครั้ง
สนทนาตรง
ประเด็น
มีการปรึกษาครูและ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ
เป็นบางครั้ง
มีการวางแผนอย่าง
เป็นระบบ และแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่มเป็นบางครั้ง

ต้องปรับปรุง
(1)
ไม่ให้ความ
ร่วมมือในขณะทา
กิจกรรม
สนทนาไม่ตรง
ประเด็น
ไม่มีการปรึกษาครู
และเพื่อนกลุ่ม
อื่น ๆ
ไม่มีการวางแผน
อย่างเป็นระบบ
และไม่มีการแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่ม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ประชาธิปไตย

๕๘๗

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คาชี้แจง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
รายการ
ประเมิน
๑. มีวินัย
รับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้

3. มุ่งมั่นใน
การทางาน

พฤติกรรมการแสดงออก

ระดับการปฏิบตั ิ
๓ ๒ ๑

๑.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ใน
ชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
2.1 ตั้งใจเรียน
2.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
2.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ
2.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยีต่างๆแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และ
เลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม
2.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์
ความรู้
2.6 แลกเปลี่ยนความรู้ ด้วยวิธีการต่างๆ และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
3.1 มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
3.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ตอ่ อุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังนี้
ช่วงคะแนน
22-27
15-21
8-14
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป ถือว่า ผ่าน

๕๘๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน

คาชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
ระดับการปฏิบตั ิ
รายการประเมิน

พฤติกรรมการแสดงออก

๓

๒

๑

๑. ความสามารถ ๑.1 มีความสามรถในการรับ – ส่งสาร
ในการสื่อสาร
1.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ
ของตนเอง โดยใช้ภาษาอย่าง เหมาะสม
2. ความสามารถ 2.1 มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์
ในการคิด
2.2 มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ
3. ความสามารถ 3.1 สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้
ในการใช้ทกั ษะ 3.2 นาความรูท้ ี่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
ชีวิต
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนดังนี้
ช่วงคะแนน
13-18
9-12
5-8
1-4

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป ถือว่า ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ประชาธิปไตย

๕๘๙

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 2 เรื่อง การออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียงในชั้นเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
เรื่อง ประชาธิปไตย
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชา สังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส 2.2 เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธาและธารงรักษา ไว้ซึ่ง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตัวชี้วดั
ป.๓/2 วิเคราะห์ความแตกต่างของกระบวนการการตัดสินใจในชั้นเรียน/โรงเรียนและชุมชนโดยวิธีการออก
เสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียง
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การออกเสียงโดยตรงและเลือกตัวแทนออกเสียงในชั้นเรียนเป็นกระบวนการเรียนรู้ระบอบ
ประชาธิปไตยเบื้องต้นในชัน้ เรียน
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายการออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียงได้
3.2 ด้านทักษะ กระบวนการ (P)
-วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ของการออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียง และเสนอวิธีการ
เลือกตัวแทนอย่างถูกต้องเหมาะสม
3.2 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- เห็นความสาคัญของการออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียง
๔. สาระการเรียนรู้
- ประชาธิปไตยในชั้นเรียน
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียน

1.

ลาดับที่

๕๙๐

จุดประสงค์
การเรียนรู้
ขั้นนา

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

2. นักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยน
กันกับเพื่อนๆและครูเกี่ยวกับ
สถานการณ์ที่อา่ น
- นักเรียนควรเลือกหัวหน้า - คาตอบตามดุลพินิจของ
ชั้นตามสถานการณ์สาคัญใด ครูผู้สอน
เพราะเหตุใด
- เพราะเหตุใดจึงไม่เลือก
ตามสถานการณ์ที่ A
- เพราะเหตุใดจึงไม่เลือก
ตามสถานการณ์ B

กิจกรรมนักเรียน
1. นักเรียนอ่าน
สถานการณ์และร่วมกัน
แสดงความคิดเห็น

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
5 นาที 1. ครูนาตัวอย่างสถานการณ์
เกี่ยวกับการเลือกหัวหน้าชั้น
ของนักเรียนมาติดบนกระดาษ
ให้นักเรียนดู
๒. ครูตั้งคาถามกระตุ้นคิด
ดังนี้

เวลา
ที่ใช้

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 2 เรื่อง การออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียง
รายวิชาสังคมศึกษา จานวน 1 ชั่วโมง

- สถานการณ์
ตัวอย่าง

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

ลาดับที่

จุดประสงค์
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ประชาธิปไตย

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้
กิจกรรมครู
- ครูตั้งคำถำมกระตุ้นคิดเพื่อ
นำเข้ำสู่บทเรียน
-จากสถานการณ์ที่ครูให้
นักเรียนร่วมกันแสดงความ
คิดเห็น นักเรียนคิดว่าเป็น
เรื่องเกี่ยวกับอะไร และมี
ความสาคัญหรือไม่

กิจกรรมนักเรียน
-การออกเสียงเลือกตั้ง มี
ความสาคัญ เพราะเป็นการ
ปฏิบัติตามระบอบ
ประชาธิปไตย ซึ่งเป็นเรื่อง
ที่เกี่ยวกับเราทุกคน ทุกคน
มีสิทธิในการออกเสียงและ
แสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะ
เป็นการออกเสียงโดยตรง
หรือการเลือกตัวแทน เพื่อ
เป็นการรักษาและปกป้อง
สิทธิประโยชน์ของตน

แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

๕๙๑

2.

ลาดับที่

๕๙๒

ขั้นสอน

1. มีทักษะกระบวนการ
ทางานกลุ่ม

2. อธิบายการออกเสียง
โดยตรงและการเลือก
ตัวแทนออกเสียงได้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

จุดประสงค์
การเรียนรู้

4. ครูจัดกิจกรรมสาธิต
4. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม - คาถาม
การเลือกหัวหน้าชั้นเรียน
เลือกหัวหน้าชั้นเรียน
โดยครูกาหนดกติกา
-ขอนักเรียนอาสาที่มาสาธิต
จานวน 11 คน ตามบทบาท
ดังนี้

3. ครูและนักเรียนร่วมกัน
อภิปรายแผนภาพ
ประชาธิปไตยในชั้นเรียน

สื่อการเรียนรู้

- แบบประเมิน
กระบวนการ
ทางานกลุ่ม

การประเมิน
การเรียนรู้

- ข้อซักถาม

2. นักเรียนศึกษาใบความรู้ - ใบความรูท้ ี่ 2 - การประเมิน
ที่ 2 เรื่อง ประชาธิปไตยใน เรือ่ ง
- การสังเกต
ชั้นเรียน
ประชาธิปไตย พฤติกรรม
ในชั้นเรียน
3. นักเรียนร่วมกันอภิปราย - แผนภาพ
แผนภาพประชาธิปไตยในชั้น ประชาธิปไตย
เรียน
ในชั้นเรียน

กิจกรรมนักเรียน
1. นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่อ
ช่วยกันแบ่งปันความคิด

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
20 นาที 1. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม
ออกเป็น กลุ่มละ 4 คน
โดยใช้เทคนิค Gang of
Four
2. ครูแจกใบความรู้ที่ 2
เรื่องประชาธิปไตยในชั้น
เรียน

เวลา
ที่ใช้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

ลาดับที่

จุดประสงค์
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ประชาธิปไตย

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้
กิจกรรมครู
- ให้นักเรียนเสนอตัวแทนที่จะ
เป็นหัวหน้าชั้นตามความ
เหมาะสม 2 คน
- ผู้ที่ได้รับการนาเสนอชื่อ
ออกมาหาเสียงหน้าชั้นเรียน 2
คน
- ครูให้นักเรียนโหวตให้
คะแนนผู้ที่ตนสนับสนุน 5 คน
- ให้ผู้แทนนักเรียนออกมารวม
คะแนนและประกาศผลการ
ลงคะแนนเสียง 1 คน
- ครูให้ผู้แทนนักเรียนประกาศ
ผลผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็น
หัวหน้าชั้น 1 คน
-สมาชิกที่เหลือให้เป็นผู้สังเกต
การ โดยให้นักเรียนสังเกต
กระบวนการ เพื่อนามาสรุปผล
การเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งครูมี
คาถาม เพื่อให้นักเรียนได้

กิจกรรมนักเรียน

แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

๕๙๓

ลาดับที่

๕๙๔

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้
กิจกรรมครู
- นักเรียนยอมรับการเลือก
หัวหน้าชั้นหรือไม่ เพราะ
อะไร
- การที่ครูให้นักเรียนเลือก
หัวหน้าชั้น โดยการ
ลงคะแนนเสียงให้กับเพื่อนที่
ได้รับการเสนอชื่อเรียกว่า
- การลงคะแนนเสียงของ
นักเรียนซึง่ เป็นผูต้ ดั สินใจเอง
โดยไม่มีใครบังคับและมี
อานาจในการตัดสินใจ
- นักเรียนลองยกตัวอย่าง
การเลือกตัวแทนออกเสียงใน
ชั้นเรียนมีลักษณะอย่างไร
- คนที่ได้รับเลือกให้เป็น
หัวหน้าชั้นเรียนจะทาหน้าที่
แทนเพื่อนในการทากิจกรรม
อย่างใดอย่างหนึ่งแทนเพื่อน
นักเรียนในชั้นเรียน เช่น
เป็นตัวแทนของห้องไปร่วม
กิจกรรมกับชั้นอื่น

- การออกเสียงโดยตรง

กิจกรรมนักเรียน
- ยอมรับ เพราะเป็นเสียง
ส่วนใหญ่และเป็นไปตาม
กติกา
- การลงคะแนนเสียงตาม
ระบอบประชาธิปไตย

แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

3. วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย
ของการออกเสียงโดยตรง
และการเลือกตัวแทน
ออกเสียง และเสนอ
วิธีการเลือกตัวแทนอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม

4. เห็นความสาคัญของ
การออกเสียงโดยตรงและ
การเลือกตัวแทนออก
เสียง

4.

จุดประสงค์
การเรียนรู้

3.

ลาดับที่

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ประชาธิปไตย

ขั้นสรุป

ขั้นปฏิบัติ

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้
กิจกรรมครู
4. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปเรื่อง ประชาธิปไตยใน
ชั้นเรียน

กิจกรรมนักเรียน
4. นักเรียนผลัดกันอธิบาย
ความรู้และซักถามข้อสงสัย
ภายในกลุ่มของตนเอง

แนวการจัดการเรียนรู้

5 นาที 1. ครูให้ตัวแทนแต่ละกลุ่ม 1. นักเรียนนาเสนอผลงาน
ออกมานาเสนอใบงาน เรื่อง หน้าชั้นเรียน
ประชาธิปไตยในชั้นเรียน 12 กลุ่ม พร้อมบอก
ความสาคัญของ
ประชาธิปไตยในชั้นเรียน
พร้อมกับช่วยเติมเต็มความรู้
ให้กับนักเรียน

15 นาที 1. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม 1. นักเรียนแต่ละกลุม่
นาความรู้ที่ได้จากการศึกษา ช่วยกันทาใบงานที่ 2 เรื่อง
เรื่องประชาธิปไตยในชั้น
ประชาธิปไตยในชั้นเรียน
เรียนมาบันทึกลงในใบงาน
เรื่อง ประชาธิปไตยในชั้น
เรียน

เวลา
ที่ใช้

ใบงานที่ 2
เรื่อง
ประชาธิปไตย
ในชั้นเรียน

สื่อการเรียนรู้

- การประเมิน
สังเกตพฤติกรรม

- การประเมิน
สังเกตพฤติกรรม
- การตรวจ
ใบงาน

การประเมิน
การเรียนรู้

๕๙๕

๕๙๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. ใบความรูท้ ี่ 2 เรื่อง ประชาธิปไตยในชั้นเรียน
2. ใบงานที่ 2 เรือ่ ง ประชาธิปไตยในชั้นเรียน
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
1. ใบงานที่ 2 เรือ่ ง ประชาธิปไตยในชั้นเรียน
การวัดและประเมินผล
ประเด็นการวัด
และประเมินผล

วิธีการ

- ตรวจ ใบงานที่ 2 เรื่อง
ด้านความรู้ ความ ประชาธิปไตยในชั้น
เรียน
เข้าใจ (K)
- การตอบคาถาม
- การแบบประเมิน
กระบวนการทางานกลุ่ม
ด้านทักษะ
- ตรวจ ใบงาน เรื่อง
กระบวนการ (P) ประชาธิปไตยในชั้น
เรียน
ด้านคุณลักษณะ
เจตคติ ค่านิยม
(A)
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
สมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียน

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

- ข้อซักถาม
- การแบบประเมิน
การสังเกตพฤติกรรม
นักเรียนรายบุคคล
- แบบประเมิน
กระบวนการทางานกลุ่ม
- ตรวจ ใบงาน เรื่อง
ประชาธิปไตยในชั้น
เรียน

- ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป

- แบบประเมิน
การสังเกตพฤติกรรม
นักเรียนรายบุคคล
- แบบประเมินการตอบ
คาถาม
- ประเมิน มีวินัย
- แบบประเมินคุณลักษณะ
รับผิดชอบใฝ่เรียนรู้ และ อันพึงประสงค์
มุ่งมั่นในการทางาน
- ประเมินความสามารถ - แบบประเมิน
ในการสื่อสาร
สมรรถนะสาคัญของ
ความสามารถในการคิด ผู้เรียน
และความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต

- ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป

- การประเมินการสังเกต
พฤติกรรมนักเรียน
รายบุคคล
- การตอบคาถาม

- ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพพอใช้ขึ้นไปผ่านเกณฑ์
การประเมินร้อยละ 60

- ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพผ่านขึ้นไป
- ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพผ่านขึ้นไป

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ประชาธิปไตย

๕๙๗

10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหารหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๕๙๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
สถานการณ์ตวั อย่าง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ประชาธิปไตย
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 2 เรื่อง การออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียงในชั้นเรียน
รายวิชาสังคมศึกษา รหัส ส13101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ตัวอย่างสถานการณ์

A
B

นักเรียนชั้น A ครูประจาชั้นเป็นผู้เลือกหัวหน้าชั้น

นักเรียนชั้น B เลือกหัวหน้าชั้นโดยนักเรียนในห้องเรียน ป.3/1
เลือกคนที่ได้คะแนนมากที่สุดเป็นหัวหน้าห้อง

นักเรียนชั้น C เลือกหัวหน้าชั้นโดยเลือกคนที่ตั้งใจเรียน สอบได้คะแนนที1่
ขยันทาการบ้านและเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นหัวหน้าชั้น

C

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ประชาธิปไตย

๕๙๙

ใบความรูท้ ี่ 2 เรื่อง ประชาธิปไตยในชั้นเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ประชาธิปไตย
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 2 เรื่อง การออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียงในชั้นเรียน
รายวิชาสังคมศึกษา รหัส ส13101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

กระบวนการเรียนรู้ประชาธิปไตยในโรงเรียนจะเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้
ตระหนักถึงความสาคัญของระบอบประชาธิปไตยซึ่งเป็นพื้นฐานสาหรับการนาไปใช้สังคมและ
ชุมชนเป็น การเตรียมความพร้อมผู้เรียนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตเป็นการสร้างลักษณะ
นิสัยให้เด็กได้รู้จักระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์และกติกาของสังคม ตลอดจนรู้จักรับผิดชอบหน้าที่
ของตน ทีมงาน รับผิดชอบชุมชน และสังคมได้อย่ า งเหมาะสม โดยโรงเรี ย นต้องนารู ปแบบ
ประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน เพื่อพัฒนาเด็กให้มีความเป็นประชาธิปไตย รู้จักปฏิบัติตนให้
ถูกต้องตามภาระหน้าที่ และมี วิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตย สามารถดารงตนให้อยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข
ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเป็นประชาธิ ปไตย คุณครูทุกท่านในฐานะที่เป็นผู้ส่งเสริ ม และ
อานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน จึงควรสนับสนุนสิ่งต่างๆ ดังนี้
1. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรี ยน เช่น กิจกรรมวันสาคัญ กิจกรรมดาเนินตาม
นโยบาย กิจกรรมสร้างเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กิจกรรมพิเศษต่าง ๆ กิจกรรมกลุ่ม
การแสดง กิจกรรมชมรมและองค์กรต่าง ๆ ตลอดจนกิจกรรมกีฬา เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียนเป็นอย่างดี
2. ต้องส่งเสริมการสร้างบรรยากาศประชาธิปไตย โดยการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม
ภายในโรงเรียนให้ดี จะช่วยเสริมสร้างแนวความคิด จิตใจที่เป็นประชาธิปไตย
3. ส่งเสริม ให้จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยให้สอดแทรกอย่างสม่าเสมอทั้ง
ในห้องเรียน และนอกห้องเรียนโดยสัมพันธ์กับวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ
4. ส่งเสริมนักเรียนให้เข้าใจในความเป็นประชาธิปไตย รู้จักปกครองตนเอง สามารถแสดง
ความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม และสามารถนาความเป็นประชาธิปไตยไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่าง
เหมาะสม
ที่มา : https://sites.google.com/site/societyadaption/home

๖๐๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

ประชาธิปไตยในชัน้ เรียน
การออกเสียงโดยตรง
การลงคะแนนเสียงเลือกหัวหน้าชั้นการยกมือเลือกหัวหน้ากลุ่ม
การเลือกตัวแทนออกเสียง
การมอบหน้าที่ให้กับหัวหน้าชั้นการให้หัวหน้ากลุ่มทาหน้าที่แทนสมาชิก

ประชาธิปไตยในโรงเรียน
การออกเสียงโดยตรง
การลงคะแนนเสียงเลือกประธานนักเรียนการเลือกคณะกรรมการนักเรียน
การเลือกตัวแทนออกเสียง
ประธานนักเรียนทาหน้าที่เป็นตัวแทนนักเรียนคณะกรรมการนักเรียนเป็นตัวแทนชั้นเรียนต่าง ๆ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ประชาธิปไตย

๖๐๑

ใบงานที่ 2 เรื่อง ประชาธิปไตยในชั้นเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ประชาธิปไตย
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 2 เรื่อง การออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียงในชั้นเรียน
รายวิชาสังคมศึกษา รหัส ส13101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

คาชี้แจง ให้นักเรียนตอบคาถามดังนี้
1. การออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียงมีผลดีอย่างไร
• ผลดีของการออกเสียงโดยตรง
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
• ผลดีของการเลือกตัวแทนออกเสียง
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
2. นักเรียนเสนอวิธีการเลือกตัวแทนอย่างถูกต้องเหมาะสม ลงในแผนภาพความคิด

การเลือกตัวแทนอย่างถูกต้องเหมาะสม

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

๖๐๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
เฉลยใบงานที่ 2 เรื่อง ประชาธิปไตยในชัน้ เรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ประชาธิปไตย
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 2 เรื่อง การออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียงในชั้นเรียน
รายวิชาสังคมศึกษา รหัส ส13101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

คาชี้แจง ให้นักเรียนตอบคาถามดังนี้
1. การออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียงมีผลดีอย่างไร
• ผลดีของการออกเสียงโดยตรง
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
• ผลดีของการเลือกตัวแทนออกเสียง
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
2. นักเรียนเสนอวิธีการเลือกตัวแทนอย่างถูกต้องเหมาะสม ลงในแผนภาพความคิด

การเลือกตัวแทนอย่างถูกต้องเหมาะสม

คำตอบอยู่ในดุลพินิจของครูผู้สอน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ประชาธิปไตย

๖๐๓

เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ใบงานที่ 2 เรื่อง ประชาธิปไตยในชั้นเรียน
ประเด็น
การประเมิน
1. เนื้อหา

2. รูปแบบ

3. ความสะอาด
สวยงาม

4. ความ
รับผิดชอบ

4 (ดีมาก)
มีเนื้อหาตรงตามหัวข้อ
ถูกต้อง ชัดเจน
ครบถ้วนสมบูรณ์
ออกแบบแผนผัง
ความคิดได้น่าสนใจ
สวยงาม เป็นระเบียบ
มาก
ผลงานสาเร็จ เป็น
ระเบียบ สะอาด
สวยงาม
ผลงานสาเร็จ สมบูรณ์
ก่อนเวลาที่กาหนด

ระดับคุณภาพ
3 (ดี)
2 (พอใช้)
มีเนื้อหาตรงตาม มีเนื้อหาตรงตาม
หัวข้อ ถูกต้อง
หัวข้อ ถูกต้อง
ชัดเจน แต่ไม่
ครบถ้วน
ออกแบบแผนผัง ออกแบบแผนผัง
ความคิดได้
ความคิดได้น่าสนใจ
น่าสนใจ สวยงาม
เป็นระเบียบ
ผลงานสาเร็จ เป็น ผลงานสาเร็จ เป็น
ระเบียบ สะอาด ระเบียบ

ผลงานสาเร็จ
สมบูรณ์ ตามเวลา
ที่กาหนด

ผลงานสาเร็จ
สมบูรณ์ เกินเวลาที่
กาหนด

1 (ปรับปรุง)
มีเนื้อหาตรง
ตามหัวข้อ
ถูกต้อง
บางส่วน
ออกแบบ
แผนผัง
ความคิดได้
ผลงานขาด
ความเป็น
ระเบียบ
สะอาด
สวยงาม
ผลงานไม่
สาเร็จ ตาม
เวลาที่กาหนด

เกณฑ์การตัดสิน
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภำพพอใช้ขึ้นไป ถือว่ำ ผ่าน

๖๐๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูว้ ันที่.......................เดือน..........................................พ.ศ..................................

ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

เกณฑ์การให้คะแนน
ความ
ความ
มีส่วน รวม ระดับ
สนใจ การตอบ
ตั้งใจใน
ร่วมใน (16) คุณภาพ
และ
คาถาม
การเรียน
กิจกรรม
ซักถาม
(4)
(4)
(4)
(4)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภำพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่ำ ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ประชาธิปไตย

๖๐๕

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายกลุ่ม (Rubric)
ประเด็นการ
ประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
พอใช้ (2)

ต้องปรับปรุง
(1)

1. การปฏิสัมพันธ์ ร่วมมือและช่วยเหลือ ร่วมมือและ
กัน
เพือ่ นในการทา
ช่วยเหลือเพื่อนเป็น
กิจกรรม
ส่วนใหญ่ในการทา
ปฏิบัติงานร่วมกัน กิจกรรม

ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม
เป็นบางครั้ง

ไม่ให้ความ
ร่วมมือในขณะทา
กิจกรรมงานไม่
สาเร็จ

อย่างร่วมมือร่วมใจ
จนงานที่ได้รับ
มอบหมายออกมา
สาเร็จถูกต้องสมบูรณ์

ปฏิบัติงานร่วมกัน
จนงานออกมา
สาเร็จแต่ยังไม่
สมบูรณ์

2. การสนทนา
เรื่องที่กาหนด

ดีมาก (4)

ดี (3)

ปฏิบัติงานร่วมกัน
จนงานที่ได้รับ
มอบหมายออกมา
สาเร็จถูกต้อง

สนทนาตรงประเด็น สนทนาตรง
สนทนาตรง
ครอบคลุมเนื้อหา
ประเด็น ครอบคลุม ประเด็น
เนื้อหาบางส่วน

สนทนาไม่ตรง
ประเด็น

3. การติดต่อสื่อสาร มีการปรึกษาครู
มีการปรึกษาครู
มีการปรึกษาครู
ปรึกษาเพื่อนในกลุ่ม ปรึกษาเพื่อนในกลุ่ม ปรึกษาเพื่อนในกลุ่ม
และเพื่อนกลุ่มอื่น ๆ เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ บ้าง เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ เป็น
บางครั้ง

ไม่มีการปรึกษาครู
ปรึกษาเพื่อนใน
กลุ่มและเพื่อนกลุ่ม
อื่น ๆ

4. พฤติกรรม
การทางาน

ไม่มีการวางแผน
ไม่กาหนดบทบาท
ของสมาชิก
ไม่ชี้แจงเป้าหมาย
สมาชิกต่างคนต่าง
ทางาน

มีการวางแผนอย่าง
เป็นระบบ กาหนด
บทบาทของสมาชิก

มีการวางแผนอย่าง
เป็นระบบ กาหนด
บทบาทของสมาชิก
และมีการชี้แจง
อย่างชัดเจน และมี
การชี้แจงเป้าหมายใน เป้าหมายใน
การทางาน
การทางาน

มีการวางแผนอย่าง
เป็นระบบ กาหนด
บทบาทของสมาชิก
แต่ไม่มีการชี้แจง
เป้าหมายใน
การทางาน

๖๐๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูว้ ันที่.......................เดือน...........................................พ.ศ..................................

ลาดับ
ที่

ชื่อกลุ่ม

เกณฑ์การให้คะแนน
การ
พฤติกรรม
การ
รวม ระดับ
สนทนา
การ
การ
ปฏิสัมพันธ์
เรื่อง ติดต่อสื่อสาร ทางาน (16) คุณภาพ
กัน
กลุม่
ทีก่ าหนด
(4)
(4)
(4)
(4)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภำพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่ำ ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ประชาธิปไตย

๖๐๗

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายกลุ่ม (Rubric)

ประเด็นการ
ประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก (4)

ดี (3)

1. การปฏิสัมพันธ์ ร่วมมือและช่วยเหลือ ร่วมมือและ
กัน
เพือ่ นในการทา
ช่วยเหลือเพื่อน
กิจกรรม
เป็นส่วนใหญ่ใน
การทากิจกรรม
2. การสนทนา
สนทนาตรงประเด็น สนทนาตรงประเด็น
เรื่องที่กาหนด
ครอบคลุมเนื้อหา
ครอบคลุมเนื้อหา
บางส่วน
3. การติดต่อสื่อสาร มีการปรึกษาครู และ มีการปรึกษาครู
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ
และเพื่อนกลุ่มอื่น ๆ
เป็นส่วนใหญ่
4. พฤติกรรม
มีการวางแผนอย่าง มีการวางแผนอย่าง
การทางาน
เป็นระบบ และแบ่ง เป็นระบบ และแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่ม
ในกลุ่มเป็นส่วนใหญ่

พอใช้ (2)

ต้องปรับปรุง
(1)
ไม่ให้ความ
ร่วมมือในขณะทา
กิจกรรม

ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม
เป็นบางครั้ง
สนทนาตรงประเด็น สนทนาไม่ตรง
ประเด็น
มีการปรึกษาครู
และเพื่อนกลุ่มอื่น ๆ
เป็นบางครั้ง
มีการวางแผนอย่าง
เป็นระบบ และแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่มเป็นบางครั้ง

ไม่มีการปรึกษาครู
และเพื่อนกลุ่ม
อื่น ๆ
ไม่มีการวางแผน
อย่างเป็นระบบ
และไม่มีการแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่ม

๖๐๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คาชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
รายการ
ประเมิน

พฤติกรรมการแสดงออก

ระดับการปฏิบตั ิ
๓

๒

๑. มีวินัย
รับผิดชอบ

๑.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ใน
ชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้ 2.1 ตั้งใจเรียน
2.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
2.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
2.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยีต่างๆแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และ
เลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม
2.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์
ความรู้
2.6 แลกเปลี่ยนความรู้ ด้วยวิธีการต่างๆ และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
3. มุ่งมั่นใน 3.1 มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
การทางาน 3.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ตอ่ อุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังนี้
ช่วงคะแนน
22-27
15-21
8-14
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภำพผ่ำนขึ้นไป ถือว่ำ ผ่าน

๑

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ประชาธิปไตย

๖๐๙

แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
คาชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน

ระดับการปฏิบตั ิ
๓ ๒ ๑

พฤติกรรมการแสดงออก

๑. ความสามารถ ๑.1 มีความสามรถในการรับ – ส่งสาร
ในการสื่อสาร
1.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ
ของตนเอง โดยใช้ภาษาอย่าง เหมาะสม
2. ความสามารถ 2.1 มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์
ในการคิด
2.2 มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ
3. ความสามารถ 3.1 สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้
ในการใช้ทกั ษะ 3.2 นาความรูท้ ี่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
ชีวิต
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนดังนี้
ช่วงคะแนน
13-18
9-12
5-8
1-4

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภำพผ่ำนขึ้นไป ถือว่ำ ผ่าน

๖๑๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 3 เรื่อง ความแตกต่างของการออกเสียงโดยตรงกับการเลือกตัวแทนออกเสียง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
เรื่อง ประชาธิปไตย
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส 2.2 เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบนั ยึดมั่น ศรัทธาและธารงรักษา ไว้ซึ่ง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตัวชี้วดั
ป.๓/2 วิเคราะห์ความแตกต่างของกระบวนการการตัดสินใจในชั้นเรียน/โรงเรียน และชุมชนโดยวิธีการออก
เสียงโดยตรง และการเลือกตัวแทนออกเสียง
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การออกเสียงโดยตรงเป็นพื้นฐานการตัดสินใจของตนเอง การเลือกตัวแทนออกเสียงเป็นการมอบอานาจ
หน้าที่การตัดสินใจให้ตัวแทน ซึ่งการเลือกตัวแทนที่มีความเหมาะสมจะสามารถทางานหรือทากิจกรรมต่าง ๆ ตาม
กระบวนการประชาธิปไตยร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- วิเคราะห์ความแตกต่างของการออกเสียงโดยตรงกับการเลือกตัวแทนออกเสียงได้
3.2 ด้านทักษะ กระบวนการ (P)
- มีทักษะกระบวนการทางานกลุ่ม
3.2 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- เห็นความสาคัญของความแตกต่างของการออกเสียงโดยตรงกับการเลือกตัวแทนออกเสียง
๔. สาระการเรียนรู้
- เปรียบเทียบการออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียง
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียน

1.

ลาดับที่

จุดประสงค์
การเรียนรู้
ขั้นนา

ขั้นตอนการ
จัด
การเรียนรู้

- เป็นหน้าที่ของคนไทย
ทุกคนที่บรรลุนิติภาวะ
แล้ว

- 18 ปี บริบูรณ์

- เคย การเลือกตั้ง
ประธานสภานักเรียน

2. นักเรียนตอบคาถาม

กิจกรรมนักเรียน
1. นักเรียนชมวิดีโอ
เพลงเลือกตั้ง

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
5 นาที 1. ครูนาวิดีโอเพลง เลือกตั้ง
มาให้นักเรียนรับชมและรับ
ฟัง
๒. ครูให้นักเรียนร่วมแสดง
ความคิดเห็น ดังนี้
- นักเรียนเคยออกไปใช้
สิทธิเลือกตั้งหรือไม่ เป็น
การเลือกตั้งรูปแบบใด
- นักเรียนสามารถไปเลือก
ตั้งระดับท้องถิน่ และประเทศ
ได้จะต้องมีอายุเท่าไร
- การออกไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งเป็นสิทธิหรือ
หน้าที่ของคนไทย

เวลา
ที่ใช้
- เพลง
เลือกตั้ง

สื่อการเรียนรู้

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 3 เรื่อง ความแตกต่างของการออกเสียงโดยตรงกับการเลือกตัวแทนออกเสียง
รายวิชาสังคมศึกษา จานวน 1 ชั่วโมง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ประชาธิปไตย

การประเมิน
การเรียนรู้

๖๑๑

ลาดับที่

๖๑๒

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
-หากไม่ออกไปใช้สิทธิในการ ตอบ ได้ เพราะอะไร………..
เลือกตั้ง สามารถทาได้
ไม่ได้ เพราะอะไร…….....
หรือไม่
คาตอบตามดุลพินจิ ผู้สอน
(ครูอธิบายความรู้เรื่องการ
ถูกจากัดสิทธิของบุคคลที่ไม่
ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง)
ครูตั้งคาถามกระตุ้นคิดเพื่อ
นาเข้าสู่บทเรียน
-การออกไปใช้สิทธิในการ
- เลือกตัวแทนออกเสียง
เลือกตั้ง นักเรียนคิดว่าเป็น
การออกเสียงโดยตรง หรือ
เลือกตัวแทนออกเสียง

แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

2.

ลาดับที่

2. วิเคราะห์ความ
แตกต่างของการออก
เสียงโดยตรงกับการเลือก
ตัวแทนออกเสียงได้

1. มีทักษะกระบวนการ
ทางานกลุ่ม

จุดประสงค์
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ประชาธิปไตย

ขั้นสอน

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

3. ครูและนักเรียนร่วมกัน
อภิปรายความแตกต่างของ
การออกเสียงโดยตรงกับ
การเลือกตัวแทนออกเสียง

สื่อการเรียนรู้

- แบบประเมิน
กระบวนการ
ทางานกลุ่ม

การประเมิน
การเรียนรู้

- ใบความรูท้ ี่ 3 - การประเมิน
เรื่อง ความ
- การสังเกต
แตกต่างของ พฤติกรรม
การออกเสียง
โดยตรงกับ
การเลือก
ตัวแทนออก
เสียง
3. นักเรียนร่วมกัน
- แผนภาพ
อภิปรายความแตกต่างของ ประชาธิปไตย
การออกเสียงโดยตรงกับ ในชั้นเรียน
การเลือกตัวแทนออกเสียง

2. นักเรียนศึกษาใบความรู้
ที่ 3 เรื่อง ความแตกต่าง
ของการออกเสียงโดยตรง
กับการเลือกตัวแทนออก
เสียง

กิจกรรมนักเรียน
1. นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่อ
ช่วยกันแบ่งปันความคิด

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
20 นาที 1. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม
ออกเป็น กลุ่มละ 4 คน
โดยใช้เทคนิค Gang of
Four
2. ครูแจกใบความรู้ที่ 3
เรื่องความแตกต่างของการ
ออกเสียงโดยตรงกับการ
เลือกตัวแทนออกเสียง

เวลา
ที่ใช้

๖๑๓

ลาดับที่

๖๑๔

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้
กิจกรรมนักเรียน
4. นักเรียนตอบคาถาม

- การมีส่วนร่วมใน
กระบวนการประชาธิปไตย
โดยตรง เช่น การแสดงความ
คิดเห็น การเสนอแนะ
การลงคะแนนเสียง
- การเลือกตัวแทนออกเสียง - การมอบหน้าที่ให้ตัวแทน
ไปทากิจกรรมแทนตามแนว
หมายถึง
ทางประชาธิปไตย เช่น
การเลือกหัวหน้าชั้น การ
เลือกประธานนักเรียน เป็น
ตัวแทนทากิจกรรมในชั้น
เรียนและโรงเรียน
- คาตอบอยู่ในดุลพินิจของ
- นักเรียนต้องการแสดง
ครูผู้สอน
บทบาทใดในกระบวนการ
ประชาธิปไตย เพราะเหตุใด

กิจกรรมครู
4. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สนทนา โดยครูใช้คาถาม
ดังนี้
- การออกเสียงโดยตรง
หมายถึง

แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

ลาดับที่

จุดประสงค์
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ประชาธิปไตย

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้
กิจกรรมครู
- การลงคะแนนเลือกตั้ง
ประธานสภานักเรียนเป็น
การออกเสียงแบบใด
- ในเลือกตัวแทนออกเสียง
นักเรียนควรเลือกบุคคลทีม่ ี
ลักษณะอย่างไร
- การมีส่วนร่วมตามกระบวน
ประชาธิปไตยมีประโยชน์ต่อ
นักเรียนอย่างไร
- ใครมีหน้าทีใ่ นการออก
เสียงเลือกหัวหน้าชั้นเรียน
4. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปเรื่อง ความแตกต่างของ
การออกเสียงโดยตรงกับการ
เลือกตัวแทนออกเสียง
4. นักเรียนผลัดกันอธิบาย
ความรู้และซักถามข้อสงสัย
ภายในกลุ่มของตนเอง

- นักเรียนในชัน้ เรียน

- ทาให้รู้จักการมีส่วนร่วม
ในการทากิจกรรมต่าง ๆ

- มีความเสียสละต่อส่วน
ร่วม

กิจกรรมนักเรียน
- การเลือกตัวแทนออก
เสียง

แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

๖๑๕

3. วิเคราะห์ความ
แตกต่างของการออก
เสียงโดยตรงกับการเลือก
ตัวแทนออกเสียงได้

4. เห็นความสาคัญของ
ความแตกต่างของการ
ออกเสียงโดยตรงกับการ
เลือกตัวแทนออกเสียง

4.

จุดประสงค์
การเรียนรู้

3.

ลาดับที่

๖๑๖

ขั้นสรุป

ขั้นปฏิบัติ

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

5 นาที 1. ครูให้ตัวแทนแต่ละกลุ่ม 1. นักเรียนนาเสนอผลงาน
ออกมานาเสนอใบงาน เรื่อง หน้าชั้นเรียน
ความแตกต่างของการออก
เสียงโดยตรงกับการเลือก
ตัวแทนออกเสียง 1-2 กลุ่ม
พร้อมกับช่วยเติมเต็มความรู้
ให้กับนักเรียน

กิจกรรมนักเรียน
1. นักเรียนทาใบงานที่ 3
เรื่อง ความแตกต่างของ
การออกเสียงโดยตรงกับ
การเลือกตัวแทนออกเสียง

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
15 นาที 1. ครูให้นักเรียนสรุปความ
แตกต่างของการออกเสียง
โดยตรงกับการเลือกตัวแทน
ออกเสียงและบันทึกลงในใบ
งาน เรื่อง ความแตกต่างของ
การออกเสียงโดยตรงกับ
การเลือกตัวแทนออกเสียง

เวลา
ที่ใช้
ใบงานที่ 3
เรื่อง ความ
แตกต่างของ
การออกเสียง
โดยตรงกับการ
เลือกตัวแทน
ออกเสียง

สื่อการเรียนรู้

- การประเมิน
สังเกตพฤติกรรม

- การประเมิน
สังเกตพฤติกรรม
- การตรวจ
ใบงาน

การประเมิน
การเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ประชาธิปไตย

๖๑๗

8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. ใบความรูท้ ี่ 3 เรื่อง ความแตกต่างของการออกเสียงโดยตรงกับการเลือกตัวแทนออกเสียง
2. ใบงานที่ 3 เรือ่ ง ความแตกต่างของการออกเสียงโดยตรงกับการเลือกตัวแทนออกเสียง
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิน้ งานหรือภาระงาน
1. ใบงานที่ 3 เรือ่ ง ความแตกต่างของการออกเสียงโดยตรงกับการเลือกตัวแทนออกเสียง
การวัดและประเมินผล
ประเด็นการวัด
และประเมินผล

วิธีการ

เครื่องมือ

- ตรวจ ใบงานที่ 3 เรื่อง
ความแตกต่างของ
การออกเสียงโดยตรงกับ
ด้านความรู้ ความ
การเลือกตัวแทนออก
เข้าใจ (K)
เสียง
- การตอบคาถาม
ด้านทักษะ
กระบวนการ (P)
ด้านคุณลักษณะ
เจตคติ ค่านิยม
(A)
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

สมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียน

เกณฑ์การประเมิน

- ใบงานที่ 3 เรื่อง
ประชาธิปไตยในชั้น
เรียน
- การแบบประเมิน
การสังเกตพฤติกรรม
นักเรียนรายบุคคล
- ข้อซักถาม
- การแบบประเมิน
- แบบประเมิน
กระบวนการทางานกลุ่ม กระบวนการทางานกลุ่ม

- ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อย
ละ 60

- การประเมินการสังเกต
พฤติกรรมนักเรียน
รายบุคคล
- การตอบคาถาม
- ประเมิน มีวินัย
รับผิดชอบใฝ่เรียนรู้ และ
มุ่งมั่นในการทางาน

- แบบประเมิน
การสังเกตพฤติกรรม
นักเรียนรายบุคคล
- ข้อซักถาม
- แบบประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

- ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป

- ประเมินความสามารถ - แบบประเมิน
ในการสื่อสาร
สมรรถนะสาคัญของ
ความสามารถในการคิด ผูเ้ รียน
และความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต

- ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพผ่านขึ้นไป

- ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป

- ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพผ่านขึ้นไป

๖๑๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหารหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ประชาธิปไตย

๖๑๙

ใบความรูท้ ี่ 3 เรื่อง ความแตกต่างของการออกเสียงโดยตรงกับการเลือกตัวแทนออกเสียง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ประชาธิปไตย
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 3 เรื่อง การออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียงในชั้นเรียน
รายวิชาสังคมศึกษา รหัส ส13101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

การออกเสียงโดยตรง
การมีส่วนร่วมใน
การดูแลรักษา
ผลประโยชน์

การยกมือโหวต
เลือกหัวหน้าชั้น
การออกเสียงโดยตรง
การเข้าคูหากาบัตร
เลือกประธาน
นักเรียน

อานาจการตัดสินใจ
อยู่กับเรา

ที่มา : https://sites.google.com/
การเลือกตัวแทนออกเสียง
มอบอานาจให้
ตัวแทนเป็นผู้รักษา
ผลประโยชน์แทน

ผู้แทนมีอานาจ
ตัดสินใจแทนเรา

การเลือกตัวแทนออกเสียง

การมอบหน้าที่ให้
หัวหน้าชั้นไปร่วม
ประชุมกับชั้นอื่น

การมอบหน้าที่ให้
ประธานนักเรียน
ทากิจกรรมของ
โรงเรียน

๖๒๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
ใบงานเรื่องที่ 3 ความแตกต่างของการออกเสียงโดยตรงกับการเลือกตัวแทนออกเสียง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ประชาธิปไตย
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 3 เรื่อง การออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียงในชั้นเรียน
รายวิชาสังคมศึกษา รหัส ส13101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

คาชี้แจง ให้นักเรียนเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของการออกเสียงโดยตรงและ
การเลือกตัวแทนออกเสียงลงในแผนภาพความคิด

การออกเสียงโดยตรง
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
..................................................

เหมือน
.....................
.....................
.....................
...............
...........
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
..................

การเลือกตัวแทนออกเสียง
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
..................................................

ชือ่ -นามสกุล......................................................................................ชั้น........................เลขที่.....................

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ประชาธิปไตย

๖๒๑

เฉลยใบงานที่ 3 เรื่อง ความแตกต่างของการออกเสียงโดยตรงกับการเลือกตัวแทนออกเสียง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ประชาธิปไตย
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 3 เรื่อง การออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียงในชั้นเรียน
รายวิชาสังคมศึกษา รหัส ส13101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

คาชี้แจง ให้นักเรียนเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของการออกเสียงโดยตรงและ
การเลือกตัวแทนออกเสียงลงในแผนภาพความคิด

การออกเสียงโดยตรง

การเลือกตัวแทนออกเสียง

เหมือน
....................................................
....................................................
.....................
....................................................
....................................................
.....................
....................................................
....................................................
.....................
....................................................
....................................................
...............
..................................................
..................................................
...........
.....................
.....................
.....................
.....................
คำตอบอยู่ในดุ
ลพินิจของครูผู้สอน
.....................
..................

๖๒๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
ใบงาน 3 เรื่อง ความแตกต่างของการออกเสียงโดยตรงกับการเลือกตัวแทนออกเสียง

3. ความสะอาด
สวยงาม

ระดับคุณภาพ
4 (ดีมาก)
3 (ดี)
2 (พอใช้)
มีเนื้อหาตรงตามหัวข้อ มีเนื้อหาตรงตาม
มีเนื้อหาตรงตาม
ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน หัวข้อ ถูกต้อง
หัวข้อ ถูกต้อง
สมบูรณ์
ชัดเจน แต่ไม่
ครบถ้วน
ออกแบบแผนผัง
ออกแบบแผนผัง
ออกแบบแผนผัง
ความคิดได้น่าสนใจ
ความคิดได้น่าสนใจ ความคิดได้น่าสนใจ
สวยงาม เป็นระเบียบ
สวยงาม เป็น
มาก
ระเบียบ
ผลงานสาเร็จ เป็น
ผลงานสาเร็จ เป็น ผลงานสาเร็จ เป็น
ระเบียบ สะอาด สวยงาม ระเบียบ สะอาด
ระเบียบ

4. ความ
รับผิดชอบ

ผลงานสาเร็จ สมบูรณ์
ก่อนเวลาที่กาหนด

ประเด็น
การประเมิน
1. เนื้อหา

2. รูปแบบ

ผลงานสาเร็จ
ผลงานสาเร็จ
สมบูรณ์ ตามเวลาที่ สมบูรณ์ เกินเวลาที่
กาหนด
กาหนด

1 (ปรับปรุง)
มีเนื้อหาตรง
ตามหัวข้อ
ถูกต้อง
บางส่วน
ออกแบบ
แผนผัง
ความคิดได้
ผลงานขาด
ความเป็น
ระเบียบ
สะอาด
สวยงาม
ผลงานไม่
สาเร็จ ตาม
เวลาที่กาหนด

เกณฑ์การตัดสิน
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป ถือว่า ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ประชาธิปไตย

๖๒๓

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูว้ ันที่.......................เดือน.............................................พ.ศ...............................

ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

เกณฑ์การให้คะแนน
ความ
ความ
มีส่วน รวม ระดับ
สนใจ การตอบ
ตั้งใจใน
ร่วมใน (16) คุณภาพ
และ
คาถาม
การเรียน
กิจกรรม
ซักถาม
(4)
(4)
(4)
(4)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

๖๒๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายกลุ่ม (Rubric)

ประเด็นการ
ประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
พอใช้ (2)

ต้องปรับปรุง
(1)

1. การปฏิสัมพันธ์ ร่วมมือและช่วยเหลือ ร่วมมือและ
กัน
เพือ่ นในการทา
ช่วยเหลือเพื่อนเป็น
กิจกรรม
ส่วนใหญ่ในการทา
ปฏิบัติงานร่วมกัน กิจกรรม

ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม
เป็นบางครั้ง

ไม่ให้ความ
ร่วมมือในขณะทา
กิจกรรมงานไม่
สาเร็จ

อย่างร่วมมือร่วมใจ
จนงานที่ได้รับ
มอบหมายออกมา
สาเร็จถูกต้องสมบูรณ์

ปฏิบัติงานร่วมกัน
จนงานออกมา
สาเร็จแต่ยังไม่
สมบูรณ์

2. การสนทนา
เรื่องที่กาหนด

ดีมาก (4)

ดี (3)

ปฏิบัติงานร่วมกัน
จนงานที่ได้รับ
มอบหมายออกมา
สาเร็จถูกต้อง

สนทนาตรงประเด็น สนทนาตรง
สนทนาตรง
ครอบคลุมเนื้อหา
ประเด็น ครอบคลุม ประเด็น
เนื้อหาบางส่วน

สนทนาไม่ตรง
ประเด็น

3. การติดต่อสื่อสาร มีการปรึกษาครู
มีการปรึกษาครู
มีการปรึกษาครู
ไม่มีการปรึกษาครู
ปรึกษาเพื่อนในกลุ่ม ปรึกษาเพื่อนในกลุ่ม ปรึกษาเพื่อนใน
ปรึกษาเพื่อนในกลุ่ม
และเพื่อนกลุ่มอื่น ๆ เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ บ้าง กลุ่มเพื่อนกลุ่มอื่นๆ และเพือ่ นกลุ่มอื่น ๆ
เป็นบางครั้ง
4. พฤติกรรม
การทางาน

มีการวางแผนอย่าง
เป็นระบบ กาหนด
บทบาทของสมาชิก
อย่างชัดเจน และมี
การชี้แจงเป้าหมาย
ในการทางาน

มีการวางแผนอย่าง
เป็นระบบ กาหนด
บทบาทของสมาชิก
และมีการชี้แจง
เป้าหมายใน
การทางาน

มีการวางแผน
อย่างเป็นระบบ
กาหนดบทบาท
ของสมาชิกแต่ไม่มี
การชี้แจง
เป้าหมายใน
การทางาน

ไม่มีการวางแผน
ไม่กาหนด
บทบาทของ
สมาชิก
ไม่ชี้แจงเป้าหมาย
สมาชิกต่างคน
ต่างทางาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ประชาธิปไตย

๖๒๕

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูว้ ันที่.......................เดือน.......................................พ.ศ..................................

ลาดับ
ที่

ชื่อกลุ่ม

เกณฑ์การให้คะแนน
การ
พฤติกรรม
การ
รวม ระดับ
สนทนา
การ
การ
ปฏิสัมพันธ์
เรื่อง ติดต่อสื่อสาร ทางาน (16) คุณภาพ
กัน
กลุม่
ทีก่ าหนด
(4)
(4)
(4)
(4)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

๖๒๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายกลุ่ม (Rubric)

ประเด็นการ
ประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก (4)

ดี (3)

1. การปฏิสัมพันธ์ ร่วมมือและช่วยเหลือ ร่วมมือและ
กัน
เพือ่ นในการทา
ช่วยเหลือเพื่อน
กิจกรรม
เป็นส่วนใหญ่ใน
การทากิจกรรม
2. การสนทนา
สนทนาตรงประเด็น สนทนาตรง
เรื่องที่กาหนด
ครอบคลุมเนื้อหา
ประเด็น
ครอบคลุมเนื้อหา
บางส่วน
3. การติดต่อสื่อสาร มีการปรึกษาครูและ มีการปรึกษาครูและ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ
เป็นส่วนใหญ่
4. พฤติกรรม
มีการวางแผนอย่าง มีการวางแผนอย่าง
การทางาน
เป็นระบบ และแบ่ง เป็นระบบ และ
หน้าที่ของสมาชิก
แบ่งหน้าที่ของ
สมาชิก
ในกลุ่ม
ในกลุ่มเป็นส่วน
ใหญ่

พอใช้ (2)
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม
เป็นบางครั้ง
สนทนาตรง
ประเด็น
มีการปรึกษาครูและ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ
เป็นบางครั้ง
มีการวางแผนอย่าง
เป็นระบบ และ
แบ่งหน้าที่ของ
สมาชิก
ในกลุ่มเป็นบางครั้ง

ต้องปรับปรุง
(1)
ไม่ให้ความ
ร่วมมือในขณะทา
กิจกรรม
สนทนาไม่ตรง
ประเด็น
ไม่มีการปรึกษาครู
และเพื่อนกลุ่ม
อื่น ๆ
ไม่มีการวางแผน
อย่างเป็นระบบ
และไม่มีการแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่ม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ประชาธิปไตย

๖๒๗

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คาชีแ้ จง ให้ผสู้ อนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
รายการ
ประเมิน

ระดับการปฏิบตั ิ
พฤติกรรมการแสดงออก

๓

๒

๑

๑. มีวินัย
รับผิดชอบ

๑.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัวและ
โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจาวัน
มีความรับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้ 2.1 ตั้งใจเรียน
2.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
2.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ
2.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี
ต่างๆแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และเลือกใช้สื่อได้
อย่างเหมาะสม
2.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู้
2.6 แลกเปลี่ยนความรู้ ด้วยวิธีการต่างๆ และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
3. มุ่งมั่นใน 3.1 มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
การทางาน 3.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ตอ่ อุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังนี้
ช่วงคะแนน
22-27
15-21
8-14
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป ถือว่า ผ่าน

๖๒๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน

คาชีแ้ จง ให้ผสู้ อนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ระดับการปฏิบตั ิ
รายการประเมิน

พฤติกรรมการแสดงออก

๓

๒

๑

๑. ความสามารถ ๑.1 มีความสามรถในการรับ – ส่งสาร
ในการสื่อสาร
1.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ
ของตนเอง โดยใช้ภาษาอย่าง เหมาะสม
2. ความสามารถ 2.1 มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์
ในการคิด
2.2 มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ
3. ความสามารถ 3.1 สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้
ในการใช้ทกั ษะ 3.2 นาความรูท้ ี่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
ชีวิต
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนดังนี้
ช่วงคะแนน
13-18
9-12
5-8
1-4

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป ถือว่า ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ประชาธิปไตย

๖๒๙

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 4 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน และโรงเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
เรื่อง ประชาธิปไตย
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชา สังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส 2.2 เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธาและธารงรักษา ไว้ซึ่ง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตัวชี้วดั
ป.๓/3 ยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน โรงเรียน และชุมชนที่เป็นผลจากการตัดสินใจของบุคคลและ กลุ่ม
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
ทุกคนในโรงเรียนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน และโรงเรียนทั้งด้านการบริหารจัดการและ
สิ่งแวดล้อม ในชั้นเรียน และโรงเรียน การเปลี่ยนแปลงที่ดีในชั้นเรียนและโรงเรียนจะทาให้เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- ยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน โรงเรียนได้
3.2 ด้านทักษะ กระบวนการ (P)
- มีทักษะกระบวนการทางานกลุ่ม
3.2 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- เห็นความสาคัญของยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน โรงเรียน
๔. สาระการเรียนรู้
- การเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน และโรงเรียน
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียน

1.

ลาดับที่

๖๓๐

จุดประสงค์
การเรียนรู้
ขั้นนา

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
5 นาที 1. ครูให้นักเรียนสารวจ
1. นักเรียนสารวจบุคคลใน
บุคคลในชั้นเรียนว่ามีใครบ้าง ชั้นเรียน
ให้ครูบันทึกคาตอบของ
นักเรียนเป็นแผนภาพลงบน
กระดาน
๒. ครูใช้คาถามกระตุ้นคิด 2. นักเรียนพูดคุย
แลกเปลี่ยนกันกับเพื่อนๆ
และครูเกี่ยวกับคาถาม
- สมาชิกในชั้นเรียนมีหน้าที่ - ครูประจาชั้นมีหน้าที่ดูแล
ให้คาปรึกษานักเรียน
อย่างไร
ประจาชั้นและสอนหนังสือ
นักเรียนมีหน้าทีเ่ รียน
หนังสือ
- สมาชิกในชั้นเรียนในภาค - ได้ครูประจาชั้นคนใหม่
และมีการเลือกหัวหน้าชั้น
เรียนนี้มีการเปลี่ยนแปลง
เรียนคนใหม่
อย่างไร

เวลา
ที่ใช้

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 4 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน และโรงเรียน
รายวิชาสังคมศึกษา จานวน 1 ชั่วโมง
สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

2.

ลาดับที่
ขั้นสอน

3. มีทักษะกระบวนการ
ทางานกลุ่ม

2. ยกตัวอย่างการ
เปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน
โรงเรียนได้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

จุดประสงค์
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ประชาธิปไตย
สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- แบบประเมิน
กระบวนการ
ทางานกลุ่ม
2. นักเรียนศึกษาใบความรู้ - ใบความรูท้ ี่ 4 - การประเมิน
ที่ 4 เรื่อง การ
เรื่อง การ
- การสังเกต
เปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน
เปลี่ยนแปลงใน พฤติกรรม
และโรงเรียน
ชั้นเรียน และ
โรงเรียน
3. ครูและนักเรียนร่วมกัน 3. นักเรียนร่วมกัน
- แผนภาพการ
อภิปรายการเปลี่ยนแปลงใน อภิปรายและตอบคาถาม เปลี่ยนแปลงใน
ชั้นเรียน และโรงเรียน โดย เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง ชั้นเรียน และ
ครูและนักเรียนร่วมกัน
ในชั้นเรียน และโรงเรียน โรงเรียน
อภิปราย ในประเด็นคาถาม
ดังนี้

กิจกรรมนักเรียน
1. นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่อ
ช่วยกันแบ่งปันความคิด

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
20 นาที 1. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม
ออกเป็น กลุ่มละ 4 คน
โดยใช้เทคนิค Gang of Four
2. ครูแจกใบความรู้ที่ 4
เรื่องการเปลี่ยนแปลงในชั้น
เรียน และโรงเรียน

เวลา
ที่ใช้

๖๓๑

ลาดับที่

๖๓๒

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้
กิจกรรมนักเรียน
4. นักเรียนตอบคาถาม

- เคย ตัดสินใจกำหนด
หัวข้อกำรทำโครงงำน
ร่วมกับสมำชิกในกลุ่ม
- ทำให้โครงงำนของกลุ่ม
สำเร็จเกิดควำมรำบรื่น
- กำรจัดเวรทำควำม
สะอำดกำรจัดทำป้ำยนิเทศ
กำรเปลี่ยนแปลงหัวหน้ำ
รองหัวหน้ำห้อง
- ผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง - ทำให้ได้คนทีม่ ี
ควำมสำมำรถมำช่วยดูแล
หัวหน้าชั้นเรียน
สมำชิกในชั้นเรียน

กิจกรรมครู
4. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สนทนา โดยครูใช้คาถาม
ดังนี้
- นักเรียนเคยมีสว่ นร่วมใน
การตัดสินใจในชั้นเรียน
หรือไม่อย่างไร
- การตัดสินใจของนักเรียน
ส่งผลอย่างไร
- ยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลง
ในชั้นเรียน

แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

3. ยกตัวอย่างการ
เปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน
โรงเรียนได้

4. เห็นความสาคัญของ
ยกตัวอย่างการ
เปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน
โรงเรียน

4.

จุดประสงค์
การเรียนรู้

3.

ลาดับที่

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ประชาธิปไตย

ขั้นสรุป

ขั้นปฏิบัติ

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้

1. นักเรียนนาเสนอผลงาน
หน้าชั้นเรียน

กิจกรรมนักเรียน
4. นักเรียนผลัดกันอธิบาย
ความรู้และซักถามข้อสงสัย
ภายในกลุ่มของตนเอง
1. นักเรียนทาใบงานที่ 4 - ใบงานที่ 4 เรื่อง
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงใน การเปลี่ยนแปลง
ชั้นเรียน และโรงเรียน
ในชัน้ เรียน และ
โรงเรียน

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
4. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปเรื่อง การเปลี่ยนแปลง
ในชั้นเรียน และโรงเรียน
15 นาที 1. ครูให้นกั เรียนสรุปการ
เปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน และ
โรงเรียนและบันทึกลงในใบงาน
ที่ 4 เรื่องการเปลี่ยนแปลงใน
ชั้นเรียน และโรงเรียน
5 นาที 1. ครูให้ตัวแทนแต่ละกลุ่ม
ออกมานาเสนอใบงาน เรื่อง
การเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน
และโรงเรียน 1-2 กลุ่ม
พร้อมกับช่วยเติมเต็มความรู้
ให้กับนักเรียน

เวลา
ที่ใช้

- การประเมิน
สังเกตพฤติกรรม

- การประเมิน
สังเกตพฤติกรรม
- การตรวจใบ
งาน

การประเมิน
การเรียนรู้

๖๓๓

๖๓๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. ใบความรูท้ ี่ 4 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน และโรงเรียน
2. ใบงานที่ 4 เรือ่ ง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน และโรงเรียน
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิน้ งานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ 4 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน และโรงเรียน
การวัดและประเมินผล
ประเด็นการวัด
และประเมินผล

วิธีการ

เครื่องมือ

- ตรวจ ใบงานที่ 4 เรื่อง
การเปลี่ยนแปลงในชั้น
เรียน และโรงเรียน
ด้านความรู้ ความ
- การตอบคาถาม
เข้าใจ (K)

ด้านทักษะ
กระบวนการ (P)
ด้านคุณลักษณะ
เจตคติ ค่านิยม
(A)
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

สมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียน

เกณฑ์การประเมิน

- ใบงานที่ 4 เรื่อง
การเปลี่ยนแปลงในชั้น
เรียน และโรงเรียน
- การแบบประเมินการ
สังเกตพฤติกรรม
นักเรียนรายบุคคล
- ข้อซักถาม
- การแบบประเมิน
- แบบประเมิน
กระบวนการทางานกลุ่ม กระบวนการทางานกลุ่ม

- ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อย
ละ 60

- การประเมินการสังเกต
พฤติกรรมนักเรียน
รายบุคคล
- การตอบคาถาม

- แบบประเมินการ
สังเกตพฤติกรรม
นักเรียนรายบุคคล
- แบบประเมินการตอบ
คาถาม
- ข้อซักถาม
- ประเมิน มีวินัย
- แบบประเมินคุณลักษณะ
รับผิดชอบใฝ่เรียนรู้ และ อันพึงประสงค์
มุ่งมั่นในการทางาน

- ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป

- ประเมินความสามารถ - แบบประเมิน
ในการสื่อสาร
สมรรถนะสาคัญของ
ความสามารถในการคิด ผูเ้ รียน
และความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต

- ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพผ่านขึ้นไป

- ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป

- ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพผ่านขึ้นไป

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ประชาธิปไตย

๖๓๕

10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหารหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๖๓๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
ใบความรูท้ ี่ 4 เรื่อง การเปลีย่ นแปลงในชัน้ เรียน และโรงเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ประชาธิปไตย
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 4 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน และโรงเรียน
รายวิชาสังคมศึกษา รหัส ส13101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

การตัดสินใจของบุคคลและกลุ่มที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน
บุคคลและกลุ่มที่มีผ ลต่อการเปลี่ย นแปลงในชั้ น เรี ย น ได้แ ก่ ครู ประจาชั้ น หัว หน้า ห้ อ ง
สมาชิกในห้องเรียน การเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน เช่น การเลือกหัวหน้าชั้นเรียนคนใหม่ การเลือก
คณะกรรมการห้องเรียน การเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียนที่เป็นผลมาจากการตัดสินใจของสมาชิกใน
ห้องเรียน เช่น
- มีกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียน ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นซึ่งกันและกันเพิ่มมาก
- นักเรียนมีระเบียบวินัยในการเรียน
- มีการจัดเวรทาความสะอาดชั้นเรียนและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย
การตัดสินใจของบุคคลและกลุ่มที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน
โรงเรียนถือเป็นสถานที่ที่สมาชิกทุกคนในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา และพัฒนาให้
มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปในทางที่ ดี ขึ้ น นอกจากนั ก เรี ย นและคุ ณ ครู แ ล้ ว ประธานนั ก เรี ย น และ
คณะกรรมการสภานักเรียน เป็นบุคคลและกลุ่มที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน ซึ่งจะมี
บทบาทสาคัญในการควบคุมดูแลความประพฤติของนักเรียนในโรงเรียน และช่วยดูรักษาความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยในโรงเรียน ซึ่งหากประธานนักเรียน คณะกรรมการสภานักเรียนและสมาชิกของ
โรงเรี ย นทุ ก คนต่ า งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน้ า ที่ ข องตนที่ มี ต่ อ โรงเรี ย นแล้ ว ย่ อ มท าให้ เ กิ ด
การเปลี่ยนแปลงที่ ดีในโรงเรียน การเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียนที่เป็นผลมาจากการตัดสินใจของ
บุคคลในโรงเรียน เช่น
- โรงเรียนสะอาดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
- มีกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น
- นักเรียนในชั้นต่างๆ มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ที่มา : https://sites.google.com/site/sumalee

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ประชาธิปไตย

๖๓๗

ใบงานที่ 4 เรือ่ ง การเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน และโรงเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ประชาธิปไตย
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 4 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน และโรงเรียน
รายวิชาสังคมศึกษา รหัส ส13101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ตอนที่ 1 คาชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์ แล้วเขียนเครื่องหมาย √ ลงในหน้าคาตอบที่
ถูกต้อง และตอบคาถาม
1. ในวันเปิดภาคเรียนครัง้ ที่ 1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกันเลือกหัวหน้าห้องเรียนมา
ปฎิบัติหน้าที่ ดูแลเพื่อนๆ และรักษากฎระเบียบของห้องเรียน
1) การได้หัวหน้าชั้นเรียนเป็นการเปลี่ยนแปลงระดับใด
ชั้นเรียน

โรงเรียน

2) การได้หัวหน้าห้องเรียนมาจากใคร
....................................................................................................................................
2. ผู้กากับลูกเสือประกาศหน้าเสาธงให้นักเรียนทุกคนร่วมกันทากิจกรรมอาสา บาเพ็ญประโยชน์
เก็บขยะในโรงเรียนและบริเวณรอบโรงเรียน ซึ่งทุกคนมาร่วมกิจกรรมด้วยความยินดี
1) กิจกรรมอาสา บาเพ็ญประโยชน์เก็บขยะเกิดจากการตัดสินใจของใคร
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

๖๓๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

ตอนที่ 2 คาชี้แจง ให้นักเรียนยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน โรงเรียน อย่างละ 1
ตัวอย่าง
1. การเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน คือ ........................................................................................
...........................................................................................................................................
• บุคคลหรือกลุ่มคนที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง คือ
........................................................................................................................................
• ผลจากการเปลี่ยนแปลง คือ
.......................................................................................................................................

2. การเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน คือ........................................................................................
..........................................................................................................................................
• บุคคลหรือกลุ่มคนที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง คือ
........................................................................................................................................
• ผลจากการเปลี่ยนแปลง คือ
.......................................................................................................................................

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

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ประชาธิปไตย

๖๓๙

เฉลยใบงานที่ 4 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน และโรงเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ประชาธิปไตย
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 4 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน และโรงเรียน
รายวิชาสังคมศึกษา รหัส ส13101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ตอนที่ 1 คาชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์ แล้วเขียนเครื่องหมาย √ ลงในหน้าคาตอบที่
ถูกต้อง และตอบคาถาม
1. ในวันเปิดภาคเรียนครัง้ ที่ 1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกันเลือกหัวหน้าห้องเรียนมา
ปฎิบัติหน้าที่ ดูแลเพื่อนๆ และรักษากฎระเบียบของห้องเรียน
1) การได้หัวหน้าชั้นเรียนเป็นการเปลี่ยนแปลงระดับใด
✓

ชัน้ เรียน

โรงเรียน

2) การได้หัวหน้าห้องเรียนมาจากใคร
สมำชิกในชั้นเรียน
....................................................................................................................................
2. ผู้กากับลูกเสือประกาศหน้าเสาธงให้นักเรียนทุกคนร่วมกันทากิจกรรมอาสา บาเพ็ญประโยชน์
เก็บขยะในโรงเรียนและบริเวณรอบโรงเรียน ซึ่งทุกคนมาร่วมกิจกรรมด้วยความยินดี
1) กิจกรรมอาสา บาเพ็ญประโยชน์เก็บขยะเกิดจากการตัดสินใจของใคร
ผู้กำกับลูกเสือ
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

๖๔๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

ตอนที่ 2 คาชี้แจง ให้นักเรียนยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน โรงเรียน อย่างละ 1
ตัวอย่าง
1. การเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน คือ ........................................................................................
...........................................................................................................................................
• บุคคลหรือกลุ่มคนที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง คือ
........................................................................................................................................
• ผลจากการเปลี่ยนแปลง คือ
.......................................................................................................................................

2. การเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน คือ........................................................................................
..........................................................................................................................................
• บุคคลหรือกลุ่มคนที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง คือ
........................................................................................................................................
• ผลจากการเปลี่ยนแปลง คือ
.......................................................................................................................................

คำตอบอยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ประชาธิปไตย

๖๔๑

เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ใบงานที่ 4 เรือ่ ง การเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน และโรงเรียน
ประเด็น
การประเมิน
1. เนื้อหา

2. รูปแบบ

3. ความสะอาด
สวยงาม

4. ความ
รับผิดชอบ

4 (ดีมาก)
มีเนื้อหาตรงตามหัวข้อ
ถูกต้อง ชัดเจน
ครบถ้วนสมบูรณ์
ออกแบบแผนผัง
ความคิดได้น่าสนใจ
สวยงาม เป็นระเบียบ
มาก
ผลงานสาเร็จ เป็น
ระเบียบ สะอาด
สวยงาม
ผลงานสาเร็จ สมบูรณ์
ก่อนเวลาที่กาหนด

ระดับคุณภาพ
3 (ดี)
2 (พอใช้)
มีเนื้อหาตรงตาม มีเนื้อหาตรงตาม
หัวข้อ ถูกต้อง
หัวข้อ ถูกต้อง
ชัดเจน แต่ไม่
ครบถ้วน
ออกแบบแผนผัง ออกแบบแผนผัง
ความคิดได้
ความคิดได้น่าสนใจ
น่าสนใจ สวยงาม
เป็นระเบียบ
ผลงานสาเร็จ เป็น ผลงานสาเร็จ เป็น
ระเบียบ สะอาด ระเบียบ

ผลงานสาเร็จ
สมบูรณ์ ตามเวลา
ที่กาหนด

ผลงานสาเร็จ
สมบูรณ์ เกินเวลาที่
กาหนด

1 (ปรับปรุง)
มีเนื้อหาตรง
ตามหัวข้อ
ถูกต้อง
บางส่วน
ออกแบบ
แผนผัง
ความคิดได้
ผลงานขาด
ความเป็น
ระเบียบ
สะอาด
สวยงาม
ผลงานไม่
สาเร็จ ตาม
เวลาที่กาหนด

เกณฑ์การตัดสิน
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป ถือว่า ผ่าน

๖๔๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูว้ ันที่.......................เดือน...........................................พ.ศ..................................

ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

เกณฑ์การให้คะแนน
ความ
ความ
มีส่วน รวม ระดับ
สนใจ การตอบ
ตั้งใจใน
ร่วมใน (16) คุณภาพ
และ
คาถาม
การเรียน
กิจกรรม
ซักถาม
(4)
(4)
(4)
(4)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ประชาธิปไตย

๖๔๓

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายกลุ่ม (Rubric)
เกณฑ์การให้คะแนน
ประเด็นการ
ประเมิน

พอใช้ (2)

ต้องปรับปรุง
(1)

1. การปฏิสัมพันธ์ ร่วมมือและช่วยเหลือ ร่วมมือและ
กัน
เพือ่ นในการทา
ช่วยเหลือเพื่อนเป็น
กิจกรรม
ส่วนใหญ่ในการทา
ปฏิบัติงานร่วมกัน กิจกรรม

ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม
เป็นบางครั้ง

ไม่ให้ความ
ร่วมมือในขณะทา
กิจกรรมงานไม่
สาเร็จ

อย่างร่วมมือร่วมใจ
จนงานที่ได้รับ
มอบหมายออกมา
สาเร็จถูกต้องสมบูรณ์

ปฏิบัติงานร่วมกัน
จนงานออกมา
สาเร็จแต่ยังไม่
สมบูรณ์

2. การสนทนา
เรื่องที่กาหนด

ดีมาก (4)

ดี (3)

ปฏิบัติงานร่วมกัน
จนงานที่ได้รับ
มอบหมายออกมา
สาเร็จถูกต้อง

สนทนาตรงประเด็น สนทนาตร ประเด็น สนทนาตรประเด็น สนทนาไม่ตรง
ครอบคลุมเนื้อหา
ครอบคลุมเนื้อหา
ประเด็น
บางส่วน

3. การติดต่อสื่อสาร มีการปรึกษาครู
ปรึกษาเพื่อนในกลุ่ม
และเพื่อนกลุ่มอื่น ๆ

มีการปรึกษาครู
มีการปรึกษาครู
ปรึกษาเพื่อนในกลุ่ม ปรึกษาเพื่อนในกลุ่ม
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ บ้าง เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ เป็น
บางครั้ง

ไม่มีการปรึกษาครู
ปรึกษาเพื่อนในกลุ่ม
และเพื่อนกลุ่ม
อื่น ๆ

4. พฤติกรรม
การทางาน

มีการวางแผนอย่าง
เป็นระบบ กาหนด
บทบาทของสมาชิก
และมีการชี้แจง
เป้าหมายใน
การทางาน

ไม่มีการวางแผน
ไม่กาหนดบทบาท
ของสมาชิก
ไม่ชี้แจงเป้าหมาย
สมาชิกต่างคนต่าง
ทางาน

มีการวางแผนอย่าง
เป็นระบบ กาหนด
บทบาทของสมาชิก
อย่างชัดเจน และมี
การชี้แจงเป้าหมาย
ในการทางาน

มีการวางแผนอย่าง
เป็นระบบ กาหนด
บทบาทของ
สมาชิกแต่ไม่มี
การชี้แจงเป้าหมาย
ในการทางาน

๖๔๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูว้ ันที่.......................เดือน........................................พ.ศ..................................

ลาดับ
ที่

ชื่อกลุ่ม

เกณฑ์การให้คะแนน
การ
พฤติกรรม
การ
รวม ระดับ
สนทนา
การ
การ
ปฏิสัมพันธ์
เรื่อง ติดต่อสื่อสาร ทางาน (16) คุณภาพ
กัน
กลุม่
ทีก่ าหนด
(4)
(4)
(4)
(4)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ประชาธิปไตย

๖๔๕

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายกลุ่ม (Rubric)

ประเด็นการ
ประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก (4)

ดี (3)

1. การปฏิสัมพันธ์ ร่วมมือและช่วยเหลือ ร่วมมือและ
กัน
เพือ่ นในการทา
ช่วยเหลือเพื่อน
กิจกรรม
เป็นส่วนใหญ่ใน
การทากิจกรรม
2. การสนทนา
สนทนาตรงประเด็น สนทนาตรง
เรื่องที่กาหนด
ครอบคลุมเนื้อหา
ประเด็น
ครอบคลุมเนื้อหา
บางส่วน
3. การติดต่อสื่อสาร มีการปรึกษาครูและ มีการปรึกษาครูและ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ
เป็นส่วนใหญ่
4. พฤติกรรม
มีการวางแผนอย่าง มีการวางแผนอย่าง
การทางาน
เป็นระบบ และแบ่ง เป็นระบบ และแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่ม
ในกลุ่มเป็นส่วนใหญ่

พอใช้ (2)
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม
เป็นบางครั้ง
สนทนาตรง
ประเด็น
มีการปรึกษาครูและ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ
เป็นบางครั้ง
มีการวางแผนอย่าง
เป็นระบบ และแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่มเป็นบางครั้ง

ต้องปรับปรุง
(1)
ไม่ให้ความ
ร่วมมือในขณะทา
กิจกรรม
สนทนาไม่ตรง
ประเด็น
ไม่มีการปรึกษาครู
และเพื่อนกลุ่มอื่นๆ
ไม่มีการวางแผน
อย่างเป็นระบบ
และไม่มีการแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่ม

๖๔๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คาชี้แจง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
รายการ
ประเมิน

พฤติกรรมการแสดงออก

ระดับการปฏิบตั ิ
๓ ๒ ๑

๑. มีวินัย
รับผิดชอบ

๑.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ใน
ชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้ 2.1 ตั้งใจเรียน
2.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
2.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ
2.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยีต่างๆแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และ
เลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม
2.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู้
2.6 แลกเปลี่ยนความรู้ ด้วยวิธีการต่างๆ และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
3. มุ่งมั่นใน 3.1 มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
การทางาน 3.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ตอ่ อุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังนี้
ช่วงคะแนน
22-27
15-21
8-14
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป ถือว่า ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ประชาธิปไตย

๖๔๗

แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
คาชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน

ระดับการปฏิบตั ิ
๓ ๒ ๑

พฤติกรรมการแสดงออก

๑. ความสามารถ ๑.1 มีความสามรถในการรับ – ส่งสาร
ในการสื่อสาร
1.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ
ของตนเอง โดยใช้ภาษาอย่าง เหมาะสม
2. ความสามารถ 2.1 มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์
ในการคิด
2.2 มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ
3. ความสามารถ 3.1 สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้
ในการใช้ทกั ษะ 3.2 นาความรูท้ ี่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
ชีวิต
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนดังนี้
ช่วงคะแนน
13-18
9-12
5-8
1-4

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป ถือว่า ผ่าน

๖๔๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในชุมชน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
เรื่อง ประชาธิปไตย
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชา สังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส 2.2 เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธาและธารงรักษา ไว้ซึ่ง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตัวชี้วดั
ป.๓/3 ยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน โรงเรียน และชุมชนที่เป็นผลจากการตัดสินใจของบุคคลและกลุ่ม
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การตัดสินใจร่วมกันของบุคคลและกลุ่มทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่เกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชน ถ้าสมาชิกทุกคนในชุมชนมีความสามัคคี เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ก็จะทาให้ชุมชนมี
การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายองค์ประกอบที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในชุมชนได้
3.2 ด้านทักษะ กระบวนการ (P)
- มีทักษะกระบวนการทางานกลุ่ม
- ยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงในชุมชน
3.2 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- สนใจศึกษาและสังเกตการเปลี่ยนแปลงในชุมชน
๔. สาระการเรียนรู้
- การตัดสินใจของบุคคลและกลุ่มที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในชุมชน
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียน

1.

ลาดับที่

อธิบายองค์ประกอบที่มี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ชุมชนได้ (K)

จุดประสงค์
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ประชาธิปไตย

ขั้นนา

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

- สมาชิกในแต่ละ
ครอบครัว กานัน
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นาชุมชน

- ถนนพื้นผิวขรุขระ ไม่
สะดวกไม่สบาย
- ถนนขับรถสะดวกสบาย

- ระดับชุมชน

2. นักเรียนตอบคาถาม

กิจกรรมนักเรียน
1. นักเรียนดูภาพ

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
5 นาที 1. ครูให้นักเรียนดูภาพถนน
ชนบทกับถนนทางหลวง
๒. ครูให้นักเรียนร่วมแสดง
ความคิดเห็น ดังนี้
- จากภาพ เป็นการแปลง
แปลงระดับใด
- ถนนในภาพที่ 1 มีลักษณะ
อย่างไร
- ถนนในภาพที่ 2 มีลักษณะ
อย่างไร
- นักเรียนคิดว่าบุคคลใดบ้าง
ที่มีส่วนทาให้ชมุ ชนเกิดการ
เปลี่ยนแปลง

เวลา
ที่ใช้

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในชุมชน
รายวิชาสังคมศึกษา จานวน 1 ชั่วโมง
สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

๖๔๙

2.

ลาดับที่

๖๕๐

2. อธิบายองค์ประกอบที่
มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ในชุมชนได้

1. มีทักษะกระบวนการ
ทางานกลุ่ม

จุดประสงค์
การเรียนรู้
ขั้นสอน

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- แบบประเมิน
กระบวนการ
ทางานกลุ่ม
2. นักเรียนศึกษาใบความรู้ - ใบความรูท้ ี่ 5 - การประเมิน
ที่ 5 เรื่อง การเปลี่ยนแปลง เรื่อง
- การสังเกต
ในชุมชน
การเปลี่ยนแปลง พฤติกรรม
ในชุมชน
3. ครูและนักเรียนร่วมกัน 3. นักเรียนร่วมกัน
- แผนภาพ
อภิปรายการเปลี่ยนแปลงใน อภิปรายการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง
ชุมชน โดยครูและนักเรียน ในชุมชน
ในชุมชน
ร่วมกันอภิปราย ในประเด็น
คาถาม ดังนี้

กิจกรรมนักเรียน
1. นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่อ
ช่วยกันแบ่งปันความคิด

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
20 นาที 1. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม
ออกเป็น กลุ่มละ 4 คน
โดยใช้เทคนิค Gang of Four
2. ครูแจกใบความรู้ที่ 5
เรื่องการเปลี่ยนแปลงใน
ชุมชน

เวลา
ที่ใช้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

ลาดับที่

จุดประสงค์
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ประชาธิปไตย

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
4. ครูและนักเรียนร่วมกัน
4. นักเรียนตอบคาถาม
สนทนา โดยครูใช้คาถาม ดังนี้
- องค์ประกอบของชุมชนมีใคร - สมาชิกของชุมชน
บ้าง
- คณะกรรมการชุมชน
- ผู้ใหญ่บ้าน กานัน
- องค์ประกอบของชุมชนมี
- ช่วยให้เกิดการ
ความสาคัญต่อชุมชนอย่างไร เปลี่ยนแปลง เกิดการพัฒนา
ในชุมชน
- การเปลี่ยนแปลง
- เกิดจากสมาชิกของชุมชน
องค์ประกอบของชุมชนเกิด เช่น การเลือกผู้นาชุมชน
จากสาเหตุใดบ้าง
โดยการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง โดยกติกาที่เกิดจาก
นโยบายของรัฐ
- สมาชิกในชุมชนของนักเรียน - มีการขยายตัว มีสมาชิก
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร เกิด เพิ่มทุกปี เกิดจากการเกิด
จากสาเหตุใด
ของประชากรในชุมชนและมี
ผู้คนย้ายเข้ามาทางานใน
ชุมชน

แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

๖๕๑

ขั้นปฏิบัติ

ขั้นสรุป

4. สนใจศึกษาและสังเกต
การเปลี่ยนแปลงในชุมชน

4.

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

3. ยกตัวอย่างการ
เปลี่ยนแปลงในชุมชน

จุดประสงค์
การเรียนรู้

3.

ลาดับที่

๖๕๒

กิจกรรมครู
4. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปเรื่อง การเปลี่ยนแปลง
ในชุมชน

กิจกรรมนักเรียน
4. นักเรียนผลัดกันอธิบาย
ความรู้และซักถามข้อสงสัย
ภายในกลุ่มของตนเอง

แนวการจัดการเรียนรู้

5 นาที 1. ครูให้ตัวแทนแต่ละกลุ่ม 1. นักเรียนนาเสนอผลงาน
ออกมานาเสนอใบงาน เรื่อง หน้าชั้นเรียน
การเปลี่ยนแปลงในชุมชน
1-2 กลุ่ม พร้อมบอก
ความสาคัญการเปลี่ยนแปลง
ในชุมชนพร้อมกับช่วยเติม
เต็มความรู้ให้กับนักเรียน

15 นาที 1. ครูให้นักเรียนนาความรู้ที่ 1. นักเรียนทาใบงานที่ 5
ได้จาการศึกษามาบันทึกลง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงใน
ในใบงาน เรื่อง การ
ชุมชน
เปลี่ยนแปลงในชุมชน

เวลา
ที่ใช้

การประเมิน
การเรียนรู้

- การประเมิน
สังเกต
พฤติกรรม

ใบงานที่ 5 เรื่อง - การประเมิน
การเปลี่ยนแปลง สังเกตพฤติกรรม
ในชุมชน
- การตรวจ
ใบงาน

สื่อการเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ประชาธิปไตย

๖๕๓

8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. ใบความรูท้ ี่ 5 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในชุมชน
9. การประเมินผลรวบยอด
ชื้นงานหรือภาระงาน
1. ใบงานที่ 5 เรือ่ ง การเปลี่ยนแปลงในชุมชน
การวัดและประเมินผล
ประเด็นการวัด
และประเมินผล

วิธีการ

เครื่องมือ

- ตรวจ ใบงานที่ 5 เรื่อง
การเปลี่ยนแปลงใน
ด้านความรู้ ความ ชุมชน
- การตอบคาถาม
เข้าใจ (K)

ด้านทักษะ
กระบวนการ (P)

ด้านคุณลักษณะ
เจตคติ ค่านิยม
(A)
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

สมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียน

เกณฑ์การประเมิน

- ใบงานที่ 5 เรื่อง การ
เปลี่ยนแปลงในชุมชน
- การแบบประเมินการ
สังเกตพฤติกรรม
นักเรียนรายบุคคล
- ข้อสังเกต
- ตรวจ ใบงานที่ 5 เรื่อง - ใบงานที่ 5 เรื่อง การ
การเปลี่ยนแปลงใน
เปลี่ยนแปลงในชุมชน
แบบประเมิน
ชุมชน
กระบวนการทางานกลุ่ม
การแบบประเมิน
กระบวนการทางานกลุ่ม

- ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อย
ละ 60

- การประเมินการสังเกต
พฤติกรรมนักเรียน
รายบุคคล
- การตอบคาถาม

- แบบประเมินการ
สังเกตพฤติกรรม
นักเรียนรายบุคคล
- แบบประเมินการตอบ
คาถาม
- ประเมิน มีวินัย
- แบบประเมิน
รับผิดชอบใฝ่เรียนรู้ และ คุณลักษณะ
มุ่งมั่นในการทางาน
อันพึงประสงค์

- ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป

- ประเมินความสามารถ - แบบประเมิน
ในการสื่อสาร
สมรรถนะสาคัญของ
ความสามารถในการคิด ผูเ้ รียน
และความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต

- ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพผ่านขึ้นไป

- ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป

- ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพผ่านขึ้นไป

๖๕๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหารหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ประชาธิปไตย

๖๕๕

ใบความรูท้ ี่ เรื่อง การเปลีย่ นแปลงในชุมชน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ประชาธิปไตย
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในชุมชน
รายวิชาสังคมศึกษา รหัส ส13101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

องค์ประกอบชุมชนของ
เรา
สมาชิกของ
ชุมชน

คณะกรรมการชุมชน

องค์การบริหารส่วนตาบล

ผู้ใหญ่บ้าน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

การเปลี่ยนแปลงในชุมชนที่เป็นผลมาจากการตัดสินใจของบุคคลในชุมชน เช่น
- เกิดความรักและความสามัคคีในชุมชน
- มีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง
- ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนดีขึ้น
- ชุมชนเกิดความพัฒนามีความเจริญก้าวหน้า

กานัน

๖๕๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

เกิดจากบทบาทของผู้นาชุมชน

สาเหตุ

เกิดจากนโยบายของรัฐบาลโดยการเสนอของชุมชน

การเปลี่ยนแปลง
การตัดสินใจร่วมกันของสมาชิกในชุมชน ในชุมชน

เกิดจากเหตุปัจจัยภายนอก เช่น การย้ายเข้า

การเปลี่ยนแปลงในชุมชนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของสมาชิกในชุมชน การเลือกตัวแทนเพื่อ
เข้ามาพัฒนาชุมชนให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเป็นสิ่งสาคัญ ดังนั้น สมาชิกทุกคนจึงควรเลือก
ตัวแทนที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเสียสละ และทาประโยชน์เพื่อส่วนรวมเข้ามาทาหน้าที่
แทนสมาชิกในชุมชน
ที่มา : https://sites.google.com/site/socialscience31/hnwy-kar-reiyn-ru-thi-4-chumchn-khxng-chan/karpeliynpaelng-ni-chumchn

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ประชาธิปไตย

๖๕๗

ใบงานที่ เรือ่ ง การเปลี่ยนแปลงในชุมชน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ประชาธิปไตย
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในชุมชน
รายวิชาสังคมศึกษา รหัส ส13101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ตอนที่ 1 คาชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์ แล้วเขียนเครื่องหมาย ลงในหน้าคาตอบที่
ถูกต้อง และตอบคาถาม
1. นายกเทศมนตรีเมืองหัวหินได้ประชุมประชาชนในพื้นที่อาเภอหัวหิน ในเรื่องการทา แ ลกอ อล์
ล้างมือ สู้โควิด 19 ด้วยตนเอง เพื่อลดการใช้จ่ายของประชาชนในพืน้ ทีอ่ าเภอหัวหิน ประชาชน
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นตรงกับนายกเทศมนตรี
1) การทาแ ลกอ อล์ล้างมือ สู้โควิด 19 ด้วยตนเอง เป็นการเปลี่ยนแปลงระดับใด
ชุมชน

โรงเรียน

2) การทาแ ลกอ อล์ล้างมือ สู้โควิด 19 ด้วยตนเอง เกิดจากการตัดสินใจของใคร
....................................................................................................................................
ตอนที่ 2 คาชี้แจง ให้นักเรียนยกตัวอย่างการเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชน อย่างละ 1 ตัวอย่าง
1. การเปลี่ยนแปลงในชุมชน คือ ..........................................................................................
..........................................................................................................................................
• บุคคลหรือกลุ่มคนที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง คือ
........................................................................................................................................
• ผลจากการเปลี่ยนแปลง คือ
.......................................................................................................................................

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

๖๕๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
เฉลยใบงานที่ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในชุมชน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ประชาธิปไตย
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในชุมชน
รายวิชาสังคมศึกษา รหัส ส13101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ตอนที่ 1 คาชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์ แล้วเขียนเครื่องหมาย ลงในหน้า
คาตอบที่ถูกต้อง และตอบคาถาม
1. นายกเทศมนตรีเมืองหัวหินได้ประชุมประชาชนในพื้นที่อาเภอหัวหิน ในเรื่องการทา แ ลกอ อล์
ล้างมือ สู้โควิด 19 ด้วยตนเอง เพื่อลดการใช้จ่ายของประชาชนในพืน้ ทีอ่ าเภอหัวหิน ประชาชน
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นตรงกับนายกเทศมนตรี
1) การทาแ ลกอ อล์ล้างมือ สู้โควิด 19 ด้วยตนเอง เป็นการเปลี่ยนแปลงระดับใด
✓

ชุมชน

โรงเรียน

2) การทาแ ลกอ อล์ล้างมือ สู้โควิด 19 ด้วยตนเอง เกิดจากการตัดสินใจของใคร
ชาวบ้าน ประชาชนในพื้นที่หัวหิน
....................................................................................................................................
ตอนที่ 2 คาชี้แจง ให้นักเรียนยกตัวอย่างการเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชน อย่างละ 1 ตัวอย่าง
1. การเปลี่ยนแปลงในชุมชน คือ ..........................................................................................
..........................................................................................................................................
• บุคคลหรือกลุ่มคนที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง คือ
........................................................................................................................................
• ผลจากการเปลี่ยนแปลง คือ
.......................................................................................................................................
คาตอบอยู่ในดุลพินิจของครูผู้สอน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ประชาธิปไตย

๖๕๙

เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ใบงาน เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในชุมชน
ประเด็น
การประเมิน
1. เนื้อหา

2. รูปแบบ

3. ความสะอาด
สวยงาม

4. ความ
รับผิดชอบ

4 (ดีมาก)
มีเนื้อหาตรงตามหัวข้อ
ถูกต้อง ชัดเจน
ครบถ้วนสมบูรณ์
ออกแบบแผนผัง
ความคิดได้น่าสนใจ
สวยงาม เป็นระเบียบ
มาก
ผลงานสาเร็จ เป็น
ระเบียบ สะอาด
สวยงาม
ผลงานสาเร็จ สมบูรณ์
ก่อนเวลาที่กาหนด

ระดับคุณภาพ
3 (ดี)
2 (พอใช้)
มีเนื้อหาตรงตาม มีเนื้อหาตรงตาม
หัวข้อ ถูกต้อง
หัวข้อ ถูกต้อง
ชัดเจน แต่ไม่
ครบถ้วน
ออกแบบแผนผัง ออกแบบแผนผัง
ความคิดได้
ความคิดได้น่าสนใจ
น่าสนใจ สวยงาม
เป็นระเบียบ
ผลงานสาเร็จ เป็น ผลงานสาเร็จ เป็น
ระเบียบ สะอาด ระเบียบ

ผลงานสาเร็จ
สมบูรณ์ ตามเวลา
ที่กาหนด

ผลงานสาเร็จ
สมบูรณ์ เกินเวลาที่
กาหนด

1 (ปรับปรุง)
มีเนื้อหาตรง
ตามหัวข้อ
ถูกต้อง
บางส่วน
ออกแบบ
แผนผัง
ความคิดได้
ผลงานขาด
ความเป็น
ระเบียบ
สะอาด
สวยงาม
ผลงานไม่
สาเร็จ ตาม
เวลาที่กาหนด

เกณฑ์การตัดสิน
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป ถือว่า ผ่าน

๖๖๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูว้ ันที่.......................เดือน...........................................พ.ศ..................................

ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

เกณฑ์การให้คะแนน
ความ
ความ
มีส่วน รวม ระดับ
สนใจ การตอบ
ตั้งใจใน
ร่วมใน (16) คุณภาพ
และการ คาถาม
การเรียน
กิจกรรม
ซักถาม
(4)
(4)
(4)
(4)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ประชาธิปไตย

๖๖๑

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายกลุ่ม (Rubric)
ประเด็นการ
ประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน

ต้องปรับปรุง
(1)
1. การปฏิสัมพันธ์ ร่วมมือ และช่วยเหลือ ร่วมมือ และช่วยเหลือ ร่วมมือและช่วยเหลือ ไม่ให้ความ
กัน
เพื่อนในการทา
เพื่อนเป็นส่วนใหญ่ใน เพื่อนในการทา
ร่วมมือในขณะทา
กิจกรรมปฏิบัติงาน การทากิจกรรมปฏิบัติ กิจกรรมเป็นบางครั้ง กิจกรรมงานไม่
ร่วมกันอย่างร่วมมือ งานร่วมกันจนงานที่ ปฏิบัติงานร่วมกัน สาเร็จ
ร่วมใจ จนงานที่ได้รับ ได้รับมอบหมาย
จนงานออกมาสาเร็จ
มอบหมายออกมา ออกมาสาเร็จถูกต้อง แต่ยังไม่สมบูรณ์
สาเร็จถูกต้องสมบูรณ์
2. การสนทนา
สนทนาตรงประเด็น สนทนาตรง
สนทนาตรง
สนทนาไม่ตรง
เรื่องที่กาหนด
ครอบคลุมเนื้อหา
ประเด็น ครอบคลุม ประเด็น
ประเด็น
เนื้อหาบางส่วน
3. การติดต่อสื่อสาร มีการปรึกษาครู
มีการปรึกษาครู
มีการปรึกษาครู
ไม่มีการปรึกษาครู
ปรึกษาเพื่อนในกลุ่ม ปรึกษาเพื่อนในกลุ่ม ปรึกษาเพื่อนในกลุ่ม ปรึกษาเพื่อนใน
และเพื่อนกลุ่มอื่น ๆ เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ บ้าง เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ
กลุ่มและเพื่อนกลุ่ม
เป็นบางครั้ง
อื่น ๆ
4. พฤติกรรม
มีการวางแผนอย่าง มีการวางแผนอย่าง มีการวางแผนอย่าง ไม่มีการวางแผน
การทางาน
เป็นระบบ กาหนด เป็นระบบ กาหนด เป็นระบบ กาหนด ไม่กาหนดบทบาท
บทบาทของสมาชิก บทบาทของสมาชิก บทบาทของสมาชิก ของสมาชิก
แต่ไม่มีการชี้แจง ไม่ชี้แจงเป้าหมาย
อย่างชัดเจน และมี และมีการชี้แจง
เป้าหมายใน
การชี้แจงเป้าหมาย เป้าหมายใน
สมาชิกต่างคนต่าง
การทางาน
การทางาน
ในการทางาน
ทางาน
ดีมาก (4)

ดี (3)

พอใช้ (2)

๖๖๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูว้ ันที่.......................เดือน..........................................พ.ศ..................................

ลาดับ
ที่

ชื่อกลุ่ม

เกณฑ์การให้คะแนน
การ
พฤติกรรม
การ
รวม ระดับ
สนทนา
การ
การ
ปฏิสัมพันธ์
เรื่อง ติดต่อสื่อสาร ทางาน (16) คุณภาพ
กัน
กลุม่
ทีก่ าหนด
(4)
(4)
(4)
(4)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ประชาธิปไตย

๖๖๓

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายกลุ่ม (Rubric)

ประเด็นการ
ประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก (4)

ดี (3)

1. การปฏิสัมพันธ์ ร่วมมือและช่วยเหลือ ร่วมมือและ
กัน
เพือ่ นในการทา
ช่วยเหลือเพื่อน
กิจกรรม
เป็นส่วนใหญ่ใน
การทากิจกรรม
2. การสนทนา
สนทนาตรงประเด็น สนทนาตรง
เรื่องที่กาหนด
ครอบคลุมเนื้อหา
ประเด็น
ครอบคลุมเนื้อหา
บางส่วน
3. การติดต่อสื่อสาร มีการปรึกษาครูและ มีการปรึกษาครูและ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ
เป็นส่วนใหญ่
4. พฤติกรรม
มีการวางแผนอย่าง มีการวางแผนอย่าง
การทางาน
เป็นระบบ และแบ่ง เป็นระบบ และแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่ม
ในกลุ่มเป็นส่วนใหญ่

พอใช้ (2)
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม
เป็นบางครั้ง
สนทนาตรง
ประเด็น
มีการปรึกษาครูและ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ
เป็นบางครั้ง
มีการวางแผนอย่าง
เป็นระบบ และแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่มเป็นบางครั้ง

ต้องปรับปรุง
(1)
ไม่ให้ความ
ร่วมมือในขณะทา
กิจกรรม
สนทนาไม่ตรง
ประเด็น
ไม่มีการปรึกษาครู
และเพื่อนกลุ่ม
อื่น ๆ
ไม่มีการวางแผน
อย่างเป็นระบบ
และไม่มีการแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่ม

๖๖๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คาชี้แจง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
รายการ
ประเมิน

พฤติกรรมการแสดงออก

ระดับการปฏิบตั ิ
๓ ๒ ๑

๑. มีวินัย
รับผิดชอบ

๑.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ใน
ชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้ 2.1 ตั้งใจเรียน
2.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
2.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ
2.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยีต่างๆแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และ
เลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม
2.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู้
2.6 แลกเปลี่ยนความรู้ ด้วยวิธีการต่างๆ และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
3. มุ่งมั่นใน 3.1 มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
การทางาน 3.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ตอ่ อุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังนี้
ช่วงคะแนน
22-27
15-21
8-14
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป ถือว่า ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ประชาธิปไตย

๖๖๕

แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
คาชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน

ระดับการปฏิบตั ิ
๓ ๒ ๑

พฤติกรรมการแสดงออก

๑. ความสามารถ ๑.1 มีความสามรถในการรับ – ส่งสาร
ในการสื่อสาร
1.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ
ของตนเอง โดยใช้ภาษาอย่าง เหมาะสม
2. ความสามารถ 2.1 มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์
ในการคิด
2.2 มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ
3. ความสามารถ 3.1 สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้
ในการใช้ทกั ษะ 3.2 นาความรูท้ ี่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
ชีวิต
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนดังนี้
ช่วงคะแนน
13-18
9-12
5-8
1-4

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป ถือว่า ผ่าน

๖๖๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ : _________________ สกุล : _________________วัน____ เดือน____________พ.ศ._____
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ประชาธิปไตย
คำชี้แจง
๑. ระบายสีลงใน
ของแต่ละกิจกรรมที่นักเรียนคิดว่าทาได้ตามระดับการประเมินเหล่านี้
เพื่อประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน
ดีมาก
ดี
ปรับปรุง
พอใช้
ค่อนข้างดี
กิจกรรม

ระดับควำมสำมำรถ

1. ระบุบทบาทหน้าที่ที่สมาชิกในโรงเรียนและชุมชนพึงปฏิบัติ
2. อธิบายการออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียงได้
3. วิเคราะห์ความแตกต่างของการออกเสียงโดยตรงกับการเลือกตัวแทน
ออกเสียงได้
4. ยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน โรงเรียนได้
5. อธิบายองค์ประกอบที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในชุมชนได้
๒. นับจานวนดาวจากตารางข้างบนเพื่อบันทึกผลการเรียนรู้ของนักเรียน ดังนี้
จานวน
จานวน
..............................
..............................
จานวน
..............................

จานวน
..............................

จานวน
..............................
สรุป : วงกลมรอบผลการเรียนรู้ของนักเรียน โดยนับจากข้อที่ได้ดาวมากที่สุด
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ค่อนข้างดี
ดีมาก

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ประชาธิปไตย
3. กาเครื่องหมาย √ ลงใน

๖๖๗

ที่นักเรียนวางแผนจะทาเพื่อพัฒนาการเรียนในครั้งต่อไป (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

มีความรับผิดชอบในการเรียน
ตั้งคาถามจะเกิดการเรียนรู้ และการแสวงหาความรู้อยู่เสมอๆ
ลงมือปฏิบัติให้เกิดความชานาญ
ทบทวน ท่อง และทาแบบฝึกหัดซ้า ๆ

๖๖๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

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

สิ่งที่ฉันชอบในการเรียนวิชานี้ คือ
............................................................................
............................................................................
...........................................................
.........................................................

สิ่งที่ฉันไม่ชอบในการเรียนวิชานี้ คือ
............................................................................
............................................................................
.................................................................
..............................................................

สิ่งที่ฉันจะทาให้ดีขึ้น คือ
............................................................................
............................................................................
............................................................................
........................................................................

๖๖๙

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

บรรณาณุกรม
ที่มา : http://www.dopa.go.th/history/politic2.htm
ที่มา : http://www.lib.ru.ac.th/journal/king_naresuan.html
http://www๑.mod.go.th/heritage/king/naresuan/naresuan.htm
ที่มา : http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php?mul_content_id=
ที่มา : http://phichai.igetweb.com/index.php?mo=๑๐&art=๙๕๓๙๕
(จาก ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้(สาหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ คนดีศรีแผ่นดิน
ชั้นประถมปีที่ ๑ - ๖ (ฉบับปรับปรุง) ชุดเอกสารสื่อ ๖๐ พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี)

๖๗๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก. แบบประเมินรวม (สังคมศึกษา)

ภาคผนวก ก.
แบบประเมินรวม (สังคมศึกษา)

๖๗๑

๖๗๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

ประเมินการนาเสนอผลงาน
คาชีแ้ จง ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน
ลาดับที่

รายการประเมิน

คุณภาพการปฎิบตั ิ
๓

๑
๒
๓
๔
๕

นาเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง
การนาเสนอมีความน่าสนใจ
ความเหมาะสมกับเวลา
ความกล้าแสดงออก
บุคลิกภาพ น้าเสียงเหมาะสม
รวม

เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องเล็กน้อย
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องมาก
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
๑๐-๑๕
๕-๑๐
๐-๕

=
=
=
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้

๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

๒

๑

ภาคผนวก ก. แบบประเมินรวม (สังคมศึกษา)

๖๗๓

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
คาชีแ้ จง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กาหนด

ชื่อ – สกุล

๓

๓

๓

๓

ตรงต่อเวลา

เลขที่

การร่วม
กิจกรรม
การรับฟัง
ความคิดเห็น
ของผู
ความ้อื่น
รับผิดชอบ
ขยันหมั่นเพียร

รายการ

๓

คะแนน
รวม

๑๕

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑
หมายถึง พอใช้
คะแนน ต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

๖๗๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม

คาชีแ้ 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
ประเด็นการประเมิน

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

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑
หมายถึง พอใช้
คะแนน ต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

ภาคผนวก ก. แบบประเมินรวม (สังคมศึกษา)

๖๗๕

พฤติกรรมการทางานกลุม่

คาชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ลาดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุลของ
ผู้รับการประเมิน

การแสดง
ความ
คิดเห็น

การ
การทางาน
ยอมรับฟัง ตามที่ได้รับ
ผู้อื่น
มอบหมาย

ความมี
น้าใจ

การมีส่วน
ร่วมในการ
ปรับปรุง
ผลงาน
กลุม่

รวม ๑๕
คะแนน

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
............./.............../..............
เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ
คะแนน ๑๒ - ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ - ๑๑
หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 - 7
หมายถึง ปรับปรุง

๖๗๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สังคมศึกษา ป.๓)

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คาชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ระดับการปฎิบตั ิ
รายการประเมิน
พฤติกรรมการแสดงออก
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. มุ่งมั่นในการทางาน ๕. มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับ
มอบหมาย
๖. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
๔. มีจิตสาธารณะ
๗. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน
๘. อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๙. รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของ
ห้องเรียน โรงเรียนชุมชน
๑o. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของ
โรงเรียน
ลงชือ่ ........................................................ผู้ประเมิน
.................../.................../......................
เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
๐ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง
เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ
คะแนน 10 - 12 หมายถึง ดี
คะแนน
7-9
หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๖
หมายถึง ปรับปรุง

๖๗๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

ตอนที่ 2
ประวัติศาสตร์

รายวิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๖๗๗

คาชี้แจง
รายวิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๑. แนวคิดหลัก
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กาหนดสาระการเรียนรู้ จานวน ๘
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูผู้สอนต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยนาความรู้ด้านเนื้อหาวิชามาจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยการฝึกทักษะให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และเกิดสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ๕
ประการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ ดังนี้
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ๕ ประการ
๑) ความสามารถในการสื่อสารเป็นความสามารถในการรับสารและสื่อสารมีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
๒) ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่าง
สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดอย่างเป็นระบบเพื่อนาไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ
เพื่อใช้ในการตัดสินใจ เกี่ยวกับตนเอง สังคมได้อย่างเหมาะสม
๓) ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม
๔) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการเข้าใจและเคารพตนเอง สามารถนา
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
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
ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ดังนี้
๑) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒) ซื่อสัตย์ สุจริต
๓) มีวินัย
๔) ใฝ่เรียนรู้
๕) อยู่อย่างพอเพียง
๖) มุ่งมั่นในการทางาน
๗) รักความเป็นไทย
๘) มีจิตสาธารณะ

๖๗๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.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 วิชาสังคมศึกษา และวิชาประวัติศาสตร์
วิชาประวัติศาสตร์ เป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มสหวิทยาการของสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจการดารงชี วิตของมนุษย์ ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่
ร่วมกันในสังคม เข้าใจการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัย ต่าง ๆ เกิดความ
เข้าใจในตนเองและผู้อื่น มีความรักภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกต่าง
และมีคุณธรรม สามารถนาความรู้ไปปรับใช้ในการดาเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก
ให้เพื่อเกิดค่านิยมที่เหมาะสม มุ่งหวังให้ผู้เรียนเกิดความเจริญงอกงามด้านความรู้ โดยการให้ความรู้แก่ผู้เรียน
ด้านเนื้อหาสาระ ความคิดรวบยอด และหลักการสาคัญ วิชาประวัติศาสตร์มีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งต่อการเป็น
พลเมืองของประเทศ เพื่อเสริมสร้างสานึกความเป็นไทยและความเป็นปึกแผ่น ตลอดจนการอนุรักษ์สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมของคนในชาติให้คงอยู่สืบไป จึงจาเป็นอย่างยิ่งต้องปลุกจิตสานึกให้เยาวชนชาติไทยมีความ
เข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญ ความเป็นมา ซึ่งนามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน โดย
เรียนรู้จากการนาวิธีการทางประวัติศาสตร์มาฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้วิ ธีการทางประวัติศาสตร์ในการคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดแก้ปัญหาในการตัดสินใจบนพื้นฐานเหตุผลอย่างมีหลักการ เช่น การใช้ประเด็น
ใกล้ตัวผู้เรียนได้เรียนรู้ และเข้าใจเรื่องใกล้ตัวของผู้เรียนในการสืบค้นชุมชนท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่ เพื่อให้
ผู้เรียนมีจิตสานึกในความรัก ความภาคภูมิใจในถิ่นฐานของตน
หลักการออกแบบกิจกรรมมีการบูรณาการด้านคุณลักษณะ ในแผนการจัดการเรียนรู้ ที่คานึงถึง
คุณลักษณะที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มีทักษะการพัฒนาค่านิยมและเจตคติที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตน
ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของสังคมหลังการเรียนรู้ สอดคล้องตามเป้าหมายของหน่วย
การเรียนรู้ มีเจตคติที่ดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และมีจิตอาสา ครูผู้สอนควรปลูกฝัง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่ผู้เรียนทุกแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และเป็นคนดีของสังคม
๒. กระบวนการจัดการเรียนรู้
แนวคิดสาคัญของการจัดศึกษา ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้
ผู้เรียน คิด และลงมือปฏิบัติด้วยกระบวนการที่หลากหลาย เพื่อเกิดการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองเต็มตาม
ศักยภาพ การประเมินการเรียนรู้จึงมีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่ง ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน
เพราะสามารถทาให้ผู้สอนประเมินระดับ พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนา ตนเองได้ และถือว่า
ผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และ
เต็มตามศักยภาพ ให้ความสาคัญ ของการบูรณาการความรู้คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม
ของ ระดับการศึกษา ได้ระบุให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการ ดังนี้

รายวิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๖๗๙

สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑) จัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดย
คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
๒) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มา
ใช้เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหา
๓) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ ให้ทาได้คิดเป็นทาเป็น
รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
๔) จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา
๕) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และ
อานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และ มีความรอบรู้รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวน การ เรียนรู้ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียน การสอน และแหล่ง
วิทยาการประเภทต่าง ๆ
๖) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับ พ่อแม่
ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
ครูผู้สอน
การจัดการเรียนรู้ตามแนวดังกล่าว จาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การเรียนการสอนทั้ง
ของผู้เรียน และผู้สอน กล่าวคือลดบทบาทของครูผู้สอน จากการเป็นผู้บอกเล่า บรรยาย สาธิต เป็นการ
วางแผนจัดกิจกรรมให้นักเรียน เกิดการเรียนรู้ กิจกรรมต่าง ๆ จะต้องเน้นที่บทบาทของผู้เรียนตั้งแต่เริ่ม คือ
ร่ ว มวางแผน การเรี ย น การวั ด ผล ประเมิ น ผล และต้ อ งค านึ ง ว่ า กิ จ กรรมการเรี ย นนั้ น เน้ น การพั ฒ นา
กระบวนการคิด วางแผน ลงมือปฏิบัติศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล ด้วยวิธีการต่าง ๆ จากแหล่งเรียนรู้
หลากหลาย ตรวจสอบ วิเคราะห์ การแก้ปัญหา การมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน การอภิปรายเกี่ยวกับข้อมูลที่
สืบค้นได้ เพื่อนาไปสู่คาตอบของปัญหาหรือคาถามต่าง ๆ ในที่สุดสร้างองค์ความรู้ ทั้งนี้กิจกรรมการเรียนรู้
เหล่านี้ต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย ทั้งทางร่างกาย อารมณ์สังคม และสติปัญญา
เป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
๑. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดอย่างมีวิจารณญาณ รู้จักใช้เหตุผลในการวิเคราะห์ และตัดสินใจ
๒. เพื่อจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความคิดโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ เพื่อให้เข้าใจ
อย่างคนคิดเป็น มีความรู้และมีทักษะในการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์เพื่อให้เข้าถึงความจริง
๓. เพื่อให้เข้าใจถึงความเป็นเหตุเป็นผลในสังคมมนุษย์ว่าเหตุการณ์ในอดีตย่อมมี อิทธิพล
ต่อภาวะความเป็นอยู่ของสังคมในปัจจุบัน และสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก็มีอิทธิพลต่ออนาคต
๔. ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ ความเป็นมาของชาติบ้านเมือง เห็นความเสียสละ ความมานะ
บากบั่น ความพยายามและความสามารถ อันก่อให้เกิดความรู้สึกรักชาติบ้านเมืองของตนเอง
๕. ช่วยให้ผู้เรียนมีความคุ้นเคยกับสิ่งที่เป็นความรู้ทางประวัติศาสตร์ และเกิดความ
สนุกสนาน สนใจในการสืบค้นเรื่องราวในอดีต

๖๘๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

การจั ด กระบวนการเรี ย นรู้ ป ระวั ติ ศ าสตร์ จ ะช่ ว ยให้ ผู้ เ รี ย นได้ รั บ ความรู้ ความเข้ า ใจและ
ประสบการณ์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ รวมทั้งได้ฝึกฝนทักษะการคิดและพัฒนาเจตคติที่ถูกต้องโดยการเชื่อมโยง
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์กับการคิดวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นข้อมูลที่เป็นจริงในอดีต คิดวิพากษ์วิจารณ์
อย่างมีเหตุผล และคิดตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณ จากการโยงเข้าหากับปัญหาในปัจจุบัน ซึ่งหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุท ธศักราช ๒๕๕๑ ให้ความสาคัญ กับการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
ประวัติความเป็นมาในท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียนเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวซึ่งจะสร้างแรงบันดาลใจและความ
เข้าใจให้กับผู้เรียนได้มากยิ่งขึ้น ครูผู้สอนสามารถนามาจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนปฏิบัติได้ แนวทางการจัด
กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ป ระวั ติ ศ าสตร์ มี ห ลากหลายวิ ธี ที่ น่ า สนใจ เช่ น การจั ด ค่ า ยประวั ติ ศ าสตร์ โครงงาน
ประวัติศาสตร์ การทัศนศึกษา การแสดงบทบาทสมมุติ
การเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ที่แท้จริงและมีประสิทธิภาพ คือ การปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจ และ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สัมผัสและลงมือปฏิบัติกิจกรรมอย่างหลากหลาย เป็นการเรียนรู้ที่มีกระบวนการเพราะ
การเรียนจะเริ่มต้นตั้งแต่การวางแผนการเรียน การดาเนิ นการตามแผนที่กาหนด การนาข้อมูลมาวิเคราะห์
การสรุปและการเรียบเรียงโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ซึ่งผู้เรียนจะต้องลงมือสังเกต ปฏิบัติ ศึกษา ค้นคว้า
และถกเถียงในสิ่งที่พบเห็น ทั้งนี้ครูต้องดาเนินการจัดกิจกรรมในลักษณะที่ผู้เรียนสามารถทาได้ในระบบกลุ่ม
หรือรายบุคคล ส่งเสริมการปฏิบัติกิจกรรมนอกเวลาเรียน ซึ่งจะทาให้เกิดความหลากหลายในกระบวนการ
เรียนรู้ และเกิดความรู้ใหม่ที่ได้จากประสบการณ์ตรง เป็นความรู้ที่ทันสมัย และใกล้ตัวซึ่งสามารถนาไปใช้ใน
ชีวิตจริง เพื่อสร้างสานึกความเป็นไทย และรักมาตุภูมิถิ่นฐานของตนเอง ตลอดจนการอนุรักษ์ภูมิปัญญาของ
ประเทศ
การออกแบบและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์จะต้องคานึงถึงองค์ประกอบทั้ง
ความรู้ ทักษะ และเจตคติเพื่อใช้ในการปลูกฝัง และส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดหรือมีวิธีการคิด
ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ต้องเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และส่งเสริมการจัดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายอันเป็นพื้นฐาน
ของการเสริมสร้างความรู้ ความคิด ประสบการณ์ และปลูกฝังเจตคติที่ดีในสังคมอย่างมีคุณภาพ
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 การสอนแบบให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยอิสระจากศูนย์การเรียนรู้ และการเรียนรู้
ตามความสนใจ การสอนวิชาประวัติศาสตร์ไม่ควรจาเจอยู่ในห้องเรียนอย่างเดียว
การเรียนรู้โดยผู้เรียนลงมือปฏิบัติ ได้แก่ เกม การศึกษาสถานการณ์จาลอง กรณีตัวอย่าง
บทบาทสมมุติ โครงงาน การเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการกลุ่ม ประกอบด้วย การอภิปรายกลุ่มย่อย
การแก้ปัญหากลุ่ม สืบค้นความรู้ กลุ่มสัมพันธ์ การเรียนรู้แบบร่วมมือ การอภิปราย
การเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด ได้แก่ การแก้สถานการณ์ การถามตอบ การสืบสอบ
ความคิดรวบยอด การพัฒนากระบวนการคิด การใช้ทักษะกระบวนการ การสอนโดยกระบวนการวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ การสอนโดยใช้วิธีการตั้ง ประเด็น คาถามผู้เรียน การเรียนการสอนโดยใช้แผนผังความคิ ด
(Graphic Organizers) การเรี ย นการสอนกระบวนการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ การสอนกระบวนการคิ ด
๑๐ มิติ การคิดเปรียบเทียบ การคิดสังเคราะห์ การคิดประยุกต์ การคิดสร้างสรรค์ การคิดวิ เคราะห์ การคิด
กลยุทธ์ การคิดบูรณาการ การคิดมโนทัศน์ การคิดอนาคต การคิดวิพากษ์
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การเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยี ได้แก่ โปรแกรมสาเร็จรูป ชุดการสอน ชุดการสอนรายบุคคล
ชุดการสอนสาหรับการเรียนเป็นกลุ่มย่อย ชุดการสอนประกอบคาบรรยายของครู คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และ
การนาเสนอโดยวีดิทัศน์
นอกจากนั้นครูผู้สอนต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย โดย
การร่วมมือระหว่าง ครูกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้เรียน ครูต้องลดบทบาทในการสอนโดยเป็นผู้ชี้แนะ กระตุ้นให้
ผู้เรียนกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ และปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้นและอย่างหลากหลาย ดังนี้
๑) ควรให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดเวลาด้วย การกระตุ้นให้
นักเรียนลงมือปฏิบัติและอภิปรายผล 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 แม้ว่าคาถามนั้นอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องที่กาลังเรียน
อยู่ก็ตาม ครูควรจะชี้แจงให้ทราบและเบนความสนใจของนักเรียนกลับมาสู่เรื่องที่กาลังอภิปรายอยู่ สาหรับ
ปัญหาที่นักเรียนถามมานั้น ควรจะได้หยิบยกมาอภิปรายในภายหลัง
๔) การสารวจตรวจสอบซ้า เป็นสิ่งจาเป็นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ดังนั้น ในการจัด
การเรียนรู้ครูควรย้าให้นักเรียน ได้สารวจตรวจสอบซ้าเพื่อนาไปสู่ข้อสรุปที่ถูกต้องและเชื่อถือได้
ครูควรเลือกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือกาลังเกิดขึ้นกับสังคมมาเป็นตัวอย่างในการสอนวิชา
ประวัติศาสตร์ นักเรียนจะได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงเหตุการณ์ของคนทั่วไปมาเกริ่นนาเพื่อโยงสัมพันธ์กับเรื่องที่
สอน หรือนาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาอภิปราย ร่วมกันกาหนดหัวข้อให้ครอบคลุมเรื่องที่สอน นักเรียนได้ปฏิบัติ
จริง หรือสร้างสถานการณ์จาลองให้ทดลองปฏิบัติ
๓. สื่อการจัดการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
สื่อการจัดการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือส่งเสริม สนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนได้รับ
ความรู้ ทักษะกระบวนการได้ง่ายในระยะเวลาสั้น และช่วยให้เกิดความคิดรวบยอดอย่างถูกต้อง และรวดเร็ว
สื่อที่ปรากฏในแผนการจัดการเรียนรู้มีดังนี้
๑) ใบความรู้ ใบงาน แผนภาพนาเสนอข้อมูล
๒) บัตรภาพ
๓) เกม/เพลง/นิทาน
๔) คลิป/วีดิทัศน์/ภาพข่าวสถานการณ์ปัจจุบัน
๕) สถานการณ์สมมุติ
๖) สื่อบุคคล
แหล่งเรียนรู้ เป็นเครื่องมือสร้างคุณลักษณะการใฝ่เรียนรู้ที่ทุกคนต้องใฝ่รู้ตลอดชีวิต ดังนี้

๖๘๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

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
ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สาคัญและเป็นหัวใจสาคัญของผู้เรียนในการศึกษาค้นคว้า โรงเรียน
ควรจัดห้องสมุดกลาง ห้องสมุดหมวดวิชา มุมหนังสือในห้องเรียน ห้องสมุดเคลื่อนที่ รถเคลื่อนที่ ห้องสมุด
ประชาชนล้วนเป็นแหล่งเรียนรู้จะทาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีในการส่งเสริมนิสัยรัก
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 มุกสิกกุล, ๒๕๕๕; ขจรศักดิ,์ เพ็ญจันทร์ และวรรณทิพา รอดแรงค้า, ๒๕๔๘)
ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนนั้นจาเป็นต้องมีการประเมิน
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มต้นระหว่างและสิ้นสุดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้การประเมินใน รูปแบบที่
หลากหลายสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้รูปแบบการประเมิ น การเรียนรู้ได้แก่ การประเมิน
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
พัฒนาการเรียนรู้ และการประเมินตามสภาพจริงนั้น ผู้สอนจาเป็นต้องสะท้อนการประเมิน ให้ผู้เรียนรับทราบ
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาตนเอง และผู้สอนต้องนาผลการประเมินมาพิจารณาเพื่อทบทวนและปรับแผนการจัด
การเรียนรู้เพื่อให้สามารถดาเนินการแก้ไข ช่วยเหลือ หรือหาวิธีการต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนเกิดการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตามแต่ละจุดประสงค์การเรียนรู้หรือเป้าหมายของตัวชี้วัดต่าง ๆ (กุศลิน มุกสิกกุล,
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 ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วั ด เพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะสาคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการวัด และ
ประเมินการเรียนรู้ในทุกระดับ (กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๒)
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การวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ที่ ป รากฏในแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ให้ ค วามส าคั ญ ของ
การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ ดังนี้
๑) วิธีการประเมิน
(๑) การวัดและประเมินก่อนเรียน เพื่อตรวจสอบความพร้อม และความรู้เดิมของผู้เรียน
(ผสมผสานในกิจกรรมการเรียนรู้ขั้นนา)
(๒) การวัดและประเมินระหว่างเรียน ได้แก่ ด้านความรู้ ทักษะการปฏิบัติ และคุณลักษณะ
โดยวิธีการสังเกตพฤติกรรม ถามตอบพร้อมแสดงเหตุผล ตรวจชิ้นงาน การนาเสนอ (ผสมผสานในกิจกรรม
การเรียนรู้ขั้นสอน) จุดมุ่งหมายของการประเมินระหว่างเรียน มีดังนี้
(๒.๑) เพื่อค้นหาและวินิจฉัยว่าผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหา มีทักษะความชานาญ รวมถึงมี
เจตคติทางการเรียนรู้อย่างไรและในระดับใด เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สอนสามารถวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ได้อย่างเหมาะสม เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ
(๒.๒) เพื่อใช้เป็นข้อมูลป้อนกลับให้กับผู้เรียนว่ามีผลการเรียนรู้อย่างไร
(๒.๓) เพื่อใช้เป็นข้อมู ล ในการสรุ ปผลการเรียนรู้และเปรียบเทียบระดับพัฒนาการด้าน
การเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน
(๓) การวัดและประเมินหลังเรียน เพื่อตรวจสอบความสาเร็จตามจุดประสงค์รายแผน เป็น
การพัฒนาในจุดที่ผู้เรียนอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม่ถูก ต้อง (ผสมผสานในกิจกรรมขั้นสรุป) และเพื่อ
ตัดสินผล การจัดการเรียนรู้ เป็นการประเมินหลังจากผู้เรียนได้เรียนไปแล้ว ผลจากการประเมินประเภทนี้ใช้
ประกอบการตั ด สิ นผลการจั ด การเรี ยนการสอน หรื อ ตั ด สิ น ใจว่ า ผู้ เ รี ย นคนใดควรจะได้ รั บระดั 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
ตัวเอง และช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลต่อไป
๒) ผู้ประเมิน ได้แก่ เพื่อนประเมินเพื่อน ครูประเมินผู้เรียน ผู้เรียนประเมินตนเอง และผู้ปกครองร่วมประเมิน

๖๘๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

๕. คาแนะนาสาหรับครู
๑) การเตรียมตัวของครู
(๑) ศึกษาทาความเข้าใจคาชี้แจง และทาความเข้าใจเชื่อมโยง ทั้งเป้าหมาย กิจกรรม และ
การวัดผล และประเมินผลระหว่างหน่วยการเรียนรู้กับแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง
(๒) ศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม จากแหล่งเรียนรู้ หน่วยงาน องค์กรที่ให้ความรู้ที่เชื่อถือได้
รวมทั้งเทคนิคการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความสามารถของผู้เรียนอย่างรอบด้าน
(๓) ปรับประยุกต์หรือเพิ่ม เป้าหมายทั้งเนื้อหา ทักษะกระบวนการ คุณลักษณะที่เป็นจุดเน้น
และที่เป็นปัจจุบันตามบริบทของห้องเรียน โรงเรียนชุมชนกิจกรรมการเรียนรู้ รวมถึงการวัดประเมิน
(๔) จัดเตรียมใบงาน บันทึกการเรียนรู้ สื่ออุปกรณ์
๒) การนาแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้
(๑) ครูผู้สอนควรศึกษา และทาความเข้าใจก่อนนาแผนการจัดการเรียนรู้ พร้อมกับการเตรียม
สื่อให้พร้อม และครบตามคาบเวลาในแต่ละแผนไว้ก่อนล่วงหน้าก่อนนาไปใช้
(๒) ครูผู้สอนควรนาแผนการจัดการเรียนรู้ออกมาเตรียม แล้ววางแผนการจัดกิจกรรมให้
เหมาะสมกับผู้เรียน หรือมีการปรับปรุงแผนการสอนหลังการสอนให้มีความทันสมัย ต่อความเปลี่ยนแปลงอย่าง
สม่าเสมอ ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยม เจตคติ ทุกแผนการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งวัดและประเมินผล
ทั้งทักษะกระบวนการเรียนรู้ ตามศักยภาพของผู้เรียน และตามสภาพจริง
๓) การจัดสภาพแวดล้อมส่งเสริมการเรียนรู้
(๑) จัดสภาพแวดล้อม ห้องเรียน หรือภายนอกห้องเรียน ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ สะอาด มีความเป็น
ระเบียบ ตกแต่งห้องเรียนให้น่าอยู่ มีมุมต่าง ๆในห้องเรียน มีที่เก็บวัสดุอุปกรณ์ และง่ายต่อการนามาใช้ มีป้าย
นิ เ ทศให้ ค วามรู้ ภายนอกห้ อ งเรี ย นจั ด บรรยากาศให้ เ ป็ นธรรมชาติ น่ า อยู่ ร่ ม รื่ น และเหมาะกั บ กิจกรรม
การเรียนรู้ ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย
(๒) จัดสภาพแวดล้อม หรือห้องให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติการ
(๓) จัดสื่อ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวกับการเรียนรู้อย่างเพียงพอ เหมาะสม
(๔) จัดหาเครื่องมือแสวงหาความรู้ หรือ ช่องทางเสนอข่าวสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารที่ทันสมัยปัจจุบันอยู่เสมอ
๔) การบันทึกหลังการจัดการเรียนการสอนของครู
(๑) บันทึกการใช้แผนการจัดการเรียนการสอนของตนเอง โดยสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนระหว่าง
เรียน และประเมินตนเองใช้เทคนิค หรือวิธกี ารใด ที่ทาให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม มีความรู้ มีทักษะ และคุณลักษณะ
ตามจุดประสงค์
(๒) บันทึกสาเหตุของความสาเร็จ หรือ อุปสรรคของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม เช่น การบริหารจัดการชั้นเรียน พื้นฐานความรู้ของผู้เรียน เทคนิคการจัดการเรียน
การสอน การจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม เพือ่ พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมายการเรียนรู้
(๓) บันทึกข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และแนวทางการปรับปรุง เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง

รายวิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๖๘๕

คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ส๑๓๑๐๒ วิชาประวัติศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

ศึกษาศักราชที่สาคัญตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจาวัน ลาดับความสาคัญของโรงเรียน และชุมชนโดย
ระบุหลักฐาน และแหล่ งข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน และพัฒนาการของชุมชน
ลักษณะที่สาคัญของขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน ความเหมือน และความต่างทาง
วัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับชุมชนอื่น ๆ พระนาม และพระราชกรณียกิจโดยสังเขปของพระมหากษัตริย์ไทย
ที่เป็นผู้สถาปนาอาณาจักรไทย พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ ในรัชกาลปัจจุบัน
วีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่มีส่วนปกป้องประเทศชาติ
โดยวิธีสืบค้นเหตุการณ์สาคัญของโรงเรียน และชุมชนโดยใช้หลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องการใช้
เส้นเวลา (Timeline) การเรียงลาดับเหตุการณ์สาคัญ การสารวจ การสังเกต การสอบถาม การอ่าน การฟัง
การเล่าเรื่อง การสรุปความ เพื่อฝึกทักษะพื้นฐานของวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการสืบค้นเรื่องราวรอบ
ตัวอย่างง่าย ๆ โดยใช้หลักฐาน และแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะที่สาคัญ และเกิดการตระหนักเห็นคุณค่า
มีศรัทธา รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย
รหัสตัวชี้วดั
ส ๔.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒
ส ๔.๒ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓
ส ๔.๓ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓
รวมทั้งหมด ๘ ตัวชี้วัด

๖๘๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั

รหัสวิชา ส๑๓๑๐๒

รายวิชาประวัติศาสตร์

สาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

ภาคเรียนที่ ๑

............................................................................
สาระที่ ๔ ประวัติศาสตร์
มาตรฐาน ส ๔.๑

เข้าใจความหมาย ความสาคัญ ของเวลาและยุ คสมัย ทางประวัติ ศาสตร์สามารถใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ

ตัวชี้วัด
ป.๓/๑

เทียบศักราชที่สาคัญตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจาวัน

ป.๓/๒

แสดงลาดับเหตุการณ์สาคัญของโรงเรียนและชุมชนโดยระบุหลั กฐาน และแหล่งข้อมูล
ที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐาน ส ๔.๒

เข้ า ใจพั ฒ นาการของมนุ ษ ยชาติ จ ากอดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น ในด้ า นความสั ม พั น ธ์ และ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสาคัญ และสามารถ
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น

ตัวชี้วัด
ป.๓/๑

ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน และพัฒนาการของชุมชน

ป.๓/๒

สรุปลักษณะที่สาคัญของขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน

ป.๓/๓

เปรียบเทียบความเหมือน และความต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับชุมชนอื่น ๆ

รายวิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๖๘๗

โครงสร้างรายวิชาประวัติศาสตร์
รหัสวิชา ส๑๓๑๐๒

รายวิชาประวัติศาสตร์
ภาคเรียนที่ ๑

หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วดั

สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
รวมเวลา ๒๐ ชั่วโมง
เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

๑

นักเดินทาง ส ๔.๑ : ป.๓/๑
ข้ามกาลเวลา
ป.๓/๒

- การเที ย บศั ก ราชตามปฏิ ทิ น ที่ ใ ช้
ชี วิ ต ประจ าวั น จะช่ ว ยให้ ล าดั บ
เหตุ ก ารณ์ ห รื อ เรื่ อ งราวต่ า ง ๆ ที่
เกิดขึ้นได้ถูกต้อง
- การสื บ ค้ น และการรวบรวมข้ อมูล
จากหลั ก ฐานและแหล่ ง ข้ อ มู ล ที่
เกี่ยวข้องอย่างมีระบบขั้นตอน ช่วยให้
สามารถล าดั บ เหตุ ก ารณ์ ส าคั ญ ที่
เกิ ด ขึ้ น ในโรงเรี ย นและชุ ม ชุ น ได้
สอดคล้องกับความเป็นจริง ใช้เส้นเวลา
Time Line ลาดับเหตุการณ์ต่าง ๆ

๘

๒๐

2

ภูมิใจในภูมิ
ถิ่น

- ปัจจัยทางภูมศิ าสตร์ และปัจจัยทาง
สังคมที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐาน และ
พัฒนาการของชุมชน เช่น
การประกอบอาชีพ การดารงชีวิตของ
ผู้คน และการสร้างสรรค์
ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
วัฒนธรรมของชุมชนไทย มีรากฐาน
มาจากสังคมเกษตร และสภาพ
ภูมิศาสตร์
- ชุมชนไทยมีลักษณะร่วมทีท่ าให้ทุก
ภูมิภาคมีวัฒนธรรมเหมือนกัน แต่
ขณะเดียวกันก็มีลักษณะเฉพาะที่ทา
ให้ชุมชนของตนมีวัฒนธรรมแตกต่าง
จากชุมชนอื่น

๑๒

๓๐

๒๐

๕๐

ส ๔.๒ : ป.๓/๑
ป.๓/๒
ป.๓/๓

รวมตลอดภาคเรียน

๖๘๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
นักเดินทางข้ามกาลเวลา

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา

๖๘๙

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 1 เรื่อง ความหมายและที่มาของศักราช
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชา ประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๔.๑ เข้าใจความหมาย ความสาคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สามารถใช้วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วดั ป.๓/๑ เทียบศักราชที่สาคัญตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
พุทธศักราช หรือ พ.ศ. เป็นศักราชตามปฏิทินไทย คริสต์ศักราช หรือ ค.ศ. เป็นศักราชสากลที่ใช้กัน
ทั่วไปและ ิจเราะห์ หรือ .ศ. เป็นปฏิทินในหลักศาสนาอิสลาม เหตุการณ์สาคัญทางศาสนามั กเป็นที่มาของ
ศักราช
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- บอกความหมาย และที่มาของศักราชได้
๓.๒ ด้านทักษะ กระบวนการ (P)
- การนาเสนอผลงาน และการทางานร่วมกับผู้อื่น
3.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- ตระหนักถึงความสาคัญที่มาของศักราช
๔. สาระการเรียนรู้
- ความหมาย และที่มาของศักราช (พุทธศักราช คริสต์ศักราช ิจเราะห์ศักราช)
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
3.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้

1.

ลาดับที่

๖๙๐

จุดประสงค์
การเรียนรู้
ขั้นนา

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

(แนวคาตอบ)
- ปฏิทิน
- วัน/เดือน/ปี พ.ศ. และ
ค.ศ.วันหยุดราชการ
วันสาคัญต่าง ๆ
- ทราบหรือไม่ พ.ศ. ย่อมา - พ.ศ. ย่อมาจาก
จากอะไร
พุทธศักราช

กิจกรรมนักเรียน
1. นักเรียนตอบคาถาม
รายบุคคล

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
5 นาที 1. ครูนาปฏิทิน
หลากหลายรูปแบบให้
นักเรียนดู และซักถาม
นักเรียนเพือ่ ทบทวนความรู้
นักเรียน ในประเด็น
ดังต่อไปนี้
- สิ่งที่ครูถือเรียกว่าอะไร
- ในปฏิทินบอกข้อมูล
อะไรบ้าง

เวลา
ที่ใช้

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 1 เรื่อง ความหมายและที่มาของศักราช
รายวิชาประวัตศิ าสตร์ จานวน 1 ชั่วโมง

- ปฏิทิน

สื่อการเรียนรู้

- การสังเกต
พฤติกรรม

การประเมิน
การเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

2.

ลาดับที่

1. บอกความหมาย
และที่มาของศักราชได้

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นสอน

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา

๒๐
นาที

เวลา
ที่ใช้

1. นักเรียนจับคูเ่ พือ่
ช่วยกันแบ่งปันความคิด

กิจกรรมนักเรียน
- ทาให้รู้เวลาของวัน
เดือน และปี และ
เรียงลาดับเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นก่อนและหลังได้
2. นักเรียนตอบคาถาม
(แนวคาตอบ)
- พุทธศักราช...................
(ตามที่ปรากฏในปฏิทิน)

2. นักเรียนศึกษาใบ
ความรู้ที่ 1 เรือ่ ง
ความหมายและที่มาของ
ศักราช
3. ครูตั้งคาถามให้นักเรียน 3. นักเรียนจับคูร่ ว่ มกัน
ร่วมกันอภิปรายหาคาตอบ อภิปรายหาคาตอบ
ดังต่อไปนี้

1. ครูแบ่งนักเรียนเป็นคู่
โดยใช้เทคนิคThink pair
Share
2. ครูแจกใบความรู้ที่ 1
เรื่อง ความหมาย และที่มา
ของศักราช

กิจกรรมครู
- ปฏิทินมีประโยชน์อย่างไร
(การตอบคาถามครูจะให้
นักเรียนยกมือ)
2. ครูให้นกั เรียนสังเกตปีที่
ปรากฏในปฏิทินและถาม
นักเรียนว่า ปีนี้คือปี พ.ศ.
หรือพุทธศักราชอะไร

แนวการจัดการเรียนรู้

- ใบความรูท้ ี่ 1
เรื่อง ความหมาย
และที่มาของ
ศักราช
- คาถาม

สื่อการเรียนรู้

- การประเมิน
การตอบคาถาม

- การประเมิน
- การสังเกต
พฤติกรรม

การประเมิน
การเรียนรู้

๖๙๑

ลาดับที่

๖๙๒

2. การทางานร่วมกับ
ผู้อื่น

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้
- ศักราชตามปฏิทินที่ใช้ใน
ชีวิตประจาวันของคนไทยมี
อะไรบ้าง
- นักเรียนดูตัวเลขศักราช
บนปฏิทินเป็นเลขอะไร
- ๒๕๖๓ เป็นเลขที่บอกอะไร
บนปฏิทิน
- ๒๐๒๐ เป็นเลขที่บอกอะไร
- ศักราชที่ปรากฏในปฏิทิน
แต่ละศักราชมีที่มาอย่างไร

กิจกรรมครู

- คริสต์ศักราช
- ที่มาของศักราชมักมา
จากเหตุการณ์สาคัญทาง
ศาสนา พุทธศักราช มา
จากศาสนาพุทธ
พระพุทธเจ้าที่ดับขันธ์
ปรินิพพานนับเป็น พ.ศ.ที่
1 คริสต์ศักราช มาจาก
ศาสนาคริสต์ พระเยซู
ประสูตินับเป็น ค.ศ.ที่ 1
ฮิจเราะห์ศักราช มาจาก
ศาสนาอิสลาม นบีมูฮัม
หมัดอพยพจากเมือง
เมกกะไปยังเมืองเมดีนา

- พุทธศักราช

- ๒๕๖๓

กิจกรรมนักเรียน
(แนวคาตอบ)
- พุทธศักราช,
คริสต์ศักราช

แนวการจัดการเรียนรู้
- ปฏิทิน

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

ลาดับที่

3. ตระหนักถึง
ความสาคัญทีม่ าของ
ศักราช

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา
เวลา
ที่ใช้

- ศักราชหรือคาบอกปีทา
ให้รู้ว่าเรื่องราวนั้นเกิดขึ้น
เมื่อไร ช่วงเวลาใดและ
ลาดับเหตุการณ์นน้ั ๆ ได้
- มีความสาคัญเพราะมี
ที่มาแตกต่างกันเป็น
การบอกปีทางศาสนา
เช่น พุทธศักราช
คริสต์ศักราช
ฮิจเราะห์ศักราช
จะทาให้ทราบช่วงเวลา
สามารถลาดับเหตุการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง

- “ศักราช” มีความสาคัญ
อย่างไร
- นักเรียนคิดว่าที่มาของ
ศักราชมีความสาคัญ
หรือไม่ อย่างไร

กิจกรรมนักเรียน
- เพราะคนไทยส่วนใหญ่ - คาถาม
นับถือพระพุทธศาสนา

สื่อการเรียนรู้

กิจกรรมครู
- เพราะเหตุใดปฏิทิน
ประเทศไทยจึงนิยมนับปี
แบบพุทธศักราช

แนวการจัดการเรียนรู้

- การประเมิน
การตอบคาถาม

การประเมิน
การเรียนรู้

๖๙๓

4. บอกความหมาย
และที่มาของศักราชได้
5. การทางานร่วมกับ
ผู้อื่น

6. การนาเสนอผลงาน
และการทางานร่วมกับ
ผู้อื่น(P)

4.

จุดประสงค์
การเรียนรู้

3.

ลาดับที่

๖๙๔

ขั้นสรุป

ขั้นปฏิบัติ

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

10
นาที

15
นาที

เวลา
ที่ใช้

3. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปที่มาของศักราช

กิจกรรมครู
ครูให้นักเรียนสรุปองค์
ความรู้จากการศึกษา ใบ
ความรู้ที่ 1 เรื่อง
ความหมายและที่มาของ
ศักราช และทาแผนผัง
ความคิด ที่มาของศักราชทั้ง
3 ศักราช ได้แก่พุทธศักราช
คริสต์ศักราช และ
ฮิจเราะห์ศักราช
1. ครูสุ่มให้นักเรียน
ออกมานาเสนอผลงานหน้า
ชั้นเรียน 2 คู่
2. ครูและนักเรียนร่วมกัน
ตรวจสอบความถูกต้องของ
ผลงานที่นาเสนอ

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

3. นักเรียนร่วมกันสรุป
ที่มาของศักราช
(เหตุการณ์สาคัญทาง
ศาสนามักเป็นที่มาของ
ศักราช)

2. นักเรียนร่วมกัน
ตรวจสอบความถูกต้อง
ของผลงาน

1. นักเรียนนาเสนอ
ผลงานหน้าชั้นเรียน

- แผนผัง
- การประเมิน
ความคิด เรื่อง สังเกตพฤติกรรม
ที่มาของศักราช - การตรวจ
แผนผังความคิด

กิจกรรมนักเรียน
นักเรียนสรุปทีม่ าของ
- แผนผัง
- การประเมิน
ศักราชในรูปแบบแผนผัง ความคิด เรื่อง สังเกตพฤติกรรม
ความคิด
ทีม่ าของศักราช - การตรวจ
แผนผังความคิด

แนวการจัดการเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

เวลา
ที่ใช้
สื่อการเรียนรู้

กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
4. ครูให้นักเรียนทบทวน 4. นักเรียนดูแผนผัง
- แผนผัง
ความสาคัญ ( Keyword ) ความคิด ที่มาของศักราช ความคิด ที่มา
ที่มาของศักราชในรูปแบบ
ของศักราช
แผนผังความคิด เพื่อง่ายใน
การจดจาดังนี้
คริสต์ - เกิด
พุทธ - ตาย
ฮิจเราะห์ - ย้าย

แนวการจัดการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

ลาดับที่

ขั้นตอนการ
จัด
การเรียนรู้

จุดประสงค์
การเรียนรู้

๖๙๕

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา

๖๙๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. ปฏิทิน
2. ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง ความหมาย และที่มาของศักราช
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิน้ งานหรือภาระงาน
- แผนผังความคิด เรื่องที่มาของศักราช
การวัดและประเมินผล
ประเด็นการวัดและ
วิธีการ
ประเมินผล
ความรู้
๑.ประเมินการตอบคาถาม
๒.ตรวจแผนผังความคิด
เรื่องที่มาของศักราช
ทักษะ กระบวนการ - ประเมินการนาเสนอและ
การทางานร่วมกับผู้อื่น
คุณลักษณะ เจตคติ - การประเมินการสังเกต
พฤติกรรมนักเรียน
รายบุคคล
คุณลักษณะ
- ประเมินมีวินยั
อันพึงประสงค์
รับผิดชอบใฝ่เรียนรู้ และ
มุ่งมั่นในการทางาน
สมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียน

เครื่องมือ
๑. คาถาม
๒. แผนผังความคิด เรื่อง
ที่มาของศักราช
- แบบประเมินการนาเสนอ
และการทางานร่วมกับ
ผู้อื่น
- แบบประเมินการสังเกต
พฤติกรรมนักเรียน
รายบุคคล
- แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

- ประเมินความสามารถ
- แบบประเมินสมรรถนะ
ในการสื่อสารความสามารถ สาคัญของผู้เรียน
ในการคิดและความสามารถ
ในการใช้ทักษะชีวิต

เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์
การประเมินร้อยละ ๖0
ผ่านเกณฑ์
การประเมินร้อยละ ๖0
ผ่านเกณฑ์
การประเมินร้อยละ ๖0
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา

๖๙๗

๑๐. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.................................................ผู้สอน
(..................................................)
วันที่..........เดือน........................พ.ศ....................
๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหารหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.................................................ผูต้ รวจ
(..................................................)
วันที่..........เดือน............................พ.ศ....................

๖๙๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)
ใบความรูท้ ี่ 1 เรื่อง ความหมายและที่มาของศักราช
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 1 เรื่องความหมายและที่มาของศักราช
รายวิชาประวัติศาสตร์ รหัส ส13102 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ศักราช (สัก-กะ-หฺราด)
หมายถึง อายุเวลาซึ่งกาหนดตั้งขึ้นเป็นทางการ เริ่มแต่จุดใดจุดหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นที่หมายเหตุการณ์สาคัญ
เรียงลาดับกันเป็นปี ๆ ไป เช่น พุทธศักราช ๑ พุทธศักราชที่ ๒ ..... คริสต์ศักราช ๑ คริสต์ศักราช ๒ .......

พุทธศักราช
เป็นศักราชที่เริ่มนับเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพาน ในประเทศไทยเริ่มนับเมื่อปรินิพพานแล้ว ๑ ปี ถ้า
ประเทศไทยเป็นปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่วนในประเทศอื่น ๆ จะเป็นปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เช่น ประเทศพม่า
นอกจากนี้ ยังมีคาว่า "พุทธกาล" และ "พุทธสมัย" ใช้กล่าวถึงช่วงเวลาที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนม์อยู่
คือ ช่วงเวลา ๘๐ ปีก่อนพุทธศักราช แต่บางทีก็ใช้คาเหล่านี้หมายถึง ช่วงเวลาที่เชื่อว่า พุทธศาสนาจะดารงอยู่
หลังการปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ฉะนั้น จึงมีการใช้ x ปีก่อนพุทธกาล เพื่อหมายถึง x ปีก่อนพุทธศักราช
เป็นต้นไป

คริสต์ศักราช
ปีของพระเยซูคริสต์ โดยเริ่มนับจากปีที่เชื่อว่าพระเยซูทรงประสูติ เป็น ค.ศ. ๑ ซึ่งตรงกับปี
พุทธศักราช ๕๔๔ และมีระยะเวลาห่างจากพุทธศักราช ๕๔๓ ปี ใช้วันที่ ๑ มกราคม ของทุกปีเป็นวัน
เปลี่ยนศักราช และเป็นปีที่ใช้อ้างอิงสากล
นอกจากนี้ยังมีการใช้ ก่อนคริสตกาล ในการกล่าวถึงช่วงเวลาก่อนที่พระเยซูทรงประสูติ หรือมา
รับสภาพมนุษย์ จึงมีการใช้คาว่า x ปีก่อนคริสตกาล ซึ่งมีความหมายเหมือนกับ x ปีกอ่ นคริสต์ศักราช

ฮิจเราะห์ศักราช
เป็นระบบปฏิทนิ จันทรคติ ซึ่งประกอบด้วย ๑๒ เดือนทางจันทรคติ ซึ่งในหนึ่งปีจะมี ๓๕๔ หรือ
๓๕๕ วัน ใช้กาหนดวันเหตุการณ์ในหลายประเทศมุสลิม ใช้โดยมุสลิมทั่วโลกเพื่อกาหนดวันที่เหมาะสมในการ
เฉลิมฉลองวันสาคัญ และเทศกาลในศาสนาอิสลาม ปฏิทนิ ฮิจเราะห์เริม่ นับเมื่อศาสดาแห่งอิสลาม นบีมุฮมั มัด
อพยพจากมักกะฮ์ไปยังมะดีนะฮ์
ที่มา : ความรู้เรื่องศักราชที่ใช้ในหนังสือไทย จากเว็บไซต์ของสานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา

๖๙๙

ใบงานที่ 1 เรือ่ ง ที่มาของศักราช
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 1 เรื่องความหมายและที่มาของศักราช
รายวิชาประวัติศาสตร์ รหัส ส13102 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

คาชี้แจง ให้นักเรียนสรุป ที่มาของศักราชทั้ง 3 ศักราช ได้แก่พุทธศักราช คริสต์ศักราช และ
ฮิจเราะห์ศักราช
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.......

ที่มาของศักราช

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

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

ชื่อ..................................................นามสกุล...........................................เลขที่.......................

๗๐๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)
เฉลยใบงานที่ 1 เรื่อง ที่มาของศักราช
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 1 เรื่องความหมายและที่มาของศักราช
รายวิชาประวัติศาสตร์ รหัส ส13102 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

คาชี้แจง ให้นักเรียนสรุป ที่มาของศักราชทั้ง 3 ศักราช ได้แก่พุทธศักราช คริสต์ศักราช และ
ฮิจเราะห์ศักราช
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.......

ที่มาของศักราช

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

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

ชื่อ..................................................นามสกุล...........................................เลขที่.......................
พิจารณาคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลพินิจของครูผสู้ อน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา

๗๐๑

เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
แผนผังความคิด เรื่องที่มาของศักราช
ประเด็น
การประเมิน
1. เนื้อหา

2. รูปแบบ

3. ความสะอาด
สวยงาม

4. ความ
รับผิดชอบ

ระดับคุณภาพ
4 (ดีมาก)
3 (ดี)
2 (พอใช้)
มีเนื้อหาตรงตามหัวข้อ มีเนื้อหาตรงตาม
มีเนื้อหาตรงตาม
ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน หัวข้อ ถูกต้อง
หัวข้อ ถูกต้อง
สมบูรณ์
ชัดเจน แต่ไม่
ครบถ้วน
ออกแบบแผนผัง
ออกแบบแผนผัง
ออกแบบแผนผัง
ความคิดได้น่าสนใจ
ความคิดได้น่าสนใจ ความคิดได้น่าสนใจ
สวยงาม เป็นระเบียบ
สวยงาม เป็น
มาก
ระเบียบ
ผลงานสาเร็จ เป็น
ผลงานสาเร็จ เป็น ผลงานสาเร็จ เป็น
ระเบียบ สะอาด
ระเบียบ
ระเบียบ สะอาด
สวยงาม
ผลงานสาเร็จ สมบูรณ์
ก่อนเวลาที่กาหนด

ผลงานสาเร็จ
ผลงานสาเร็จ
สมบูรณ์ ตามเวลาที่ สมบูรณ์ เกินเวลาที่
กาหนด
กาหนด

1 (ปรับปรุง)
มีเนื้อหาตรง
ตามหัวข้อ
ถูกต้อง
บางส่วน
ออกแบบ
แผนผัง
ความคิดได้
ผลงานขาด
ความเป็น
ระเบียบ
สะอาด
สวยงาม
ผลงานไม่
สาเร็จ ตาม
เวลาที่กาหนด

เกณฑ์การตัดสิน
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป ถือว่า ผ่าน

๗๐๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูว้ ันที่.......................เดือน.............................................พ.ศ.............................

ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

เกณฑ์การให้คะแนน
ความ
ความ
มีส่วน รวม ระดับ
สนใจ การตอบ
ตั้งใจใน
ร่วมใน (16) คุณภาพ
และการ คาถาม
การเรียน
กิจกรรม
ซักถาม
(4)
(4)
(4)
(4)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา

๗๐๓

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (Rubric)
เกณฑ์การให้คะแนน
ประเด็นการประเมิน
ดีมาก (4)
1. ความตั้งใจในการ สนใจในการเรียน
เรียน
ไม่คุยหรือเล่นกัน
ในขณะเรียน
2. ความสนใจและ
การซักถาม
3. การตอบคาถาม

4. มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม

ดี (3)
สนใจในการเรียน
คุยกันเล็กน้อย
ในขณะเรียน

พอใช้ (2)

สนใจในการเรียน
คุยกันและเล่นกัน
ในขณะเรียนเป็น
บางครั้ง
มีการถามในหัวข้อ มีการถามในหัวข้อ มีการถามในหัวข้อ
ที่ตนไม่เข้าใจทุก ที่ตนไม่เข้าใจเป็น ที่ตนไม่เข้าใจเป็น
เรื่อง และกล้า
ส่วนมาก และกล้า บางครั้งและไม่ค่อย
แสดงออก
แสดงออก
กล้าแสดงออก
ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถาม และ เรื่องที่ครูถาม และ เรื่องที่ครูถามเป็น
ตอบคาถามถูกทุก ตอบคาถาม
บางครั้ง และตอบ
ข้อ
ส่วนมากถูก
คาถามถูกเป็น
บางครั้ง
ร่วมมือ และ
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน ช่วยเหลือเพื่อนเป็น ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม
ส่วนใหญ่ในการทา การทากิจกรรมเป็น
กิจกรรม
บางครั้ง

ต้องปรับปรุง (1)
ไม่สนใจในการเรียน
คุย และเล่นกัน
ในขณะเรียน
ไม่ถามในหัวข้อที่
ตนไม่เข้าใจและ
ไม่กล้าแสดงออก
ไม่ตอบคาถาม

ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทา
กิจกรรม

๗๐๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูว้ ันที่....................เดือน.............................................พ.ศ................................

ลาดับ
ที่

ชื่อกลุ่ม

การ
ปฏิสัมพันธ์
กัน
(4)

เกณฑ์การให้คะแนน
การ
พฤติกรรม รวม ระดับ
สนทนา
การ
การทางาน (16) คุณภาพ
เรื่อง
ติดต่อสื่อสาร
กลุ่ม
ทีก่ าหนด
(4)
(4)
(4)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา

๗๐๕

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายกลุ่ม (Rubric)

ประเด็นการ
ประเมิน
1. การปฏิสัมพันธ์
กัน

เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก (4)

ดี (3)

ร่วมมือ และช่วยเหลือ ร่วมมือ และ
เพื่อนในการทา
ช่วยเหลือเพื่อนเป็น
กิจกรรม
ส่วนใหญ่ในการทา
กิจกรรม
2. การสนทนาเรื่อง สนทนาตรงประเด็น สนทนาตรงประเด็น
ที่กาหนด
ครอบคลุมเนื้อหา
ครอบคลุมเนื้อหา
บางส่วน
3. การติดต่อสื่อสาร มีการปรึกษาครู และ มีการปรึกษาครู และ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ เป็น
ส่วนใหญ่
4. พฤติกรรม
มีการวางแผนอย่าง มีการวางแผนอย่าง
การทางาน
เป็นระบบ และแบ่ง เป็นระบบ และแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่ม
ในกลุ่มเป็นส่วน
ใหญ่

พอใช้ (2)

ต้องปรับปรุง (1)

ร่วมมือ และ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรมเป็น
บางครั้ง
สนทนาตรงประเด็น

ไม่ให้ความร่วมมือ
ในขณะทา
กิจกรรม

มีการปรึกษาครู และ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ เป็น
บางครั้ง
มีการวางแผนอย่าง
เป็นระบบ และแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่มเป็นบางครั้ง

ไม่มีการปรึกษาครู
และเพื่อนกลุ่มอื่น ๆ

สนทนาไม่ตรง
ประเด็น

ไม่มีการวางแผน
อย่างเป็นระบบ
และไม่มีการแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่ม

๗๐๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คาชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนใน ระหว่างเรียน และนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
รายการ
ประเมิน
๑. มีวินัย
รับผิดชอบ

พฤติกรรมการแสดงออก

ระดับการปฏิบตั ิ
๓

๒

๑

๑.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว และ
โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจาวัน
มีความรับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้ 2.1 ตั้งใจเรียน
2.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
2.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ
2.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี
ต่างๆแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และเลือกใช้สื่อได้
อย่างเหมาะสม
2.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู้
2.6 แลกเปลี่ยนความรู้ ด้วยวิธีการต่างๆ และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
3. มุ่งมั่นใน 3.1 มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
การทางาน 3.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ตอ่ อุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังนี้
ช่วงคะแนน
22-27
15-21
8-14
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป ถือว่า ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา

๗๐๗

แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
คาชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ระดับการปฏิบตั ิ
รายการประเมิน

พฤติกรรมการแสดงออก

๓

๒

๑

๑.ความสามารถ ๑.1 มีความสามรถในการรับ – ส่งสาร
ในการสื่อสาร
1.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ
ของตนเอง โดยใช้ภาษาอย่าง เหมาะสม
2. ความสามารถ 2.1 มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์
ในการคิด
2.2 มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ
3. ความสามารถ 3.1 สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้
ในการใช้ทกั ษะ 3.2 นาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
ชีวิต
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนดังนี้
ช่วงคะแนน
16-18
13-15
10-12
1-9

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป ถือว่า ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา

๗๐๗

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 2 เรื่อง การเทียบศักราช
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๔.๑ เข้าใจความหมาย ความสาคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สามารถใช้วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วดั ป.๓/๑ เทียบศักราชที่สาคัญตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การใช้ศักราชที่แตกต่างกันอาจทาให้เกิดความสับสน การเทียบศักราชให้เป็นแบบเดียวกัน จะช่วยให้
สามารถศึกษา เรื่องราวประวัติศาสตร์ได้เข้าใจมากขึ้น การลาดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ชัดเจน ตลอดจนทาให้
ทราบถึงช่วงศักราช หรือช่วงเวลาเดียวกัน
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- บอกวิธกี ารเทียบศักราชแบบต่าง ๆ ได้ถูกต้อง
3.2 ด้านทักษะ กระบวนการ (P)
- ฝึกการเทียบศักราชได้ถูกต้อง
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- ตระหนักและเห็นความสาคัญของการเทียบศักราช
๔. สาระการเรียนรู้
- การเทียบศักราช (พุทธศักราชคริสต์ศักราชและฮิจเราะห์ศักราช)
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้

1.

ลาดับ
ที่

๗๐๘

จุดประสงค์
การเรียนรู้
ขั้นนา

5
นาที

ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้
ที่ใช้
กิจกรรมครู
1. ครูทบทวนความสาคัญ
( Keyword ) ที่มาของศักราช
ในรูปแบบแผนผังความคิด ให้
นักเรียน ดังนี้
คริสต์ - เกิด
พุทธ - ตาย
ฮิจเราะห์ – ย้าย
2. ครูตั้งคาถามดังนี้
- การบอกวัน เดือน ปี แต่ไม่
ระบุปีที่เป็นศักราชที่ชัดเจน
(พ.ศ. ค.ศ. หรือ ฮ.ศ.)จะทาให้
เกิดผลเสียอย่างไร
2. นักเรียนร่วมกันตอบ
- (แนวคาตอบ) หากไม่ระบุปี
ทาให้เกิดความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับช่วงเวลา
ของเหตุการณ์ต่าง ๆ และไม่
สามารถลาดับเหตุการณ์ต่าง ๆ
ได้ถูกต้อง

กิจกรรมนักเรียน
1. นักเรียนดูแผนผังความคิด
ที่มาของศักราช

แนวการจัดการเรียนรู้

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 2 เรื่อง การเทียบศักราช
รายวิชาประวัตศิ าสตร์ จานวน 1 ชั่วโมง

- แผนผังความคิด

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

2.

ลาดับ
ที่

1. บอกวิธีการ
เทียบศักราชแบบ
ต่าง ๆ ได้ถูกต้อง

จุดประสงค์
การเรียนรู้
ขั้นสอน

สื่อการเรียนรู้

3. นักเรียนศึกษาใบความรู้
เรื่อง ศักราชเทียบอย่างไร
4. นักเรียนร่วมกันอธิบาย
ความรู้และซักถามข้อสงสัย
ภายในคู่ของตนเอง

2. นักเรียนจับคูเ่ พือ่ ช่วยกัน
แบ่งปันความคิด

- การสังเกต

การประเมิน
การเรียนรู้

๗๐๙

- ใบความรู้เรื่อง - การประเมิน
ศักราชเทียบ
อย่างไร
- แบบประเมิน

กิจกรรมนักเรียน
1. นักเรียนแสดงบทบาท
- การแสดง
สมมุติ จาลองสถานการณ์การ บทบาทสมมุติ
เทียบศักราชในชีวิตประจา
- แบบสังเกต

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
20 1. ครูให้นักเรียนแสดงบทบาท
นาที สมมุติจาลองสถานการณ์การ
เทียบศักราชในชีวิตประจา
“ หากเราไม่มคี วามรูใ้ นการ
เทียบศักราชจะเป็นอย่างไร”
2. ครูแบ่งนักเรียนเป็นคู่
โดยใช้เทคนิคThink pair
Share
3. ครูแจกใบความรู้เรื่อง
ศักราชเทียบอย่างไร
4. ครูให้แต่ละคู่ร่วมกันอธิบาย
ความรู้ตามที่ศึกษา และ
ซักถามข้อสงสัยจนคู่ของ
ตนเองมีความรู้ความเข้าใจ
ตรงกัน จากนั้นร่วมกันสรุป
วิธีการเทียบศักราช ดังนี้

ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้
ที่ใช้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา

ลาดับ
ที่

๗๑๐

2. บอกวิธีการ
เทียบศักราชแบบ
ต่าง ๆ ได้ถูกต้อง

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้
ที่ใช้
กิจกรรมครู
-การเทียบปีพุทธศักราชเป็นปี
คริสต์ศักราชให้ลบด้วย๕๔๓
-การเทียบปีคริสต์ศักราชเป็น
ปีพุทธศักราชให้บวกด้วย๕๔๓
- การเทียบปีพทุ ธศักราชเป็นปี
ฮิจเราะห์ศักราชให้ลบด้วย
๑๑๖๔
- การเทียบปีฮจิ เราะห์ศักราช
เป็นปีพุทธศักราชให้บวกด้วย
๑๑๖๔
5. ครูตั้งคาถาม ให้นักเรียน
ร่วมกันอภิปรายหาคาตอบ
ดังต่อไปนี้
- ถ้าต้องการเปลี่ยนปี
พุทธศักราชเป็นปีคริสต์ศักราช
ต้องทาอย่างไร
(แนวคาตอบ)
- นาปีพุทธศักราชลบด้วย
543 จะได้เป็นปีคริสต์ศักราช

5. นักเรียนจับคูร่ ว่ มกัน
อภิปรายหาคาตอบ

กิจกรรมนักเรียน

แนวการจัดการเรียนรู้

- คาถาม

สื่อการเรียนรู้

- การประเมิน

การประเมิน
การเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

4.

3.

ลาดับ
ที่

3. ตระหนักและ
เห็นความสาคัญ
ของการเทียบ
ศักราชได้
4. ฝึกการเทียบ
ศักราชได้ถูกต้อง

จุดประสงค์
การเรียนรู้

15
นาที

๑๐
นาที

ขั้นปฏิบัติ

ขั้นสรุป

ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้
ที่ใช้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา

๑ ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลย
คาตอบในใบงานเรื่อง การเทียบ
ศักราช โดยให้นักเรียนแต่ละคู่
ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง
2 ครูสรุปร่วมกับนักเรียนโดย
ใช้แผนผังความคิด เรื่อง
หลักเกณฑ์การเทียบศักราช

1. นักเรียนร่วมกันเฉลย
คาตอบร่วมกับคู่ตัวเอง
ตรวจสอบความถูกต้องและ
แก้ไขข้อที่ไม่ถกู ต้อง
2. นักเรียนร่วมสรุป
หลักเกณฑ์การเทียบศักราช
กับครู

กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
- การเทียบศักราชได้อย่าง
- จะทาให้สามารถทราบ
ถูกต้อง มีผลดีต่อการเรียนวิชา ช่วงเวลาของเหตุการณ์สาคัญ
ประวัติศาสตร์อย่างไร
ต่าง ๆ สามารถลาดับเหตุการณ์
ต่าง ๆได้อย่างถูกต้อง
ครูให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้ นักเรียนทาใบงานเรื่อง
จากการศึกษาใบความรู้เรื่อง การเทียบศักราช เป็นรายคู่
ศักราชเทียบอย่างไร และทา
ใบงานเรื่อง การเทียบศักราช

แนวการจัดการเรียนรู้

- การตรวจใบ
งาน
- การประเมิน
- การสังเกต

- การประเมิน

การประเมิน
การเรียนรู้

- ใบงานที่ 2 เรือ่ ง - การตรวจใบ
การเทียบศักราช งาน
- แผนผัง
ความคิด เรื่อง
หลักเกณฑ์
การเทียบศักราช

- ใบงานที่ 2
เรื่อง การเทียบ
ศักราช
- แบบประเมิน
- แบบสังเกต

- คาถาม

สื่อการเรียนรู้

๗๑๑

๗๑๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. แผนผังความคิด เรื่อง ที่มาของศักราช
2. การแสดงบทบาทสมมุติ จาลองสถานการณ์การเทียบศักราชในชีวิตประจา
3. ใบความรูท้ ี่ 2 เรื่อง ศักราชเทียบอย่างไร
4. แผนผังความคิด เรื่องหลักเกณฑ์การเทียบศักราช
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ 2 เรื่อง การเทียบศักราช
การวัดและประเมินผล
ประเด็นการวัด
วิธีการ
และประเมินผล
ความรู้
- ตรวจใบงาน เรื่อง
การเทียบศักราช
- การประเมิน
ทักษะ
- ตรวจใบงาน เรื่อง
กระบวนการ
การเทียบศักราช
- การประเมิน
- การสังเกต

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

- ใบงานที่ 2 เรื่อง การ
เทียบศักราช
- แบบประเมิน
- ใบงานที่ 2 เรื่อง การ
เทียบศักราช
- แบบประเมิน
- แบบสังเกต

ผ่านเกณฑ์
การประเมินร้อยละ ๖0

- แบบประเมิน

ผ่านเกณฑ์
การประเมินร้อยละ ๖0

ผ่านเกณฑ์
การประเมินร้อยละ ๖0

คุณลักษณะ
เจตคติ

- การประเมิน

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

- ประเมินมีวินยั ใฝ่เรียนรู้ - แบบประเมินคุณลักษณะ
ผ่านเกณฑ์
และมุ่งมั่นในการทางาน
อันพึงประสงค์
ประเมินระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป

สมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียน

- ประเมินความสามารถ
ในการสื่อสาร
ความสามารถ
ในการคิดความสามารถ
ในการแก้ปัญหา

- แบบประเมินสมรรถนะ
ผ่านเกณฑ์
สาคัญของผู้เรียน
ประเมินระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา

๗๑๓

๑๐. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.................................................ผู้สอน
(..................................................)
วันที.่ .........เดือน...............................พ.ศ....................
๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหารหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.................................................ผูต้ รวจ
(..................................................)
วันที.่ .........เดือน...............................พ.ศ....................

๗๑๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)
ใบความรูท้ ี่ 2 เรื่อง ศักราชเทียบอย่างไร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องนักเดินทางข้ามกาลเวลา
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 2 เรื่องการเทียบศักราช
รายวิชาประวัติศาสตร์ รหัส ส13102 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เรียนเกี่ยวกับอะไร

ที่มาของศักราชที่ปรากฏในปฏิทินและวิธีการเทียบศักราช
ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน

พ.ศ. ให้เป็น ค.ศ.

ค.ศ. ให้เป็น พ.ศ.

ถ้าเราอยากรู้ว่า พ.ศ. นั้นเทียบได้
กับ ค.ศ.ใดหรือแปลง พ.ศ. ให้เป็น ค.ศ.
ก็สามารถทาง่าย ๆ ดังนี้

ถ้าเราอยากรู้ว่า พ.ศ. นั้นเทียบได้
กับ ค.ศ.ใด ก็สามารถทาง่าย ๆ ดังนี้ โดย
การใช้หลักการตรงกันข้ามกับการแปลง
พ.ศ. ให้เป็น ค.ศ. คือนา ค.ศ. +๕๔๓ =
พ.ศ. เนื่ อ งจากพุ ท ธศั ก ราชเกิ ด ก่ อ น
คริสต์ศักราช เช่นต้องการทราบว่า ค.ศ.
๑๔๕๗ ตรงกับปีพุทธศักราชใด

นา พ.ศ. ที่เราต้องการทราบมาตั้ง
นา ๕๔๓ มาลบกับ พ.ศ. นั้น
คาตอบที่ได้ก็คือ ค.ศ.
การนา ๕๔๓ มาลบด้วยก็เพราะว่า
คริสต์ศักราชเกิดทีหลังพุทธศักราชเป็นเวลา
๕๔๓ ปี หรือกล่าวได้ว่า พ.ศ. - ๕๔๓ = ค.ศ.
๒๕๖๔ - ๕๔๓
= ๒๐๒๑
ดังนั้น พ.ศ. ๒๕๖๔ จะตรงกับ ค.ศ.
๒๐๒๑

๑๔๕๗ + ๕๔๓
= ๒๐๐๐
ดังนั้น พ.ศ. ๑๔๕๗ จะตรงกับปี ค.ศ.
๒๐๐๐

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา

๗๑๕

ใบงานที่ 2 เรื่อง การเทียบศักราช
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 2 เรื่อง การเทียบศักราช
รายวิชาประวัติศาสตร์ รหัส ส13102 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ตอนที่ 1 คาชี้แจง ให้นักเรียนเทียบศักราชตามที่กาหนดให้ถูกต้องและตอบคาถาม
หลักการเทียบ พ.ศ. เปน ค.ศ.
พ.ศ.

วิธีการเทียบ ตรงกับ ค.ศ.

หลักการเทียบ ค.ศ. เปน พ.ศ.
ค.ศ.

2310

1789

2381

1895

2481

1995

2501

2005

2538

2021

วิธีการเทียบ ตรงกับ พ.ศ.

ตอนที่ 2 คาชี้แจง ให้นกั เรียนอ่านข้อมูล แล้วเทียบศักราชตามที่กาหนดให้ถกู ต้องและตอบคาถาม
1. การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่หนึ่ง เมื่อปี พ.ศ. 2112
ตรงกับปี ค.ศ.
2. การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง เมื่อปี พ.ศ. 2310
ตรงกับปี ค.ศ.
3. รัชกาลที่ 7 พระราชทานรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475
ตรงกับปี ค.ศ.
4. ถ้านักเรียนเกิดเมื่อปี ค.ศ. 2009 แสดงว่า นักเรียนเกิด
ตรงกับปี พ.ศ.
5. พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม ค.ศ. 1952
ตรงกับปี พ.ศ.
ชือ่ -นามสกุล.............................................................................................ชั้น..........................เลขที่.....................

๗๑๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)
เฉลยใบงานที่ 2 เรื่อง การเทียบศักราช
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 2 เรื่อง การเทียบศักราช
รายวิชาประวัติศาสตร์ รหัส ส13102 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ตอนที่ 1 คาชี้แจง ให้นักเรียนเทียบศักราชตามที่กาหนดให้ถูกต้องและตอบคาถาม
หลักการเทียบ พ.ศ. เปน ค.ศ.
วิธีการเทียบ ตรงกับ ค.ศ.
พ.ศ.

หลักการเทียบ ค.ศ. เปน พ.ศ.
ค.ศ.
วิธีการเทียบ ตรงกับ พ.ศ.

2310

ลบ 543

1767

1789

บวก 543

2332

2381

ลบ 543

1895

บวก 543

2481

1995

บวก 543

2438
2538

2501

ลบ 543
ลบ 543

1838
1938
1958

2005

2538

ลบ 543

1995

2021

บวก 543
บวก 543

2548
2564

ตอนที่ 2 คาชี้แจง ให้นกั เรียนอ่านข้อมูล แล้วเทียบศักราชตามที่กาหนดให้ถกู ต้องและตอบคาถาม
1. การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่หนึ่ง เมื่อปี พ.ศ. 2112
1569
ตรงกับปี ค.ศ.
2. การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่หนึ่ง เมื่อปี พ.ศ. 2310
ตรงกับปี ค.ศ. 1767
3. รัชกาลที่ 7 พระราชทานรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475
ตรงกับปี ค.ศ. 1932
4. ถ้านักเรียนเกิดเมื่อปี ค.ศ. 2009 แสดงว่า นักเรียนเกิดปี
ตรงกับปี พ.ศ. 2552
5. พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม ค.ศ. 1952
ตรงกับปี พ.ศ. 2495

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา

๗๑๗

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูว้ ันที่.......................เดือน...........................................พ.ศ..................................

ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

เกณฑ์การให้คะแนน
ความ
ความ
มีส่วน รวม ระดับ
สนใจ การตอบ
ตั้งใจใน
ร่วมใน (16) คุณภาพ
และการ คาถาม
การเรียน
กิจกรรม
ซักถาม
(4)
(4)
(4)
(4)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

๗๑๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (Rubric)

ประเด็นการ
ประเมิน
1. ความตั้งใจใน
การเรียน
2. ความสนใจ
และการซักถาม
3. การตอบ
คาถาม

4. มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม

เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก (4)

ดี (3)

พอใช้ (2)

สนใจในการเรียนไม่ สนใจในการเรียนคุย สนใจในการเรียนคุย
คุยหรือเล่นกัน
กันเล็กน้อยในขณะ กันและเล่นกัน
ในขณะเรียน
เรียน
ในขณะเรียนเป็น
บางครั้ง
มีการถามในหัวข้อที่ มีการถามในหัวข้อที่ มีการถามในหัวข้อที่
ตนไม่เข้าใจทุกเรื่อง ตนไม่เข้าใจเป็น
ตนไม่เข้าใจเป็น
และกล้าแสดงออก ส่วนมากและกล้า บางครั้งและไม่ค่อย
แสดงออก
กล้าแสดงออก
ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามเป็น
ตอบคาถามถูกทุก ตอบคาถาม
บางครั้ง และตอบ
ข้อ
ส่วนมากถูก
คาถามถูกเป็น
บางครั้ง
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน ช่วยเหลือเพื่อนเป็น ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม
ส่วนใหญ่ในการทา การทากิจกรรมเป็น
กิจกรรม
บางครั้ง

ต้องปรับปรุง (1)
ไม่สนใจในการเรียน
คุยและเล่นกัน
ในขณะเรียน
ไม่ถามในหัวข้อที่ตน
ไม่เข้าใจและไม่กล้า
แสดงออก
ไม่ตอบคาถาม

ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทากิจกรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา

๗๑๙

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูว้ ันที่.......................เดือน..............................................พ.ศ...............................

ลาดับ
ที่

ชื่อกลุ่ม

การ
ปฏิสัมพันธ์
กัน
(4)

เกณฑ์การให้คะแนน
การ
พฤติกรรม รวม ระดับ
สนทนา
การ
การทางาน (16) คุณภาพ
เรื่อง
ติดต่อสื่อสาร
กลุ่ม
ทีก่ าหนด
(4)
(4)
(4)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

๗๒๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายกลุ่ม (Rubric)

ประเด็นการ
ประเมิน
1. การปฏิสัมพันธ์
กัน

เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก (4)

ดี (3)

ร่วมมือและช่วยเหลือ ร่วมมือและ
เพื่อนในการทา
ช่วยเหลือเพื่อนเป็น
กิจกรรม
ส่วนใหญ่ในการทา
กิจกรรม
2. การสนทนาเรื่อง สนทนาตรงประเด็น สนทนาตรงประเด็น
ที่กาหนด
ครอบคลุมเนื้อหา
ครอบคลุมเนื้อหา
บางส่วน
3. การติดต่อสื่อสาร มีการปรึกษาครู และ มีการปรึกษาครู และ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ เป็น
ส่วนใหญ่
4. พฤติกรรม
มีการวางแผนอย่าง มีการวางแผนอย่าง
การทางาน
เป็นระบบ และแบ่ง เป็นระบบ และแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่ม
ในกลุ่มเป็นส่วน
ใหญ่

พอใช้ (2)

ต้องปรับปรุง (1)

ร่วมมือ และ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรมเป็น
บางครั้ง
สนทนาตรงประเด็น

ไม่ให้ความร่วมมือ
ในขณะทา
กิจกรรม

มีการปรึกษาครู และ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ เป็น
บางครั้ง
มีการวางแผนอย่าง
เป็นระบบ และแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่มเป็นบางครั้ง

ไม่มีการปรึกษาครู
และเพื่อนกลุ่มอื่น ๆ

สนทนาไม่ตรง
ประเด็น

ไม่มีการวางแผน
อย่างเป็นระบบ
และไม่มีการแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่ม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา

๗๒๑

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คาชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
รายการ
ประเมิน
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้

3. มุ่งมั่นใน
การทางาน

พฤติกรรมการแสดงออก

ระดับการปฏิบตั ิ
๓ ๒ ๑

๑.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
2.1 ตั้งใจเรียน
2.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
2.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูต้ ่าง ๆ
2.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยีต่าง ๆแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และ
เลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม
2.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู้
2.6 แลกเปลี่ยนความรู้ ด้วยวิธีการต่าง ๆ และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
3.1 มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
3.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ตอ่ อุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังนี้
ช่วงคะแนน
22-27
15-21
8-14
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป ถือว่า ผ่าน

๗๒๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)
แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน

คาชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน

พฤติกรรมการแสดงออก

ระดับการปฏิบตั ิ
๓ ๒ ๑

๑.ความสามารถ ๑.1 มีความสามรถในการรับ – ส่งสาร
ในการสื่อสาร
1.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ
ของตนเอง โดยใช้ภาษาอย่าง เหมาะสม
2. ความสามารถ 2.1 มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์
ในการคิด
2.2 มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ
3. ความสามารถ 3.1 สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้
ในการใช้ทกั ษะ 3.2 นาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
ชีวิต
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................
เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนดังนี้
ช่วงคะแนน
16-18
13-15
10-12
1-9

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป ถือว่า ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา

๗๒๓

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 3 เรื่อง การเทียบศักราชในชีวติ ประจาวัน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๔.๑ เข้าใจความหมาย ความสาคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สามารถใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วดั ป.๓/๑ เทียบศักราชที่สาคัญตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การเที ย บศั ก ราชในชี วิ ต ประจ าวั น ท าให้ ท ราบ และเข้ า ใจช่ ว งเวลาของเหตุ ก ารณ์ ต่ า ง ๆ และ
เรียงลาดับเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนหลังได้ถูกต้อง
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายการเทียบศักราชในเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจาวันได้ถูกต้อง
3.2 ด้านทักษะ กระบวนการ (P)
- มีทักษะการคิดเทียบศักราช
3.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- เห็นความสาคัญของการเทียบศักราชตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
๔. สาระการเรียนรู้
- การเทียบศักราชในชีวิตประจาวัน
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้

1.

ลาดับที่

๗๒๔

1. อธิบายการเทียบ
ศักราชในเหตุการณ์ที่
เกี่ยวข้องในชีวิตประจาวัน
ได้ถูกต้อง
2. มีทักษะการคิดเทียบ
ศักราช

จุดประสงค์
การเรียนรู้
ขั้นนา

ขั้นตอนการ
จัดการเรียนรู้

3. นักเรียนออกมาอธิบาย
วิธีการเทียบศักราช

2. นักเรียนเขียนคาตอบลง
ในกระดาษ

กิจกรรมนักเรียน
1. นักเรียนศึกษากรณี
ตัวอย่าง เรื่อง ช่วยย่าพจน์
หน่อย และฝึกการเทียบปี
ศักราช

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
10 นาที 1. ครูให้นักเรียนอ่านกรณี
ตัวอย่าง เรื่อง ช่วยย่าพจน์
หน่อย จากนั้นให้นักเรียน
ช่วยเทียบปี ค.ศ. เป็น พ.ศ.
และคานวณอายุของหลานๆ
ให้คุณย่าของพจน์
2. ครูให้นักเรียนเขียน
คาตอบใส่กระดาษตามที่ครู
กาหนดให้
3. ครูสุ่มหยิบกระดาษคาตอบ
ของนักเรียน 2-3 คน ออกมา
อ่าน แล้วให้เจ้าของคาตอบ
อธิบายวิธีการเทียบปีเป็น พ.ศ.
และคานวณอายุ

เวลา
ที่ใช้

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 3 เรื่อง การเทียบศักราชในชีวิตประจาวัน
รายวิชาประวัตศิ าสตร์ จานวน 1 ชั่วโมง

- กรณีตัวอย่าง
เรื่อง ช่วยย่า
พจน์หน่อย
- แบบประเมิน

สื่อการเรียนรู้

- การตรวจ
คาตอบกรณี
ตัวอย่าง
- การประเมิน

การประเมิน
การเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

2.

ลาดับที่

4. อธิบายการเทียบ
ศักราชในเหตุการณ์ที่
เกี่ยวข้องในชีวิตประจาวัน
ได้ถูกต้อง

3. เห็นความสาคัญของ
การเทียบศักราชตาม
ปฏิทินที่ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นสอน

ขั้นตอนการ
จัดการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา

กิจกรรมครู
4. ครูถามกระตุ้นความสนใจ
แก่นักเรียน ดังนี้
- การใช้ศักราชเป็น พ.ศ.
หรือ ค.ศ. มีความสาคัญต่อ
การสื่อสารหรือไม่เพราะเหตุ
ใด

การประเมิน
การเรียนรู้

- การประเมิน

- แบบประเมิน - การประเมิน
- แบบสังเกต - การสังเกต

สื่อการเรียนรู้

2. นักเรียนศึกษาใบความรู้ - ใบความรู้
เรื่อง บันทึกของนะโม
เรือ่ ง บันทึก
ของนะโม
- แบบประเมิน

1. นักเรียนจับคูเ่ พือ่ ช่วยกัน
แบ่งปันความคิด

กิจกรรมนักเรียน
4. นักเรียนตอบคาถาม
(แนวคาตอบ)
- การใช้ศักราชเป็น พ.ศ.
หรือ ค.ศ.มีความสาคัญต่อ
การสื่อสาร เพราะหากใช้
ผิดจะมีความคลาดเคลื่อน
ของเวลาถึง 543 ปี

แนวการจัดการเรียนรู้

๑๕ นาที 1. ครูแบ่งนักเรียนเป็นคู่
โดยใช้เทคนิคThink pair
Share
2. ครูให้นักเรียนศึกษา
ตัวอย่างการเทียบศักราชใน
เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
นักเรียน จากใบความรู้ เรื่อง
บันทึกของนะโม

เวลา
ที่ใช้

๗๒๕

ลาดับที่

๗๒๖

5. เห็นความสาคัญของ
การเทียบศักราชตาม
ปฏิทินที่ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้
กิจกรรมครู
3. ครูให้แต่ละคู่ผลัดกัน
อธิบายความรู้ตามที่ศึกษา
และซักถามข้อสงสัยจนคู่ของ
ตนเองมีความรู้ความเข้าใจ
ตรงกันจากนั้นร่วมกัน
อภิปราย ดังนี้
- ความสาคัญของการเทียบ
ศักราช
- หลักการเทียบศักราชปี
ต่าง ๆ ในเรื่องราวหรือ
เหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้น
4. ครูสุ่มนักเรียน 1-2 คนให้
อธิบายและเชื่อมโยงให้เห็น
ความสาคัญของการเทียบ
ศักราช และการบันทึก
เรื่องราวหรือเหตุการณ์สาคัญ
ที่เกิดขึ้นโดยคานึงถึงความ
ถูกต้องของข้อมูลและการ
เทียบศักราช

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

4. นักเรียนอธิบายและ
เชื่อมโยงให้เห็นความสาคัญ
ของการเทียบศักราช และ
การบันทึกเรื่องราวหรือ
เหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้น

กิจกรรมนักเรียน
3. นักเรียนผลัดกัน
- แบบประเมิน - การประเมิน
อภิปรายความรู้และซักถาม - แบบสังเกต - การสังเกต
ข้อสงสัยภายในคู่ของตนเอง
ตามประเด็นที่ครูกาหนด

แนวการจัดการเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

4.

3.

ลาดับที่

6. อธิบายการเทียบ
ศักราชในเหตุการณ์ที่
เกี่ยวข้องในชีวิตประจาวัน
ได้ถูกต้อง
7. มีทักษะการคิดเทียบ
ศักราช
8. เห็นความสาคัญของ
การเทียบศักราชตาม
ปฏิทินที่ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นสรุป

ขั้นปฏิบัติ

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา
สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

2. นักเรียนผลัดกันเล่า
เหตุการณ์สาคัญที่บันทึกใน
ใบงาน เรื่อง การเทียบ
ศักราชเหตุการณ์สาคัญของ
หนู

1. นักเรียนเฉลยคาตอบ
ร่วมกับคู่ตัวเอง ตรวจสอบ
ความถูกต้องและแก้ไขข้อที่
บกพร่อง

- ใบงาน เรื่อง
การเทียบศักราช
เหตุการณ์สาคัญ
ของหนู
- แบบประเมิน
- แบบสังเกต

- การตรวจใบ
งาน
- การประเมิน
- การสังเกต

กิจกรรมนักเรียน
1. นักเรียนทาใบงานเรือ่ ง - ใบงาน เรื่อง - การตรวจใบ
การเทียบศักราชเหตุการณ์ การเทียบศักราช งาน
สาคัญของหนู
เหตุการณ์สาคัญ - การสังเกต
ของหนู
- แบบสังเกต

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
15 นาที 1. ครูให้นักเรียนสรุปองค์
ความรู้จากการศึกษาใบ
ความรู้ เรื่อง บันทึกของนะโม
และทาใบงาน เรื่อง การ
เทียบศักราชเหตุการณ์สาคัญ
ของหนู
10 นาที 1. ครูและนักเรียนร่วมเฉลย
คาตอบในใบงาน เรื่อง
การเทียบศักราชเหตุการณ์
สาคัญของหนูนักเรียนแต่ละคู่
ช่วยกันตรวจสอบความถูก
ต้อง และแก้ไขในส่วนที่
บกพร่อง
2. ครูให้นักเรียนผลัดกันเล่า
เหตุการณ์สาคัญที่บันทึกใน
ใบงาน เรื่อง การเทียบ
ศักราชเหตุการณ์สาคัญของ
หนูแล้วช่วยกันตรวจการ
เทียบศักราชว่าถูกต้องหรือไม่

เวลา
ที่ใช้

๗๒๗

ลาดับที่

๗๒๘

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้
กิจกรรมนักเรียน
3. นักเรียนบอก
ความสาคัญของการเทียบ
ศักราชในการเขียนบันทึก
เรื่องราวหรือเหตุการณ์
สาคัญที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจาวัน
4. ครูสรุปร่วมกับนักเรียน
4. นักเรียนร่วมกันสรุป
โดยใช้ แผนผังความคิด เรื่อง ประโยชน์และความสาคัญ
ประโยชน์และความสาคัญ
ของการเทียบศักราชใน
ของการเทียบศักราชใน
ชีวิตประจาวัน
ชีวิตประจาวัน

กิจกรรมครู
3. ครูให้นักเรียนร่วมกันบอก
ความสาคัญของการเทียบ
ศักราชในการเขียนบันทึก
เรื่องราวหรือเหตุการณ์สาคัญ
ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน

แนวการจัดการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- แผนผัง
ความคิด เรื่อง
ประโยชน์และ
ความสาคัญ
ของการเทียบ
ศักราชใน
ชีวิตประจาวัน

- แบบประเมิน - การประเมิน

สื่อการเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา

๗๒๙

8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. แผนผังความคิด เรื่อง ประโยชน์และความสาคัญของการเทียบศักราชใน
ชีวิตประจาวัน
2. กรณีตัวอย่าง เรื่อง ช่วยย่าพจน์หน่อย
3. ใบความรูท้ ี่ 3 เรื่อง บันทึกของนะโม
๔. ใบงานที่ 3 เรื่อง การเทียบศักราชเหตุการณ์สาคัญของหนู
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิน้ งานหรือภาระงาน
ใบงานที่ 3 เรือ่ ง การเทียบศักราชเหตุการณ์สาคัญของหนู
การวัดและประเมินผล
ประเด็นการวัด
และประเมินผล
ด้านความรู้
ความเข้าใจ

วิธีการ

เครื่องมือ

ด้านทักษะ
กระบวนการ

- ตรวจใบงาน เรื่อง
การเทียบศักราช
เหตุการณ์สาคัญของหนู
- การประเมิน
- ตรวจใบงาน
- การประเมิน

ด้านคุณลักษณะ
เจตคติ ค่านิยม
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

-ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป
- การประเมิน
- แบบประเมินการสังเกต - ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
พฤติกรรม
คุณภาพพอใช้ขนึ้ ไป
- ประเมินมีวินยั ใฝ่เรียนรู้ - แบบประเมินคุณลักษณะ - ผ่านเกณฑ์
และมุ่งมั่นในการทางาน อันพึงประสงค์
ประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป

สมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียน

- ใบงานที่ 3 เรื่อง การ
เทียบศักราชเหตุการณ์
สาคัญของหนู
- แบบประเมิน
- ใบงานที่ 3 เรื่อง การ
เทียบศักราชเหตุการณ์
สาคัญของหนู
- แบบประเมิน

เกณฑ์การประเมิน
- ผ่านเกณฑ์
การประเมินร้อยละ 60
- ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 60

- ประเมินความสามารถ - แบบประเมินสมรรถนะ - ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
ในการสื่อสาร
สาคัญของผู้เรียน
คุณภาพพอใช้ขนึ้ ไป
ความสามารถในการคิด
และความสามารถในการ
ใช้ทักษะชีวิต

๗๓๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหารหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา
กรณีตัวอย่าง เรื่อง ช่วยย่าพจน์หน่อย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 3 เรื่อง การเทียบศักราชในชีวิตประจาวัน
รายวิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส13102 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

กรณีตัวอย่าง
คุณย่าพจน์ มีลูกชาย 1 คน เมื่อลูก ชายแต่งงานกับ ภรรยาชาวอเมริกัน ก็ได้ย้ายไปอยู่
กับภรรยาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา มีหลานสาวและหลานชายให้คุณย่ าพจน์ 3 คน ในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ในเดือนเมษายน ครอบครัวของลูก ชาย จะกลับมาเยี่ยมคุณย่าพจน์ ปีน้ีคุณ
ย่าตั้งใจไว้ว่าจะถักเสื้อไหมพรมไว้เป็นของขวัญให้กับหลาน ๆ
แต่ก็ไม่แน่ใจว่า หลานๆตัวโตแค่ไหน เพราะวันเดือนปีเกิดของหลาน ๆ ที่ส่งมาให้
คุณย่าก็เทียบอายุจริงไม่ได้ เพราะลูก ชายคุณย่าเขียนบอกข้อมูลมาให้คุณย่ า ดังนี้
ทาร่า
8 January 2008
โอมาร์ 19 February 2013
คริกซี่
16 March 2014
เพื่อน ๆ ช่วยเทียบปีเกิดของหลาน ๆ เป็น พ.ศ. ให้ คุณย่าพจน์ ด้วยนะ หรือถ้าใจดี
มาก ๆ ก็ช่วยคานวณอายุของหลาน ๆ ให้ด้วย คุณย่าพจน์ จะได้เตรียมตัวถักเสื้อไหมพรมได้
อย่างสบายใจ

๗๓๑

๗๓๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)
ใบความรูท้ ี่ 3 เรื่อง บันทึกของนะโม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 3 เรื่อง การเทียบศักราชในชีวติ ประจาวัน
รายวิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส13102 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

“สวัส ดี ค รับ เพื่ อ นๆ ผมชื่ อ นะโมครับ ในชี วิต ของผมมี เรื่อ งราว
เกิดขึ้นมากมาย ทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับตัว ผมและเรื่องราวที่เกี่ยวกับ
ครอบครัวของผม การบันทึกเหตุการณ์สาคัญในชีวิตของผม เอาไว้
ท าให้ ผ มสามารถเข้ า ใจเรื่ อ งราวที่ เกิ ด ขึ้ น ได้ อ ย่ า งชั ด เจน และ
สามารถเรียงลาดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนและหลังได้ด้วย ผมจะ
ยกตัวอย่างการบันทึกเรื่องราวของผมให้เพื่อน ๆ ดู ตามตารางที่
อยู่ด้านล่างนี้นะครับ”

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

เหตุการณ์สาคัญในชีวติ นะโม
ปีพทุ ธศักราช (พ.ศ.) ตรงกับ ปีคริสต์ศักราช (ค.ศ.)
ปีที่ผมลืมตาดูโลก
2553
2010
ผมเริ่มเรียนอนุบาล 1 ทีโ่ รงเรียนวังไกลกังวล
2557
2014
ผมได้รับรางวัลวิ่งผลัดระดับปฐมวัยชนะเลิศ
2558
2015
คุณย่าเสียชีวิต เป็นช่วงเวลาทีผ่ มเสียใจทีส่ ุด
2559
2016
ผมเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
2560
2017
ที่โรงเรียนวังไกลกังวล
ผมมีผลการเรียนระดับมากเยีย่ ม เมื่อจบชั้น
2561
2018
ประถมศึกษาปีที่ 2
พ่อและแม่พาผมไปเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เป็น
2562
2019
ครั้งแรก ทีเ่ ชียงใหม่หนาวมากครับ
ตอนนี้ผมเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แล้ว
2563
2020
ครับ ชอบเรียนวิชา คณิตศาสตร์และวิชา
ประวัติศาสตร์ที่สุดครับ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา

๗๓๓

ใบงานที่ 3 เรือ่ ง การเทียบศักราชเหตุการณ์สาคัญของหนู
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 3 เรื่อง การเทียบศักราชในชีวิตประจาวัน
รายวิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส13102 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
คาชีแ้ จง ให้นักเรียนเขียนบันทึกเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัว โดยเทียบศักราชให้ถูกต้อง
ลาดับ
เหตุการณ์สาคัญในชีวิต
ปีพทุ ธศักราช (พ.ศ.) ตรงกับ ปีคริสต์ศักราช (ค.ศ.)
1 ………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
2 ………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
3 ………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
4 ………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
5 ………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
6 ………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
7 ………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
ชื่อ...............................................................นามสกุล..................................................................เลขที่..................
ชื่อ...............................................................นามสกุล..................................................................เลขที่..................

๗๓๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

เฉลยใบงานที่ 3 เรื่อง การเทียบศักราชเหตุการณ์สาคัญของหนู
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 3 เรื่อง การเทียบศักราชในชีวิตประจาวัน
รายวิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส13102 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
คาชีแ้ จง ให้นักเรียนเขียนบันทึกเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัว โดยเทียบศักราชให้ถูกต้อง
ลาดับ
เหตุการณ์สาคัญในชีวิต
ปีพทุ ธศักราช (พ.ศ.) ตรงกับ ปีคริสต์ศักราช (ค.ศ.)
1 ………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
2 ………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
3 ………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
4 ………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
5 ………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
6 ………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
7 ………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
(พิจารณาคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลพินิจของครูผู้สอน)
ชื่อ...............................................................นามสกุล..................................................................เลขที่..................
ชื่อ...............................................................นามสกุล..................................................................เลขที่..................

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา

๗๓๕

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูว้ ันที่.......................เดือน.........................................พ.ศ..................................

ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

เกณฑ์การให้คะแนน
ความ
ความ
มีส่วน รวม ระดับ
สนใจ การตอบ
ตั้งใจใน
ร่วมใน (16) คุณภาพ
และการ คาถาม
การเรียน
กิจกรรม
ซักถาม
(4)
(4)
(4)
(4)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๗๓๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (Rubric)
เกณฑ์การให้คะแนน

ประเด็นการประเมิน
ดีมาก (4)
1. ความตั้งใจในการ สนใจในการเรียน
เรียน
ไม่คุยหรือเล่นกัน
ในขณะเรียน
2. ความสนใจและ
การซักถาม
3. การตอบคาถาม

4. มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม

ดี (3)
สนใจในการเรียน
คุยกันเล็กน้อย
ในขณะเรียน

พอใช้ (2)

สนใจในการเรียน
คุยกัน และเล่นกัน
ในขณะเรียนเป็น
บางครั้ง
มีการถามในหัวข้อ มีการถามในหัวข้อ มีการถามในหัวข้อ
ที่ตนไม่เข้าใจทุก ที่ตนไม่เข้าใจเป็น ที่ตนไม่เข้าใจเป็น
เรื่องและกล้า
ส่วนมากและกล้า บางครั้งและไม่ค่อย
แสดงออก
แสดงออก
กล้าแสดงออก
ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถาม และ เรื่องที่ครูถาม และ เรื่องที่ครูถามเป็น
ตอบคาถามถูกทุก ตอบคาถาม
บางครั้งและตอบ
ข้อ
ส่วนมากถูก
คาถามถูกเป็น
บางครั้ง
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน ช่วยเหลือเพื่อนเป็น ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม
ส่วนใหญ่ในการทา การทากิจกรรมเป็น
กิจกรรม
บางครั้ง

ต้องปรับปรุง (1)
ไม่สนใจในการเรียน
คุย และเล่นกัน
ในขณะเรียน
ไม่ถามในหัวข้อที่
ตนไม่เข้าใจ และ
ไม่กล้าแสดงออก
ไม่ตอบคาถาม

ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทา
กิจกรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา

๗๓๗

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูว้ ันที่.......................เดือน.........................................พ.ศ..................................

ลาดับ
ที่

ชื่อกลุ่ม

การ
ปฏิสัมพันธ์
กัน
(4)

เกณฑ์การให้คะแนน
การ
พฤติกรรม รวม ระดับ
สนทนา
การ
การทางาน (16) คุณภาพ
เรื่อง
ติดต่อสื่อสาร
กลุ่ม
ทีก่ าหนด
(4)
(4)
(4)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๗๓๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายกลุ่ม (Rubric)

ประเด็นการ
ประเมิน
1. การปฏิสัมพันธ์
กัน

เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก (4)

ดี (3)

ร่วมมือและช่วยเหลือ ร่วมมือและ
เพื่อนในการทา
ช่วยเหลือเพื่อนเป็น
กิจกรรม
ส่วนใหญ่ในการทา
กิจกรรม
2. การสนทนาเรื่อง สนทนาตรงประเด็น สนทนาตรงประเด็น
ที่กาหนด
ครอบคลุมเนื้อหา
ครอบคลุมเนื้อหา
บางส่วน
3. การติดต่อสื่อสาร มีการปรึกษาครูและ มีการปรึกษาครูและ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ เป็น
ส่วนใหญ่
4. พฤติกรรม
มีการวางแผนอย่าง มีการวางแผนอย่าง
การทางาน
เป็นระบบ และแบ่ง เป็นระบบ และแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่ม
ในกลุ่มเป็นส่วน
ใหญ่

พอใช้ (2)

ต้องปรับปรุง (1)

ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรมเป็น
บางครั้ง
สนทนาตรงประเด็น

ไม่ให้ความร่วมมือ
ในขณะทา
กิจกรรม

มีการปรึกษาครูและ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ เป็น
บางครั้ง
มีการวางแผนอย่าง
เป็นระบบ และแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่มเป็นบางครั้ง

ไม่มีการปรึกษาครู
และเพื่อนกลุ่มอื่น ๆ

สนทนาไม่ตรง
ประเด็น

ไม่มีการวางแผน
อย่างเป็นระบบ
และไม่มีการแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่ม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา

๗๓๙

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คาชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
รายการ
ประเมิน
๑. มีวินัย

ระดับการปฏิบตั ิ

พฤติกรรมการแสดงออก

๓

๒

๑

๑.1ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัวและ
โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้ 2.1 ตั้งใจเรียน
2.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
2.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
2.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี
ต่าง ๆ แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และเลือกใช้สื่อ
ได้อย่างเหมาะสม
2.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู้
2.6 แลกเปลี่ยนความรู้ ด้วยวิธีการต่าง ๆ และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
3. มุ่งมั่นใน 3.1 มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
การทางาน 3.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ตอ่ อุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังนี้
ช่วงคะแนน
22-27
15-21
8-14
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๗๔๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)
แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน

คาชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน

พฤติกรรมการแสดงออก

ระดับการปฏิบตั ิ
๓ ๒ ๑

๑.ความสามารถ ๑.1 มีความสามรถในการรับ – ส่งสาร
ในการสื่อสาร
1.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ
ของตนเอง โดยใช้ภาษาอย่าง เหมาะสม
2. ความสามารถ 2.1 มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์
ในการคิด
2.2 มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ
3. ความสามารถ 3.1 สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้
ในการใช้ทกั ษะ 3.2 นาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
ชีวิต
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................
เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนดังนี้
ช่วงคะแนน
13-18
9-12
5-8
1-4

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป ถือว่า ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา

๗๔๑

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 4 เรื่อง ขั้นตอนการสืบค้นเรื่องราวในอดีตของโรงเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชา ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๔.๑ เข้าใจความหมาย ความสาคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สามารถใช้วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วดั ป.๓/2 แสดงลาดับเหตุการณ์สาคัญของโรงเรียน และชุมชนโดยระบุหลักฐาน และแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การสื บ ค้ น เหตุ ก ารณ์ ส าคั ญ ในโรงเรี ย น ท าให้ เรารู้ค วามเป็ น มาของโรงเรี ย นจากหลั ก ฐาน และ
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การค้นคว้าจะต้องทาอย่างมีระบบขั้นตอนและเป็นขั้นตอน
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- สืบค้นและรวบรวมข้อมูลของโรงเรียนจากหลักฐานได้
3.2 ด้านทักษะ กระบวนการ (P)
- ทักษะการสารวจข้อมูลของโรงเรียน
3.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- เห็นประโยชน์ของการสืบค้น และรวบรวมข้อมูลของโรงเรียน
๔. สาระการเรียนรู้
ขั้นตอนการสืบค้นเรื่องราวในอดีตของโรงเรียน
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ใฝ่เรียนรู้
2. มุ่งมั่นในการทางาน
3. รักความเป็นไทย
7. กิจกรรมการเรียนรู้

1.

ลาดับที่

๗๔๒

จุดประสงค์
การเรียนรู้
ขั้นนา

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

- ตอบตามข้อมูลจริงของ
โรงเรียนปลายทาง

2. นักเรียนตอบคำถำม
(ตัวอย่ำงคำตอบ)

กิจกรรมนักเรียน
1. นักเรียนร้องเพลงไป
- เพลงไป
โรงเรียน 2 รอบ และแสดง โรงเรียน
เหตุผลว่าทาไมนักเรียนต้อง - แบบสังเกต
มาโรงเรียน

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
10 นาที 1. ครูให้นักเรียนร้องเพลง
ไปโรงเรียนพร้อมกัน 2 รอบ
จากนั้นให้นักเรียนแต่ละคน
แสดงเหตุผลว่า เพราะเหตุใด
นักเรียนจึงต้องมาโรงเรียน
2. ครูตั้งประเด็นคาถาม
เกี่ยวกับโรงเรียนให้นักเรียน
ช่วยกันตอบ เช่น
- โรงเรียนของเราก่อตั้งมากี่ปี
แล้ว
- โรงเรียนของเราเปิดเรียน
การศึกษาระดับชั้นใด
- โรงเรียนของเรามีนักเรียนกี่
คน มีครูกี่คน

เวลา
ที่ใช้

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ เรื่อง ขัน้ ตอนสืบค้นเรื่องราวในอดีตของโรงเรียน
รายวิชาประวัตศิ าสตร์ จานวน 1 ชั่วโมง

- การสังเกต

การประเมิน
การเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

2.

ลาดับที่

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นสอน

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา
สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- ภาพ โรงเรียน - การสังเกต
(เก่า/ใหม่)จาก - การประเมิน
Power point
- แบบสังเกต
2. ครูนาภาพ โรงเรียนวังไกล 2. นักเรียนดูภาพ โรงเรียนวัง
- แบบประเมิน
กังวล ภาพเก่า และภาพ
ไกลกังวล ภาพเก่า และภาพ
ปัจจุบันให้นักเรียนภายในกลุ่ม ปัจจุบัน และตอบคาถาม
ดูและช่วยกันตอบคาถาม ใน (ตัวอย่ำงคำตอบ)
ประเด็น ดังนี้
- สีของภาพที่ต่างกัน ภาพ
- ภาพของโรงเรียนทั้ง ๒ ภาพ ปัจจุบันมองชัดเจนกว่า
มีความแตกต่างกันอย่างไร

1. นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่อ
ช่วยกันแบ่งปันความคิด

กิจกรรมนักเรียน
3. นักเรียนร่วมกันฟังครู
อธิบาย

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
3. ครูอธิบายเพื่อเชื่อมโยงให้
นักเรียนเข้าใจว่า โรงเรียนเป็น
สถานที่ที่มีความสาคัญต่างมี
ประวัติความเป็นมาและ
เหตุการณ์สาคัญเกิดขึ้น
แตกต่างกัน หากต้องการรู้
เรื่องราวต่าง ๆ ของโรงเรียน
จะต้องรู้จักสืบค้น และรวบรวม
ข้อมูลต่าง ๆ ของโรงเรียน
15 นาที 1. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม
ออกเป็น กลุ่มละ 4 คน
โดยใช้เทคนิคGang of Four

เวลา
ที่ใช้

๗๔๓

ลาดับที่

๗๔๔

1. เห็นประโยชน์ของการ
สืบค้นและรวบรวมข้อมูล
ของโรงเรียน

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้
สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน
ความเปลี่ยนแปลงของ
สถานที่มีอาคารเพิ่มขึ้น
- นักเรียนสนใจสิง่ ใด อยากรู้ - ประวัติความมาเป็นของ
สิ่งใด เมื่อได้มองภาพทั้ง 2 โรงเรียน วันก่อตั้งโรงเรียน
ภาพ
ความเปลี่ยนแปลงของ
สถานที่ในโรงเรียน,
- นักเรียนคิดว่าจะต้องทา
- สอบถามผู้รู้ ค้นคว้าจาก - แบบประเมิน
อย่างไรจึงจะรู้ประวัติความ หนังสือ
เป็นมาของโรงเรียน
- การเรียนรู้เรือ่ งราวในอดีต - รู้เรื่องราวในอดีต เกิด
- ใบความรู้เรื่อง - การประเมิน
ของโรงเรียนมีประโยชน์ต่อ ความภาคภูมิใจ นาเรื่องใน ขั้นตอนการ
นักเรียนอย่างไร
อดีตเป็นบทเรียนในปัจจุบัน สืบค้นเหตุการณ์
3. ครูให้นักเรียนศึกษาวิธี
3. นักเรียนศึกษาวิธสี บื ค้น สาคัญของ
สืบค้นเหตุการณ์สาคัญของ เหตุการณ์สาคัญของ
โรงเรียน
โรงเรียน ใบความรู้เรื่อง
โรงเรียน ใบความรู้เรื่อง
ขั้นตอนการสืบค้นเหตุการณ์ ขั้นตอนการสืบค้น
สาคัญของโรงเรียน
เหตุการณ์สาคัญของ
โรงเรียน

กิจกรรมครู

แนวการจัดการเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

ลาดับที่

2. สืบค้นและรวบรวม
ข้อมูลของโรงเรียนจาก
หลักฐานได้
3. ทักษะการสารวจ
ข้อมูลของโรงเรียน

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา
เวลา
ที่ใช้

๕. ครูอธิบายเพิ่มเติม วิธีการ
ค้นหา ๕ ขั้นตอน เรียกว่า
วิธีการทางประวัติศาสตร์
สาหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
จะเรียนเพียง ขั้นที่ 1 ตั้ง
คาถาม(ตั้งหัวข้อ) ขั้นที่ 2
ค้นหา และรวบรวมข้อมูล

กิจกรรมครู
4. ครูให้แต่ละกลุ่มผลัดกัน
อธิบายความรู้ตามที่ศึกษา และ
ซักถามข้อสงสัยจนคู่ของตนเอง
มีความรู้ความเข้าใจตรงกัน
จากนั้นร่วมกันสรุป
(ตัวอย่างคาตอบ)
การค้นหาเรื่องราวในอดีตมี
ลาดับขั้นตอน ๕ ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 ตั้งคาถาม(ตั้งหัวข้อ)
ขั้นที่ 2 ค้นหา และรวบรวม
ข้อมูล ขั้นที่ 3 ตรวจสอบ
ข้อมูล ขั้นที่ 4 ตีความข้อมูล
ขั้นที่ ๕ เรียบเรียงเรื่องราว
5. นักเรียนฟังครูอธิบาย และ
ซักถามข้อสงสัย

กิจกรรมนักเรียน
4.นักเรียนผลัดกันอธิบาย
ความรู้ และซักถามข้อสงสัย
ภายในกลุ่มของตนเอง

แนวการจัดการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- แบบสังเกต - การสังเกต
- แบบประเมิน - การประเมิน

สื่อการเรียนรู้

๗๔๕

ขั้นสรุป

4. เห็นประโยชน์ของ
การสืบค้นและรวบรวม
ข้อมูลของโรงเรียน

4.

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้
ขั้นปฏิบัติ

จุดประสงค์
การเรียนรู้

3.

ลาดับที่

๗๔๖

2. นักเรียนร่วมกันสรุป
การค้นหาเรือ่ งราวในอดีต
สาหรับชั้นประถมศึกษาปีที่
๓ ใช้ ๒ ขั้นตอน ขัน้ ที่ 1 ตั้ง
คาถาม(ตั้งหัวข้อ) ขัน้ ที่ 2
ค้นหา/รวบรวมข้อมูล การ
รวบรวมข้อมูลของโรงเรียนทา
ให้รู้ประวัติของโรงเรียนและ
เกิดความภาคภูมิใจ

กิจกรรมนักเรียน
1. นักเรียนรวบรวมข้อมูล
หลักฐานต่าง ๆ มาอภิปราย
และเรียบเรียงข้อมูลเพื่อตอบ
ประเด็นคาถามและทาใบงาน
เรื่อง โรงเรียนของหนู
1. นักเรียนนาเสนอผลงาน
หน้าชั้นเรียน

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
๑๕ นาที 1. ครูให้นกั เรียนแต่ละกลุ่ม
รวบรวมข้อมูล หลักฐานต่าง ๆ
มาอภิปรายและเรียบเรียงข้อมูล
เพื่อตอบประเด็นคาถามและทา
ใบงานเรื่อง โรงเรียนของหนู
10 นาที 1. ครูให้ตัวแทนแต่ละกลุ่ม
ออกมานาเสนอใบงานเรื่อง
โรงเรียนของหนู 1-2 กลุ่ม
จากนั้นให้สมาชิกในกลุ่มอื่น
สอบถามข้อสงสัย
2. ครูให้นักเรียนช่วยกันสรุป
วิธีการสืบค้นและรวบรวม
ข้อมูลต่าง ๆ ของโรงเรียน
พร้อมบอกประโยชน์ที่ได้รับ
จากการปฏิบัติกิจกรรม
ดังกล่าว

เวลา
ที่ใช้

- ใบงานเรื่อง
โรงเรียนของหนู
- แบบสังเกต
- แบบประเมิน

- ใบงานเรื่อง
โรงเรียนของหนู
- แบบสังเกต
- แบบประเมิน

สื่อการเรียนรู้

- การตรวจใบ
งาน
- การสังเกต
- การประเมิน

- การตรวจใบ
งาน
- การสังเกต
- การประเมิน

การประเมิน
การเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา

๗๔๗

8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. เพลงไปโรงเรียน
2. ใบความรูท้ ี่ 4 เรื่อง ขั้นตอนการสืบค้นเหตุการณ์สาคัญของโรงเรียน
3. ใบงานที่ 4 เรือ่ ง โรงเรียนของหนู
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ใบงานที่ 4 เรือ่ ง โรงเรียนของหนู
การวัดและประเมินผล
ประเด็นการวัด
และประเมินผล
ด้านความรู้ ความ
เข้าใจ (K)
ด้านทักษะ
กระบวนการ (P)

วิธีการ
- ตรวจใบงานเรื่อง
โรงเรียนของหนู
- การประเมิน

- ตรวจใบงานเรื่อง
โรงเรียนของหนู
- การสังเกต
- การประเมิน
ด้านคุณลักษณะ - การประเมินการสังเกต
เจตคติ ค่านิยม (A) พฤติกรรมนักเรียน
รายบุคคล
คุณลักษณะ
- ประเมินใฝ่เรียนรู้
อันพึงประสงค์
มุ่งมั่นในการทางาน และ
รักความเป็นไทย
สมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียน

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

- ใบงานที่ 4 เรื่อง
โรงเรียนของหนู
- แบบประเมิน

ผ่านเกณฑ์
การประเมินร้อยละ 60

- ใบงานที่ 4 เรื่อง
โรงเรียนของหนู
- แบบประเมิน
- แบบประเมิน
- แบบประเมินการสังเกต
พฤติกรรมนักเรียน
รายบุคคล
- แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

ผ่านเกณฑ์
การประเมินร้อยละ 60

- ประเมินความสามารถ - แบบประเมินสมรรถนะ
ในการสื่อสาร
สาคัญของผู้เรียน
ความสามารถในการการ
คิด และความสามารถใน
การการใช้ทักษะชีวิต

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป

๗๔๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหารหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา

๗๔๙

ใบงานที่ เรือ่ ง โรงเรียนของหนู
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ เรื่อง ขั้นตอนสืบค้นเรื่องราวในอดีตของโรงเรียน
รายวิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส13102 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
คาชีแ้ จง ให้นกั เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของโรงเรียน และบันทึกลงตามประเด็นดังนี้
1. ชื่อโรงเรียนของหนูมีความเปนมาอย่างไร
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2. โรงเรียนของหนูก่อตั้งมาแล้วกี่ปี
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
3. ปจจุบนั มีคุณครูและนักเรียนกีค่ น
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
. เหตุการณ์สาคัญทีเ่ กิดขึน้ ในโรงเรียนของหนู
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
ชื่อ..............................................................นามสกุล.............................................................เลขที่........................

๗๕๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)
เฉลยใบงานที่ เรื่อง โรงเรียนของหนู
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ เรื่อง ขั้นตอนสืบค้นเรื่องราวในอดีตของโรงเรียน
รายวิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส13102 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

คาชีแ้ จง ให้นกั เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของโรงเรียน และบันทึกลงตามประเด็นดังนี้
1. ชื่อโรงเรียนของหนูมีความเปนมาอย่างไร
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2. โรงเรียนของหนูก่อตั้งมาแล้วกี่ปี
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
3. ปจจุบนั มีคุณครูและนักเรียนกีค่ น
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
. เหตุการณ์สาคัญทีเ่ กิดขึน้ ในโรงเรียนของหนู
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
(พิจำรณำคำตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลพินิจของครูผู้สอน)

ชื่อ..............................................................นามสกุล.............................................................เลขที่........................

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา

๗๕๑

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูว้ ันที่.......................เดือน...........................................พ.ศ..................................

ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

เกณฑ์การให้คะแนน
ความ
ความ
มีส่วน รวม ระดับ
สนใจ การตอบ
ตั้งใจใน
ร่วมใน (16) คุณภาพ
และการ คาถาม
การเรียน
กิจกรรม
ซักถาม
(4)
(4)
(4)
(4)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

๗๕๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (Rubric)
เกณฑ์การให้คะแนน

ประเด็นการประเมิน
ดีมาก (4)
1. ความตั้งใจใน
การเรียน
2. ความสนใจและ
การซักถาม
3. การตอบคาถาม

4. มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม

สนใจในการเรียน
ไม่คุยหรือเล่นกัน
ในขณะเรียน

ดี (3)
สนใจในการเรียน
คุยกันเล็กน้อย
ในขณะเรียน

พอใช้ (2)

สนใจในการเรียน
คุยกันและเล่นกัน
ในขณะเรียนเป็น
บางครั้ง
มีการถามในหัวข้อ มีการถามในหัวข้อ มีการถามในหัวข้อ
ที่ตนไม่เข้าใจทุก ที่ตนไม่เข้าใจเป็น ที่ตนไม่เข้าใจเป็น
เรื่องและกล้า
ส่วนมากและกล้า บางครั้งและไม่ค่อย
แสดงออก
แสดงออก
กล้าแสดงออก
ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามเป็น
ตอบคาถามถูกทุก ตอบคาถาม
บางครั้งและตอบ
ข้อ
ส่วนมากถูก
คาถามถูกเป็น
บางครั้ง
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน ช่วยเหลือเพื่อนเป็น ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม
ส่วนใหญ่ในการทา การทากิจกรรมเป็น
กิจกรรม
บางครั้ง

ต้องปรับปรุง (1)
ไม่สนใจในการเรียน
คุยและเล่นกัน
ในขณะเรียน
ไม่ถามในหัวข้อที่
ตนไม่เข้าใจและ
ไม่กล้าแสดงออก
ไม่ตอบคาถาม

ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทา
กิจกรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา

๗๕๓

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูว้ ันที่.......................เดือน.........................................พ.ศ..................................

ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

เกณฑ์การให้คะแนน
ความ
ความ
มีส่วน รวม ระดับ
สนใจ การตอบ
ตั้งใจใน
ร่วมใน (16) คุณภาพ
และการ คาถาม
การเรียน
กิจกรรม
ซักถาม
(4)
(4)
(4)
(4)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

๗๕๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (Rubric)
เกณฑ์การให้คะแนน

ประเด็นการประเมิน
ดีมาก (4)
1. ความตั้งใจใน
การเรียน
2. ความสนใจและ
การซักถาม
3. การตอบคาถาม

4. มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม

สนใจในการเรียน
ไม่คุยหรือเล่นกัน
ในขณะเรียน

ดี (3)
สนใจในการเรียน
คุยกันเล็กน้อย
ในขณะเรียน

พอใช้ (2)

สนใจในการเรียน
คุยกันและเล่นกัน
ในขณะเรียนเป็น
บางครั้ง
มีการถามในหัวข้อ มีการถามในหัวข้อ มีการถามในหัวข้อ
ที่ตนไม่เข้าใจทุก ที่ตนไม่เข้าใจเป็น ที่ตนไม่เข้าใจเป็น
เรื่องและกล้า
ส่วนมากและกล้า บางครั้งและไม่ค่อย
แสดงออก
แสดงออก
กล้าแสดงออก
ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามเป็น
ตอบคาถามถูกทุก ตอบคาถาม
บางครั้งและตอบ
ข้อ
ส่วนมากถูก
คาถามถูกเป็น
บางครั้ง
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน ช่วยเหลือเพื่อนเป็น ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม
ส่วนใหญ่ในการทา การทากิจกรรมเป็น
กิจกรรม
บางครั้ง

ต้องปรับปรุง (1)
ไม่สนใจในการเรียน
คุย และเล่นกัน
ในขณะเรียน
ไม่ถามในหัวข้อที่
ตนไม่เข้าใจ และ
ไม่กล้าแสดงออก
ไม่ตอบคาถาม

ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทา
กิจกรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา

๗๕๕

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูว้ ันที่.......................เดือน...........................................พ.ศ..................................

ลาดับ
ที่

ชื่อกลุ่ม

การ
ปฏิสัมพันธ์
กัน
(4)

เกณฑ์การให้คะแนน
การ
พฤติกรรม รวม ระดับ
สนทนา
การ
การทางาน (16) คุณภาพ
เรื่อง
ติดต่อสื่อสาร
กลุ่ม
ทีก่ าหนด
(4)
(4)
(4)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

๗๕๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายกลุ่ม (Rubric)

ประเด็นการ
ประเมิน
1. การปฏิสัมพันธ์
กัน

เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก (4)

ดี (3)

ร่วมมือและช่วยเหลือ ร่วมมือและ
เพื่อนในการทา
ช่วยเหลือเพื่อนเป็น
กิจกรรม
ส่วนใหญ่ในการทา
กิจกรรม
2. การสนทนาเรื่อง สนทนาตรงประเด็น สนทนาตรงประเด็น
ที่กาหนด
ครอบคลุมเนื้อหา
ครอบคลุมเนื้อหา
บางส่วน
3. การติดต่อสื่อสาร มีการปรึกษาครู และ มีการปรึกษาครูและ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ เป็น
ส่วนใหญ่
4. พฤติกรรม
มีการวางแผนอย่าง มีการวางแผนอย่าง
การทางาน
เป็นระบบ และแบ่ง เป็นระบบ และแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่ม
ในกลุ่มเป็นส่วน
ใหญ่

พอใช้ (2)

ต้องปรับปรุง (1)

ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรมเป็น
บางครั้ง
สนทนาตรงประเด็น

ไม่ให้ความร่วมมือ
ในขณะทา
กิจกรรม

มีการปรึกษาครูและ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ เป็น
บางครั้ง
มีการวางแผนอย่าง
เป็นระบบ และแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่มเป็นบางครั้ง

ไม่มีการปรึกษาครู
และเพื่อนกลุ่มอื่น ๆ

สนทนาไม่ตรง
ประเด็น

ไม่มีการวางแผน
อย่างเป็นระบบ
และไม่มีการแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่ม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา

๗๕๗

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คาชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
รายการ
ประเมิน

พฤติกรรมการแสดงออก

ระดับการปฏิบตั ิ
๓ ๒ ๑

1. ใฝ่เรียนรู้ 1.1 ตั้งใจเรียน
1.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
1.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
1.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี
ต่าง ๆ แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และเลือกใช้สื่อ
ได้อย่างเหมาะสม
1.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู้
1.6 แลกเปลี่ยนความรู้ ด้วยวิธีการต่าง ๆ และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
2. มุ่งมั่นใน 2.1 มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
การทางาน 2.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ตอ่ อุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
3. รักความ 3.1 มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
เปนไทย
3.2 เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังนี้
ช่วงคะแนน
25-30
15-24
8-16
1-8

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป ถือว่า ผ่าน

๗๕๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)
แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน

คาชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน

พฤติกรรมการแสดงออก

ระดับการปฏิบตั ิ
๓ ๒ ๑

๑.ความสามารถ ๑.1 มีความสามรถในการรับ – ส่งสาร
ในการสื่อสาร
1.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ
ของตนเอง โดยใช้ภาษาอย่าง เหมาะสม
2. ความสามารถ 2.1 มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์
ในการคิด
2.2 มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ
3. ความสามารถ 3.1 สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้
ในการใช้ทกั ษะ 3.2 นาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
ชีวิต
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................
เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนดังนี้
ช่วงคะแนน
13-18
13-15
10-12
1-9

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป ถือว่า ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา

๗๕๙

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 5 เรื่อง หลักฐานที่สบื ค้นเหตุการณ์สาคัญของโรงเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๔.๑ เข้าใจความหมาย ความสาคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สามารถใช้วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วดั ป.๓/2 แสดงลาดับเหตุการณ์สาคัญของโรงเรียนและชุมชนโดยระบุหลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การสืบค้นเหตุการณ์สาคัญในโรงเรียน ทาให้เรารู้ความเป็นมาของโรงเรียนจากหลักฐาน และแหล่งข้อมูล
ที่เกี่ยวข้อง การค้นคว้าจะต้องทาอย่างมีระบบและเป็นขั้นตอน
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- ระบุหลักฐานต่าง ๆ ที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลประวัติ และเหตุการณ์สาคัญของโรงเรียนได้
3.2 ด้านทักษะ กระบวนการ (P)
- การสารวจหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาประวัติ และเหตุการณ์สาคัญของโรงเรียน
3.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- เห็นความสาคัญของหลักฐานที่ใช้การสืบค้นข้อมูลประวัติ และเหตุการณ์สาคัญของโรงเรียน
๔. สาระการเรียนรู้
- หลักฐานทีใ่ ห้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ใฝ่เรียนรู้
2. มุ่งมั่นในการทางาน
3. รักความเป็นไทย
7. กิจกรรมการเรียนรู้

1.

ลาดับที่

๗๖๐

จุดประสงค์
การเรียนรู้
ขั้นนา

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

- ถ้าต้องการสืบค้นข้อมูล
เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา
ของโรงเรียนนักเรียนจะ
สืบค้นข้อมูลได้จากที่ใดบ้าง

- นักเรียนทราบหรือไม่ว่า
โรงเรียนเรามีความเป็นมา
อย่างไร
- การค้นหาเรือ่ งราวในอดีต
ของโรงเรียนใช้วิธีการอะไร

- วิธีการทางประวัติศาสตร์
ซึ่งชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
จะใช้สืบค้นเพียง ๒ ขั้น คือ
ขั้นที่ 1 ตั้งคาถาม(ตั้ง
หัวข้อ) ขั้นที่ 2 ค้นหาและ
รวบรวมข้อมูล
- หนังสือ,อินเทอร์เน็ต,ถาม
คุณครู,เอกสารทางราชการ

กิจกรรมนักเรียน
1. นักเรียนตอบคาถาม
(ตัวอย่างคาตอบ)
- นักเรียนตอบประวัติของ
โรงเรียนตนเอง

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
5 นาที 1. ครูถามนักเรียนดังนี้

เวลา
ที่ใช้

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ เรื่อง เหตุการณ์สาคัญของโรงเรียน
รายวิชาประวัตศิ าสตร์ จานวน 1 ชั่วโมง

- แบบสังเกต

สื่อการเรียนรู้

- การสังเกต

การประเมิน
การเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

2.

ลาดับที่

1. ระบุหลักฐานต่าง ๆ
ที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูล
ประวัติและเหตุการณ์
สาคัญของโรงเรียนได้

จุดประสงค์
การเรียนรู้
ขั้นสอน

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา
แนวการจัดการเรียนรู้

3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
ศึกษาจากใบความรู้ เรื่อง
หลักฐานทีใ่ ช้ในการสืบค้น
ข้อมูลของโรงเรียนในใบ
ความรู้ เรื่อง หลักฐานที่ใช้ใน
การสืบค้นข้อมูลของโรงเรียน
และชุมชน

2. ครูให้นักเรียนดูภาพ
กิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ ภาพ
การไหว้ครู ภาพกิจกรรมจิต
อาสา ภาพกี าสีของ
โรงเรียน ซึ่งเป็นหลักฐาน
ข้อมูลเกี่ยวข้องกับโรงเรียน
แล้วร่วมกันอภิปรายว่าภาพ
เหล่านั้นบอกให้ทราบอะไร

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

3. นักเรียนศึกษาความรู้
จากใบความรู้ เรื่อง
หลักฐานทีใ่ ช้ในการสืบค้น
ข้อมูลของโรงเรียนและ
ชุมชน

- ใบความรู้
เรื่อง หลักฐาน
ที่ใช้ในการ
สืบค้นข้อมูล
ของโรงเรียน
และชุมชน

2. นักเรียนดูภาพกิจกรรม - ภาพกิจกรรม - การสังเกต
ต่าง ๆ และรวมกันอภิปราย - แบบสังเกต - การประเมิน
ภายในกลุ่ม
- แบบประเมิน

กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
20 นาที 1.ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม 1.นักเรียนแบ่งกลุม่ เพือ่
ออกเป็น กลุ่มละ 4 คน
ช่วยกันแบ่งปันความคิด
โดยใช้เทคนิค Gang of Four

เวลา
ที่ใช้

๗๖๑

3.

ลาดับที่

๗๖๒

2 การสารวจหลักฐานที่
ใช้ในการศึกษาประวัติ
และเหตุการณ์สาคัญของ
โรงเรียน

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นปฎิบัติ

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- PowerPoint การประเมิน
- เกมใช่หรือไม่
- แบบประเมิน

สื่อการเรียนรู้

นักเรียนสารวจว่าใน
แบบสารวจ
ตรวจผลงาน
โรงเรียนของนักเรียนมี
- แบบสังเกต - การสังเกต
หลักฐานอะไรบ้างที่
- แบบประเมิน - การประเมิน
สามารถใช้ในการศึกษา
ประวัติและเหตุการณ์สาคัญ
ของโรงเรียนสรุปแล้วบันทึก
ลงในแบบสารวจ

กิจกรรมนักเรียน
4. นักเรียนเล่นเกมใช่
หรือไม่

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
4. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
เล่นเกมใช่หรือไม่ ให้นักเรียน
เลือกหลักฐานที่สามารถ
นามาสืบค้นประวัติและ
เหตุการณ์สาคัญของโรงเรียน
๑๕ นาที ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสารวจ
ว่าในโรงเรียนของนักเรียนมี
หลักฐานอะไรบ้างที่สามารถใช้
ในการศึกษาประวัติ และ
เหตุการณ์สาคัญของโรงเรียน
สรุปแล้วบันทึกลงในแบบ
สารวจ (ยกตัวอย่าง)
- หนังสือประวัติโรงเรียน
- เอกสารทางราชการ
- หนังสือรุ่น
- ภาพถ่าย
- คาบอกเล่าจากผู้รู้
- วิดีโอประวัติโรงเรียน
ล

เวลา
ที่ใช้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

4.

ลาดับที่

3. เห็นความสาคัญ
ของหลักฐานทีใ่ ช้การ
สืบค้นข้อมูลประวัติ
และเหตุการณ์สาคัญ
ของโรงเรียน

จุดประสงค์
การเรียนรู้
ขั้นสรุป

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา

กิจกรรมครู

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

1. ตัวแทนกลุ่มออก
- แบบสารวจ - ตรวจผลงาน
นาเสนอหน้าชั้นเรียน
- แบบสังเกต - การสังเกต
๒. นักเรียนร่วมตรวจสอบ - แบบประเมิน - การประเมิน
ความถูกต้อง
๓. นักเรียนร่วมสรุป
หลักฐานที่ใช้ในการศึกษา
ประวัติและเหตุการณ์สาคัญ
ของโรงเรียนแบ่งเป็น ๒
ประเภท 1) หลักฐานที่เป็น
ตัวหนังสือ 2) หลักฐานที่
ไม่ใช่ตัวหนังสือหลักฐาน
หลากหลายที่ใช้สืบค้น
ข้อมูลจะช่วยให้ข้อมูลมี
ความถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้น

กิจกรรมนักเรียน

แนวการจัดการเรียนรู้

๑๐ นาที 1. ครูสุ่มตัวแทนกลุ่ม ส่ง
ตัวแทนออกมานาเสนอ
๒. ครูและนักเรียนร่วม
ตรวจสอบความถูกต้อง
๓. ครูและนักเรียนร่วมสรุป
หลักฐานที่ใช้ในการศึกษา
ประวัติและเหตุการณ์สาคัญ
ของโรงเรียน

เวลา
ที่ใช้

๗๖๓

๗๖๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑. ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
๒. PowerPoint ภาพหลักฐานที่ใช้การสืบค้นข้อมูล
๓. เกมใช่หรือไม่
๔. ใบความรูท้ ี่ 4 เรื่อง หลักฐานที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลของโรงเรียน และชุมชน
๕. แบบสารวจหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาประวัติและเหตุการณ์สาคัญของโรงเรียน
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิน้ งานหรือภาระงาน
แบบสารวจหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาประวัติและเหตุการณ์สาคัญของโรงเรียน
การวัดและประเมินผล
ประเด็นการวัด
และ
วิธีการ
ประเมินผล
ด้านความรู้
- ตรวจแบบสารวจ
ความเข้าใจ
- การตอบคาถาม
- การสังเกต
- การประเมิน
ด้านทักษะ
กระบวนการ

- ตรวจแบบสารวจ
- การสังเกต
- การประเมิน

ด้าน
- การประเมิน
คุณลักษณะ
เจตคติ ค่านิยม
คุณลักษณะ
- ประเมินใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่น
อันพึงประสงค์ ในการทางาน และรักความ
เป็นไทย
สมรรถนะ
สาคัญ
ของผู้เรียน

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

- แบบสารวจหลักฐานที่ใช้ใน
การศึกษาประวัติและเหตุการณ์
สาคัญของโรงเรียน
- แบบสังเกต
- แบบประเมิน
- แบบสารวจหลักฐานที่ใช้ใน
การศึกษาประวัติและเหตุการณ์
สาคัญของโรงเรียน
- แบบสังเกต
- แบบประเมิน
- แบบประเมิน

ผ่านเกณฑ์
การประเมินร้อยละ 60

- แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

- ประเมินความสามารถ
- แบบประเมินสมรรถนะสาคัญ
ในการสื่อสาร ความสามารถ ของผู้เรียน
ในการการคิด
ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต

ผ่านเกณฑ์
การประเมินร้อยละ 60

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้ขึ้น
ไป
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา

๗๖๕

10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหารหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๗๖๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)
ใบความรูท้ ี่ เรื่อง หลักฐานที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลของโรงเรียนและชุมชน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ เรื่อง หลักฐานที่สบื ค้นเหตุการณ์สาคัญของโรงเรียน
รายวิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส13102 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

หลักฐานที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลของโรงเรียนและชุมชน
1. ห้องสมุดประจาอาเภอ จังหวัด เป็นแหล่งรวบรวมหนังสือประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับทั่วๆ
ไป และหนังสือที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์มากมาย เราสามารถค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ ได้
จากห้องสมุด และอาจมีเนื้อหาเกี่ยวกับชุมชนที่เราอาศัยอยู่ เช่น หนังสือบุคคลสาคัญใน
ท้องถิ่น หนังสือเกี่ยวกับการท่องเที่ยว วั นธรรม ประเพณี และการประกอบอาชีพ

facebook ห้องสมุดประชาชนอาเภอละอุ่น

2. สถานที่ราชการต่าง จะมีข้อมูลเกี่ยวข้องกับสภาพปัจจุบัน และอดีตของชุมชนที่เรา
สามารถศึกษาเรื่องราวความเป็ นมาของชุมชนได้ เช่น พิ พิ ธภั ณ ฑ์ ท้ องถิ่น ศูน ย์บ ริการ
การท่องเที่ยว หรือสานักงานผังงานก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางภูมิศาสตร์ของชุมชน
ซึ่งสถานที่ราชการต่าง ๆ จะมีเจ้าหน้าที่ และฝ่ายประชาสัมพันธ์ทาหน้าที่ให้บริ การข้อมูล
กับประชาชนที่ต้องการ

https://thehumans.sac.or.th/sac/articles/37

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา

๗๖๗

3. วั ด หรื อ ศาสนสถานในชุ ม ชน เป็ น สถานที่ ที่ ร วบรวมความรู้ ด้ า นศิ ล ปะ วั นธรรม
จิตรกรรมฝาผนัง ซึ่งบางวัดจะเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับความเป็นมาของชุมชนหรือเรื่องราว
ทางศาสนา เช่น พุทธประวัติ โบสถ์ของคริสต์ศาสนาหรือมัสยิดของศาสนาอิสลาม ซึ่ง
ส่วนมากแล้วจะเป็นแหล่งรวบรวมความรู้แขนงต่าง ๆ หรือพระสง ์ นักบวช ส่วนมากจะ
เป็นผู้รู้เรื่องราวของชุมชนเป็นอย่างดี เราสามารถสอบถามหาความรู้จากท่านได้

https://www.agoda.com/

4. ศูนย์วัฒนธรรม เป็นสถานที่เก็บรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับวั นธรรมไทยโดยเฉพาะ
วั นธรรมท้องถิ่น

https://sunitasaisorn.wordpress.com/

5. สถานที่สาคัญต่าง ในชุมชน เช่น แหล่งโบราณคดี อุทยานประวัติศาสตร์ อนุสรณ์
สถานที่จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์ สาคัญ ต่าง ๆ รวมถึงผู้รู้ซึ่งบางท่านเป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดี บางท่านก็เก็บรวบรวมของเก่า และหายากสะสมไว้

๗๖๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)
แบบสารวจหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาประวัติและเหตุการณ์สาคัญของโรงเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ เรื่อง หลักฐานที่สบื ค้นเหตุการณ์สาคัญของโรงเรียน
รายวิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส13102 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

คาชีแ้ จง ให้นักเรียนสารวจว่าในโรงเรียนของนักเรียน มีหลักฐานอะไรบ้างที่สามารถใช้ในการศึกษาประวัติ
และเหตุการณ์สาคัญของโรงเรียน สรุปแล้วเขียนบันทึก
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..............................................................................................................................................................................
ชื่อ.....................................................................นามสกุล.........................................................เลขที่.................

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา

๗๖๙

เฉลยแบบสารวจหลักฐานทีใ่ ช้ในการศึกษาประวัติและเหตุการณ์สาคัญของโรงเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ เรื่อง หลักฐานที่สบื ค้นเหตุการณ์สาคัญของโรงเรียน
รายวิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส13102 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
คาชีแ้ จง :ให้นักเรียนสารวจว่าในโรงเรียนของนักเรียนมีหลักฐานอะไรบ้างที่สามารถใช้ในการศึกษาประวัติและ
เหตุการณ์สาคัญของโรงเรียน สรุปแล้วบันทึก
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ตัวอย่างคาตอบ
..............................................................................................................................................................................
- วิธีการต่างๆ เพื่อสืบค้นเรื่องราวของโรงเรียน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
- สอบถามผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ
..............................................................................................................................................................................
- หนังสือเอกสารทางราชการ
..............................................................................................................................................................................
- เว็ปไซต์โรงเรียน
..............................................................................................................................................................................
- วิดีโอประวัติโรงเรียน
..............................................................................................................................................................................
- ภาพถ่ายโรงเรียน
..............................................................................................................................................................................
- เยี่ยมสถานทีจ่ ริง
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ชื่อ.....................................................................นามสกุล.........................................................เลขที่.................

๗๗๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูว้ ันที่.......................เดือน..........................................พ.ศ..................................

ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

เกณฑ์การให้คะแนน
ความ
ความ
มีส่วน รวม ระดับ
สนใจ การตอบ
ตั้งใจใน
ร่วมใน (16) คุณภาพ
และ
คาถาม
การเรียน
กิจกรรม
ซักถาม
(4)
(4)
(4)
(4)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา

๗๗๑

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (Rubric)
เกณฑ์การให้คะแนน
ประเด็นการประเมิน
ดีมาก (4)
1. ความตั้งใจใน
การเรียน
2. ความสนใจและ
การซักถาม
3. การตอบคาถาม

4. มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม

สนใจในการเรียน
ไม่คุยหรือเล่นกัน
ในขณะเรียน

ดี (3)

พอใช้ (2)

สนใจในการเรียน
คุยกันเล็กน้อย
ในขณะเรียน

สนใจในการเรียน
คุยกันและเล่นกัน
ในขณะเรียนเป็น
บางครั้ง
มีการถามในหัวข้อ มีการถามในหัวข้อ มีการถามในหัวข้อ
ที่ตนไม่เข้าใจทุก ที่ตนไม่เข้าใจเป็น ที่ตนไม่เข้าใจเป็น
เรื่อง และกล้า
ส่วนมาก และกล้า บางครั้งและไม่ค่อย
แสดงออก
แสดงออก
กล้าแสดงออก
ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถาม และ เรื่องที่ครูถาม และ เรื่องที่ครูถามเป็น
ตอบคาถามถูกทุก ตอบคาถาม
บางครั้ง และตอบ
ข้อ
ส่วนมากถูก
คาถามถูกเป็น
บางครั้ง
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน ช่วยเหลือเพื่อนเป็น ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม
ส่วนใหญ่ในการทา การทากิจกรรมเป็น
กิจกรรม
บางครั้ง

ต้องปรับปรุง (1)
ไม่สนใจในการเรียน
คุยและเล่นกัน
ในขณะเรียน
ไม่ถามในหัวข้อที่
ตนไม่เข้าใจ และ
ไม่กล้าแสดงออก
ไม่ตอบคาถาม

ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทา
กิจกรรม

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

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

๗๗๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูว้ ันที่.......................เดือน..........................................พ.ศ..................................

ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

เกณฑ์การให้คะแนน
ความ
ความ
มีส่วน รวม ระดับ
สนใจ การตอบ
ตั้งใจใน
ร่วมใน (16) คุณภาพ
และการ คาถาม
การเรียน
กิจกรรม
ซักถาม
(4)
(4)
(4)
(4)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา

๗๗๓

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (Rubric)

ประเด็นการ
ประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก (4)

ดี (3)

พอใช้ (2)

1. ความตั้งใจใน สนใจในการเรียนไม่ สนใจในการเรียนคุย สนใจในการเรียนคุย
การเรียน
คุยหรือเล่นกัน
กันเล็กน้อยในขณะ กันและเล่นกัน
ในขณะเรียน
เรียน
ในขณะเรียนเป็น
บางครั้ง
2. ความสนใจ มีการถามในหัวข้อที่ มีการถามในหัวข้อที่ มีการถามในหัวข้อที่
และการซักถาม ตนไม่เข้าใจทุกเรื่อง ตนไม่เข้าใจเป็น
ตนไม่เข้าใจเป็น
และกล้าแสดงออก ส่วนมากและกล้า
บางครั้งและไม่ค่อย
แสดงออก
กล้าแสดงออก
3. การตอบ
ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน
คาถาม
เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามเป็น
ตอบคาถามถูกทุก ตอบคาถามส่วนมาก บางครั้งและตอบ
ข้อ
ถูก
คาถามถูกเป็น
บางครั้ง
4. มีส่วนร่วมใน ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
กิจกรรม
ช่วยเหลือเพื่อนใน ช่วยเหลือเพื่อนเป็น ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม
ส่วนใหญ่ในการทา การทากิจกรรมเป็น
กิจกรรม
บางครั้ง

ต้องปรับปรุง (1)
ไม่สนใจในการเรียน
คุยและเล่นกัน
ในขณะเรียน
ไม่ถามในหัวข้อที่ตน
ไม่เข้าใจและไม่กล้า
แสดงออก
ไม่ตอบคาถาม

ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทากิจกรรม

๗๗๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูว้ ันที่.......................เดือน..........................................พ.ศ..................................

ลาดับ
ที่

ชื่อกลุ่ม

การ
ปฏิสัมพันธ์
กัน
(4)

เกณฑ์การให้คะแนน
การ
พฤติกรรม รวม ระดับ
สนทนา
การ
การทางาน (16) คุณภาพ
เรื่อง
ติดต่อสื่อสาร
กลุ่ม
ทีก่ าหนด
(4)
(4)
(4)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา

๗๗๕

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายกลุ่ม (Rubric)

ประเด็นการ
ประเมิน
1. การปฏิสัมพันธ์
กัน

เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก (4)

ดี (3)

ร่วมมือและช่วยเหลือ ร่วมมือ และ
เพื่อนในการทา
ช่วยเหลือเพื่อนเป็น
กิจกรรม
ส่วนใหญ่ในการทา
กิจกรรม
2. การสนทนาเรื่อง สนทนาตรงประเด็น สนทนาตรงประเด็น
ที่กาหนด
ครอบคลุมเนื้อหา
ครอบคลุมเนื้อหา
บางส่วน
3. การติดต่อสื่อสาร มีการปรึกษาครูและ มีการปรึกษาครูและ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ เป็น
ส่วนใหญ่
4. พฤติกรรม
มีการวางแผนอย่าง มีการวางแผนอย่าง
การทางาน
เป็นระบบ และแบ่ง เป็นระบบ และแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่ม
ในกลุ่มเป็นส่วน
ใหญ่

พอใช้ (2)

ต้องปรับปรุง (1)

ร่วมมือ และ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรมเป็น
บางครั้ง
สนทนาตรงประเด็น

ไม่ให้ความร่วมมือ
ในขณะทา
กิจกรรม

มีการปรึกษาครูและ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ เป็น
บางครั้ง
มีการวางแผนอย่าง
เป็นระบบ และแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่มเป็นบางครั้ง

ไม่มีการปรึกษาครู
และเพื่อนกลุ่มอื่น ๆ

สนทนาไม่ตรง
ประเด็น

ไม่มีการวางแผน
อย่างเป็นระบบ
และไม่มีการแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่ม

๗๗๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คาชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
รายการ
พฤติกรรมการแสดงออก
ประเมิน
1. ใฝ่เรียนรู้ 1.1 ตั้งใจเรียน
1.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
1.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
1.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี
ต่าง ๆ แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และเลือกใช้สื่อ
ได้อย่างเหมาะสม
1.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู้
1.6 แลกเปลี่ยนความรู้ ด้วยวิธีการต่าง ๆ และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
2. มุ่งมั่นใน 2.1 มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
การทางาน 2.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ตอ่ อุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
3. รักความ 3.1 มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วั นธรรมและภูมิปัญญาไทย
เปนไทย
3.2. เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามวั นธรรมไทย

ระดับการปฏิบตั ิ
๓ ๒ ๑

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

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังนี้
ช่วงคะแนน
24-30
17-23
10-16
1-9

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป ถือว่า ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา

๗๗๗

แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
คาชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน

พฤติกรรมการแสดงออก

ระดับการปฏิบตั ิ
๓

๒

๑

๑.ความสามารถ
ในการสื่อสาร

๑.1 มีความสามรถในการรับ – ส่งสาร
1.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ
ของตนเอง โดยใช้ภาษาอย่าง เหมาะสม
2. ความสามารถ 2.1 มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์
ในการคิด
2.2 มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ
3. ความสามารถ 3.1 สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้
ในการใช้ทกั ษะ 3.2 นาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
ชีวิต
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................
เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนดังนี้
ช่วงคะแนน
13-18
9-12
5-8
1-4

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป ถือว่า ผ่าน

๗๗๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ เรื่อง เส้นเวลา (Time Line) โรงเรียนของฉัน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๔.๑ เข้าใจความหมาย ความสาคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สามารถใช้วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วดั ป.๓/2 แสดงลาดับเหตุการณ์สาคัญของโรงเรียน และชุมชนโดยระบุหลักฐาน และแหล่งข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การสืบค้นและรวบรวมข้อมูลจากหลักฐาน และแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างมีระบบขั้นตอน ช่วยให้
สามารถลาดับเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นในโรงเรียนได้สอดคล้องกับความเป็นจริง
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- สืบค้นและรวบรวมข้อมูลของโรงเรียนจากหลักฐานได้
- ใช้เส้นเวลา (Time Line) ลาดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนได้
3.2 ด้านทักษะ กระบวนการ (P)
- การสืบค้นและรวบรวมข้อมูลจกหลักฐาน และแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
3.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- เห็นประโยชน์ของการใช้เส้นเวลา (Time Line) ลาดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน
๔. สาระการเรียนรู้
- วิธีการสืบค้นเหตุการณ์สาคัญของโรงเรียน และชุมชน
- ใช้เส้นเวลา (Time Line) ลาดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้

1.

ลาดับที่

จุดประสงค์
การเรียนรู้
ขั้นนา

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้

- ตอบตามข้อมูลจริงของ
โรงเรียนปลายทาง

2. นักเรียนตอบคาถาม
(ตัวอย่างคาตอบ)

กิจกรรมนักเรียน
1. นักเรียนร้องเพลงไป
- เพลงไป
โรงเรียน 2 รอบ และแสดง โรงเรียน
เหตุผลว่าทาไมนักเรียนต้อง - แบบสังเกต
มาโรงเรียน

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
10 นาที 1. ครูให้นักเรียนร้องเพลง
ไปโรงเรียนพร้อมกัน 2 รอบ
จากนั้นให้นักเรียนแต่ละคน
แสดงเหตุผลว่า เพราะเหตุใด
นักเรียนจึงต้องมาโรงเรียน
2. ครูตั้งประเด็นคาถาม
เกี่ยวกับโรงเรียนให้นักเรียน
ช่วยกันตอบ เช่น
- โรงเรียนของเราก่อตั้งมากี่ปี
แล้ว
- โรงเรียนของเราเปดเรียน
การศึกษาระดับชั้นใด
- โรงเรียนของเรามีนักเรียน
ทั้งหมดกี่คน และมีครูกี่คน

เวลา
ที่ใช้

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ เรื่อง เส้นเวลา (Time Line) โรงเรียนของฉัน
รายวิชาประวัตศิ าสตร์ จานวน 1 ชั่วโมง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา

- การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
รายบุคคล

การประเมิน
การเรียนรู้

๗๗๙

2.

ลาดับที่

๗๘๐

1. ใช้เส้นเวลา (Time
Line) ลาดับเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นในโรงเรียนได้

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นสอน

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้
กิจกรรมครู
3. ครูร่วมกับนักเรียน
อภิปรายให้เข้าใจถึง
ความสาคัญของเหตุการณ์
ต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ ในโรงเรียน

3. ครูตั้งคาถามให้นักเรียน
ร่วมกันอภิปรายหาคาตอบ
ดังต่อไปนี้

2. ครูแจกใบความรู้เรื่อง
ตัวอย่างการลาดับเรื่องราว
ตามเวลา

- การประเมิน

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- การประเมิน
กระบวนการ
ทางานกลุ่ม
2. นักเรียนศึกษาใบความรู้ - ใบความรู้เรื่อง - การสังเกต
เรื่อง ตัวอย่างการลาดับ
ตัวอย่าง
พฤติกรรม
เรื่องราวตามเวลา
การลาดับ
- การประเมิน
เรื่องราวตาม
เวลา
- แบบสังเกต
พฤติกรรม
3. นักเรียนภายในกลุ่ม
- แบบประเมิน - การประเมิน
อภิปรายหาคาตอบ
- คาถาม
การตอบคาถาม

1. นักเรียนแบ่งกลุม่ เพือ่
ช่วยกันแบ่งปันความคิด

กิจกรรมนักเรียน
3. นักเรียนร่วมกันอภิปราย

แนวการจัดการเรียนรู้

15 นาที 1. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม
กลุ่มละ 4 คน

เวลา
ที่ใช้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

ลาดับที่

4. เห็นประโยชน์ของการ
ใช้เส้นเวลา (Time Line)
ลาดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในโรงเรียน

2. สืบค้นและรวบรวม
ข้อมูลของโรงเรียนจาก
หลักฐานได้
3. ใช้เส้นเวลา (Time
Line) ลาดับเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นในโรงเรียนได้

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา
เวลา
ที่ใช้
กิจกรรมครู
- นักเรียนมีวธิ กี ารใน
การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
เหตุการณ์สาคัญอย่างไร
- การลาดับเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นใช้อะไรเป็นตัวกาหนด
ในการเขียนเรียงลาดับของ
เหตุการณ์
- การแสดงลาดับเหตุการณ์
สาคัญโดยใช้เส้นเวลา
นักเรียนคิดว่ามีประโยชน์
อย่างไร

สื่อการเรียนรู้

- ทาให้สามารถลาดับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่
อดีต และปัจจุบันได้ชัดเจน
ขึ้น

กิจกรรมนักเรียน
- รวบรวมข้อมูลจาก
- แบบสังเกต
หลักฐานและแหล่งข้อมูลที่ พฤติกรรม
เกี่ยวข้อง
- ใช้ระยะเวลาที่เกิดขึ้นของ
เหตุการณ์จากอดีตสู่
ปัจจุบัน

แนวการจัดการเรียนรู้

- การสังเกต

การประเมิน
การเรียนรู้

๗๘๑

3.

ลาดับที่

๗๘๒

5. กระบวนการสืบค้น
และรวบรวมข้อมูลจาก
หลักฐานและแหล่งข้อมูล
ที่เกี่ยวข้อง(P)

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นปฏิบัติ

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
4. ครูและนักเรียนร่วมกัน
4.นักเรียนผลัดกันอภิปราย
อภิปรายวิธีการรวบรวม
ความรูแ้ ละซักถามข้อสงสัย
ข้อมูลเหตุการณ์สาคัญที่
ภายในกลุม่ ของตนเอง
เกิดขึ้นของโรงเรียน และการ
เรียงลาดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยใช้เส้นเวลา

แนวการจัดการเรียนรู้

15 นาที ครูให้นักเรียนรวบรวมข้อมูล นักเรียนทาใบงาน เรื่อง
เกี่ยวกับเหตุการณ์สาคัญต่าง โรงเรียนของหนู
ๆ ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน
เรียงลาดับเหตุการณ์สาคัญที่
เกิดขึ้นในโรงเรียนโดยใช้ เส้น
เวลา (Time Line)และนา
ข้อมูลบันทึกลงในใบงาน
เรื่อง โรงเรียนของหนู

เวลา
ที่ใช้

- ใบงาน เรื่อง
โรงเรียนของหนู
- แบบสังเกต
พฤติกรรม
- แบบประเมิน

สื่อการเรียนรู้

- การตรวจใบ
งาน
- การสังเกต
พฤติกรรม
- การประเมิน

การประเมิน
การเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

4.

ลาดับที่

5. เห็นประโยชน์ของการ
ใช้เส้นเวลา (Time Line)
ลาดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในโรงเรียน

จุดประสงค์
การเรียนรู้
ขั้นสรุป

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา
สื่อการเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน
1. นักเรียนนาเสนอผลงาน - ใบงาน เรื่อง
หน้าชั้นเรียน
โรงเรียนของหนู
- แบบสังเกต
พฤติกรรม
- แบบประเมิน
๒.ครูและนักเรียนร่วมกัน
๒. นักเรียนร่วมกัน
ตรวจสอบความถูกต้อง
ตรวจสอบความถูกต้อง
และสอบถามข้อสงสัย
๓. ครูให้นักเรียนร่วมกัน
๓. นักเรียนร่วมกันสรุป
สรุปว่านักเรียนจะนาความรู้ (แนวคาตอบ)
ที่ได้จากการสืบค้นเหตุการณ์ - เป็นแนวทางในการสืบค้น
สาคัญของโรงเรียนไปใช้ใน เรื่องราวต่าง ๆ ที่สนใจ
ชีวิตประจาวันอย่างไร

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
10 นาที 1. ครูสุ่มให้ตัวแทนแต่ละ
กลุ่มออกมานาเสนอใบงาน
เรื่อง โรงเรียนของหนู 1-2
กลุ่ม

เวลา
ที่ใช้

- การตรวจใบ
งาน
- การสังเกต
พฤติกรรม
- การประเมิน

การประเมิน
การเรียนรู้

๗๘๓

๗๘๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. เพลงไปโรงเรียน
2. ใบความรูท้ ี่ 5 เรื่อง ตัวอย่างการลาดับเรื่องราวตามเวลา
3. ใบงานที่ 5 เรือ่ ง โรงเรียนของหนู
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิน้ งานหรือภาระงาน
ใบงานที่ 5 เรือ่ ง โรงเรียนของหนู
การวัดและประเมินผล
ประเด็นการวัด
วิธีการ
และประเมินผล
ด้านความรู้
- ตรวจใบงานเรื่อง
ความเข้าใจ (K) โรงเรียนของหนู
- การตอบคาถาม
-การสังเกต
- การประเมิน
ด้านทักษะ
- ตรวจใบงานเรื่อง
กระบวนการ (P) โรงเรียนของหนู
- การตอบคาถาม
-การสังเกต
- การประเมิน
ด้านคุณลักษณะ - การประเมินการสังเกต
เจตคติ ค่านิยม พฤติกรรมนักเรียน
(A)
รายบุคคล
คุณลักษณะ
- ประเมิน มีวินัย
อันพึงประสงค์ รับผิดชอบใฝ่เรียนรู้ และ
มุ่งมั่นในการทางาน
สมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียน

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

- ใบงานที่ 5 เรื่อง
โรงเรียนของหนู
- แบบสังเกตพฤติกรรม
นักเรียนรายบุคคล
- แบบประเมิน
- ใบงานที่ 5 เรื่อง
โรงเรียนของหนู
- แบบสังเกตพฤติกรรม
นักเรียนรายบุคคล
- แบบประเมิน
- แบบประเมินการสังเกต
พฤติกรรมนักเรียน
รายบุคคล
- แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 60

- ประเมินความสามารถ
- แบบประเมินสมรรถนะ
ในการสื่อสารความสามารถ สาคัญของผู้เรียน
ในการคิดและความสามารถ
ในการใช้ทักษะชีวิต

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 60

ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพผ่านขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพผ่านขึ้นไป

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา

๗๘๕

10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหารหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๗๘๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)
ใบความรูท้ ี่ เรื่อง ตัวอย่างการลาดับเรือ่ งราวตามเวลา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ เรื่อง เส้นเวลา (Time Line) โรงเรียนของฉัน
รายวิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส13102 ภาคเรียนที่ 1 ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3

การใช้เส้นเวลา (Time Line) ลาดับเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ ในโรงเรียนและชุมชน
เส้นเวลา (Time Line) หมายถึง ระยะเวลาชั่วขณะ ความยาวนานที่มีอยู่หรือเป็นอยู่โดยกาหนดขึ้น
เป็ น วัน เดือน ปี ซึ่งจะบอกถึงเหตุการณ์ และการสิ้นสุดของเหตุการณ์ นั้น เราสามารถใช้เส้นเวลา ลาดับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชนของเราได้ เช่น ปีที่ก่อตั้งโรงเรียน ปีที่สร้างอาคารหลังใหม่ 2 หลัง
ตัวอย่างการลาดับเรื่องราวตามเวลา

ที่มา :https://www.thairath.co.th/infographic/1334

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา

๗๘๗

ใบงานที่ เรือ่ ง โรงเรียนของหนู
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ เรื่อง เส้นเวลา (Time Line) โรงเรียนของฉัน
รายวิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส13102 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ตอนที่ 1 คาชีแ้ จง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์สาคัญต่างๆ ทีเ่ กิดขึ้นในโรงเรียน
เหตุการณ์สาคัญของโรงเรียน ………………………………………………………………………………………………………..
ลาดับ
เหตุการณ์
พ.ศ.
ค.ศ.
1 ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… …………… ……………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2 ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… …………… ……………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
3 ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… …………… ……………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
4 ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… …………… ……………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
5 ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… …………… ……………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
6 ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… …………… ……………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
7 ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… …………… ……………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

๗๘๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

ตอนที่ 2 คาชีแ้ จง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเรียงลาดับเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นในโรงเรียนโดยใช้เส้นเวลา
แผนภาพการเรียงลาดับเหตุการณ์สาคัญของโรงเรียน.................................................

พ.ศ

……………………….

พ.ศ

……………………….

พ.ศ

……………………….

พ.ศ

……………………….

พ.ศ

……………………….

พ.ศ

……………………….

พ.ศ

……………………….

พ.ศ

……………………….

พ.ศ

……………………….

พ.ศ

……………………….

พ.ศ

……………………….

พ.ศ

……………………….

พ.ศ

……………………….

พ.ศ

……………………….

พ.ศ

……………………….

พ.ศ

……………………….

พ.ศ

……………………….

ชื่อ..........................................................นามสกุล.........................................................เลขที่......................

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา

๗๘๙

เฉลยใบงานที่ เรื่อง โรงเรียนของหนู
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ เรื่อง เส้นเวลา (Time Line) โรงเรียนของฉัน
รายวิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส13102 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ตอนที่ 1 คาชีแ้ จง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์สาคัญต่างๆ ทีเ่ กิดขึ้นในโรงเรียน
เหตุการณ์สาคัญของโรงเรียน ………………………………………………………………………………………………………..
ลาดับ
เหตุการณ์
พ.ศ.
ค.ศ.
1 ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… …………… ……………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2 ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… …………… ……………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
3 ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… …………… ……………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
4 ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… …………… ……………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
5 ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… …………… ……………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
6 ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… …………… ……………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
7 ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… …………… ……………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
พิจารณาคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลพินิจของครูผสู้ อน

๗๙๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

ตอนที่ 2 คาชีแ้ จง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเรียงลาดับเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นในโรงเรียนโดยใช้เส้นเวลา
แผนภาพการเรียงลาดับเหตุการณ์สาคัญของโรงเรียน.................................................

พ.ศ………………………….
พ.ศ………………………….
พ.ศ………………………….
พ.ศ………………………….
พ.ศ………………………….
พ.ศ………………………….
พ.ศ………………………….
พ.ศ………………………….
พ.ศ………………………….
พ.ศ………………………….
พ.ศ………………………….
พ.ศ………………………….
พ.ศ………………………….
พ.ศ………………………….
พ.ศ………………………….
พ.ศ………………………….
พ.ศ………………………….
พิจารณาคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลพินิจของครูผสู้ อน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา

๗๙๑

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูว้ ันที่.......................เดือน..........................................พ.ศ..................................

ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

ความ
ตั้งใจ
ในการ
เรียน
(4)

เกณฑ์การให้คะแนน
ความ การตอบ
มี
สนใจ
คาถาม ส่วนร่วม รวม ระดับ
(16) คุณภาพ
ใน
และการ
กิจกรรม
ซักถาม
(4)
(4)
(4)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

๗๙๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (Rubric)
เกณฑ์การให้คะแนน

ประเด็นการประเมิน
ดีมาก (4)
1. ความตั้งใจใน
การเรียน
2. ความสนใจและ
การซักถาม
3. การตอบคาถาม

4. มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม

สนใจในการเรียน
ไม่คุยหรือเล่นกัน
ในขณะเรียน

ดี (3)
สนใจในการเรียน
คุยกันเล็กน้อย
ในขณะเรียน

พอใช้ (2)

สนใจในการเรียน
คุยกันและเล่นกัน
ในขณะเรียนเป็น
บางครั้ง
มีการถามในหัวข้อ มีการถามในหัวข้อ มีการถามในหัวข้อ
ที่ตนไม่เข้าใจทุก ที่ตนไม่เข้าใจเป็น ที่ตนไม่เข้าใจเป็น
เรื่องและกล้า
ส่วนมากและกล้า บางครั้งและไม่ค่อย
แสดงออก
แสดงออก
กล้าแสดงออก
ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามเป็น
ตอบคาถามถูกทุก ตอบคาถาม
บางครั้งและตอบ
ข้อ
ส่วนมากถูก
คาถามถูกเป็น
บางครั้ง
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน ช่วยเหลือเพื่อนเป็น ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม
ส่วนใหญ่ในการทา การทากิจกรรมเป็น
กิจกรรม
บางครั้ง

ต้องปรับปรุง (1)
ไม่สนใจในการเรียน
คุยและเล่นกัน
ในขณะเรียน
ไม่ถามในหัวข้อที่
ตนไม่เข้าใจและ
ไม่กล้าแสดงออก
ไม่ตอบคาถาม

ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทา
กิจกรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา

๗๙๓

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูว้ ันที่.......................เดือน...........................................พ.ศ..................................

ลาดับ
ที่

ชื่อกลุ่ม

การ
ปฏิสัมพันธ์
กัน
(4)

เกณฑ์การให้คะแนน
การ
พฤติกรรม รวม ระดับ
สนทนา
การ
การทางาน (16) คุณภาพ
เรื่อง
ติดต่อสื่อสาร
กลุ่ม
ทีก่ าหนด
(4)
(4)
(4)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

๗๙๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายกลุ่ม (Rubric)

ประเด็นการ
ประเมิน
1. การปฏิสัมพันธ์
กัน

เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก (4)

ดี (3)

ร่วมมือและช่วยเหลือ ร่วมมือและ
เพื่อนในการทา
ช่วยเหลือเพื่อนเป็น
กิจกรรม
ส่วนใหญ่ในการทา
กิจกรรม
2. การสนทนาเรื่อง สนทนาตรงประเด็น สนทนาตรงประเด็น
ที่กาหนด
ครอบคลุมเนื้อหา
ครอบคลุมเนื้อหา
บางส่วน
3. การติดต่อสื่อสาร มีการปรึกษาครูและ มีการปรึกษาครู
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ
และเพื่อนกลุ่ม
อื่น ๆ เป็นส่วนใหญ่
4. พฤติกรรม
มีการวางแผนอย่าง มีการวางแผนอย่าง
การทางาน
เป็นระบบ และแบ่ง เป็นระบบ และแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่ม
ในกลุ่มเป็นส่วน
ใหญ่

พอใช้ (2)

ต้องปรับปรุง (1)

ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรมเป็น
บางครั้ง
สนทนาตรงประเด็น

ไม่ให้ความร่วมมือ
ในขณะทา
กิจกรรม

มีการปรึกษาครู
และเพื่อนกลุ่ม
อื่น ๆ เป็นบางครั้ง
มีการวางแผนอย่าง
เป็นระบบ และแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่มเป็นบางครั้ง

ไม่มีการปรึกษาครู
และเพื่อนกลุ่ม
อื่น ๆ
ไม่มีการวางแผน
อย่างเป็นระบบ
และไม่มีการแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่ม

สนทนาไม่ตรง
ประเด็น

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา

๗๙๕

แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
คาชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน

ระดับการปฏิบตั ิ
๓ ๒ ๑

พฤติกรรมการแสดงออก

๑.ความสามารถ ๑.1 มีความสามรถในการรับ – ส่งสาร
ในการสื่อสาร
1.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ
ของตนเอง โดยใช้ภาษาอย่าง เหมาะสม
2. ความสามารถ 2.1 มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์
ในการคิด
2.2 มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ
3. ความสามารถ 3.1 สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้
ในการใช้ทกั ษะ 3.2 นาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
ชีวิต
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนดังนี้
ช่วงคะแนน
1๖-18
๑๓-1๕
๑๐-๑๒
1-๙

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป ถือว่า ผ่าน

๗๙๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คาชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
รายการ
ประเมิน
๑. มีวินัย
รับผิดชอบ

ระดับการปฏิบตั ิ
๓ ๒ ๑

พฤติกรรมการแสดงออก

๑.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัวและ
โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้ 2.1 ตั้งใจเรียน
2.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
2.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
2.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี
ต่าง ๆ แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และเลือกใช้สื่อ
ได้อย่างเหมาะสม
2.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู้
2.6 แลกเปลี่ยนความรู้ ด้วยวิธีการต่าง ๆ และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
3. มุ่งมั่นใน 3.1 มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
การทางาน 3.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ตอ่ อุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังนี้
ช่วงคะแนน
22-27
15-21
8-14
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป ถือว่า ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา

๗๙๗

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 7 เรื่อง หลักฐานการสืบค้นเหตุการณ์สาคัญของชุมชน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๔.๑ เข้าใจความหมาย ความสาคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สามารถใช้วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วดั ป.๓/2 แสดงลาดับเหตุการณ์สาคัญของโรงเรียนและชุมชนโดยระบุหลักฐานและแหล่งข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การสืบค้นเหตุการณ์สาคัญ ของชุมชน โดยใช้หลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องทาให้เรารู้ความ
เป็นมาของชุมชน ทาให้เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่น
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- ระบุหลักฐานต่าง ๆ ที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลเหตุการณ์สาคัญของชุมชนได้
3.2 ด้านทักษะ กระบวนการ (P)
- สารวจหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาเหตุการณ์สาคัญของชุมชน
3.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- เห็นความสาคัญของหลักฐานการสืบค้นข้อมูลเหตุการณ์สาคัญของชุมชน
๔. สาระการเรียนรู้
- หลักฐานทีใ่ ช้ในการสืบค้นเหตุการณ์สาคัญของชุมชน
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ใฝ่เรียนรู้
2. มุ่งมั่นในการทางาน
3. รักความเป็นไทย
7. กิจกรรมการเรียนรู้

1.

ลาดับ
ที่

๗๙๘

จุดประสงค์
การเรียนรู้
ขั้นนา

(ตามบริบทของนักเรียน
ปลายทาง)
2. นักเรียนตอบคาถาม
(ตัวอย่างคาตอบ) หลักฐาน
ต่าง ๆ ที่ใช้ในการสืบค้น
ข้อมูล

กิจกรรมนักเรียน
1. นักเรียนตอบคาถาม
(ตัวอย่างคาตอบ)
- ชุมชนเขาหินเหล็กไ
- ชุมชนบ้านสมอเรียง
- หมู่บ้านดงพญาไ

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
5 1. ครูให้นักเรียนบอกชื่อ
นาที หมู่บ้าน หรือชื่อชุมชนที่
นักเรียนอาศัยอยู่ โดยครู
เขียนรวบรวมชื่อบนกระดาน
จากนั้นครูให้นกั เรียนที่รู้จัก
ที่มาของชื่อหมู่บ้าน หรือชื่อ
ชุมชนของตนเองมาเล่าให้
เพื่อน ัง 1 คน
2. ครูตั้งคาถามกระตุ้น
ความคิดดังนี้
นักเรียนคิดว่า สิ่งสาคัญที่สุด
ในการศึกษาเรือ่ งราวของ
ชุมชนในอดีตคืออะไร

ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้
ที่ใช้

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 7 เรื่อง หลักฐานการสืบค้นเหตุการณ์สาคัญของชุมชน
รายวิชาประวัตศิ าสตร์ จานวน 1 ชั่วโมง

- แบบประเมิน
การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
รายบุคคล

สื่อการเรียนรู้

- การสังเกต

การประเมิน
การเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

2.

ลาดับ
ที่

1. ระบุหลักฐานต่าง ๆ ที่ใช้ใน
การสืบค้นข้อมูลประวัติและ
เหตุการณ์สาคัญของชุมชนได้

จุดประสงค์
การเรียนรู้
ขั้นสอน

กิจกรรมนักเรียน
1. นักเรียนแบ่งกลุม่ เพือ่
ช่วยกันแบ่งปันความคิด
2. นักเรียนตอบคาถาม
(ตัวอย่างคาตอบ)
- สถานที่สาคัญ
- สิ่งของเครื่องใช้
- ภาพถ่าย
3. นักเรียนตอบคาถาม
- ข้อมูลของชุมชนประวัติ
ความเป็นมา
4. นักเรียนศึกษาความรู้
จากใบความรู้เรื่อง
การเสาะหาแหล่งข้อมูล
และรวบรวมข้อมูล

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
20 1. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม
นาที ออกเป็น กลุ่มละ 4 คน
2. ครูตั้งคาถามนักเรียนว่า
ในชุมชนของนักเรียนมี
หลักฐานอะไรบ้างที่ไม่ใช่
หลักฐานที่เป็นตัวหนังสือ
สาหรับการสืบค้น
3. ครูให้นักเรียนแสดงความ
คิดเห็นว่า สถานที่หรือสิ่ง
เหล่านั้นจะให้ข้อมูลอะไรบ้าง
4. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
ศึกษาความรู้ การเสาะหา
แหล่งข้อมูลและรวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในใบความรู้
เรื่อง การเสาะหาแหล่งข้อมูล
และรวบรวมข้อมูล

ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้
ที่ใช้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา
การประเมิน
การเรียนรู้

- ใบความรู้เรื่อง - การสังเกต
การเสาะหา
- การประเมิน
แหล่งข้อมูล
และรวบรวม
ข้อมูล
- แบบประเมิน
กระบวนการ
ทางานกลุ่ม

สื่อการเรียนรู้

๗๙๙

จุดประสงค์
การเรียนรู้

2. สารวจหลักฐานทีใ่ ช้ใน
การศึกษาเหตุการณ์สาคัญของ
ชุมชน(P)

3. เห็นความสาคัญของหลักฐาน
การสืบค้นข้อมูลเหตุการณ์
สาคัญของชุมชน

ลาดับ
ที่

3.

4.

๘๐๐

ขั้นสรุป

ขั้นปฏิบัติ

5 1. ครูสุ่มตัวแทน ๒ กลุ่ม
นาที ออกมานาเสนอผลงาน
๒. ครูและนักเรียนร่วมกัน
ตรวจสอบความถูกต้อง
๓. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุป

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

1. ตัวแทน ๒ กลุ่มออกนาเสนอ
หน้าชั้นเรียน
๒. นักเรียนร่วมกันตรวจสอบ
ความถูกต้อง
๓. นักเรียนร่วมกันสรุปหลักฐาน
ต่าง ๆ ที่ใช้ในการศึกษาเหตุการณ์
สาคัญของชุมชน มีความสาคัญ
ควรใช้หลักฐานที่หลากหลายเพื่อ
ความถูกต้องและชัดเจน

- แบบสารวจ - การสังเกต
หลักฐาน
- การประเมิน
- แบบสังเกต
- แบบประเมิน
กระบวนการ
ทางานกลุ่ม

- PowerPoint การประเมิน
เกมใช่หรือไม่
- แบบประเมิน
กระบวนการ
ทางานกลุ่ม
นักเรียนสารวจว่าชุมชนของ
- แบบสารวจ - การสังเกต
นักเรียนมีหลักฐานอะไรบ้างที่
หลักฐาน
- การประเมิน
สามารถใช้ในการศึกษาเหตุการณ์ - แบบสังเกต
สาคัญของชุมชน บันทึกลงแบบ - แบบประเมิน
สารวจหลักฐานที่ใช้ในการศึกษา กระบวนการ
เหตุการณ์สาคัญของชุมชน
ทางานกลุ่ม

กิจกรรมนักเรียน
5. นักเรียนเล่นเกมใช่หรือไม่

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
5. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
เล่นเกมใช่หรือไม่ ให้
นักเรียนเลือกหลักฐานที่
สามารถนามาสืบค้น
เหตุการณ์สาคัญของชุมชน
20 ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
นาที สารวจว่าชุมชนของ
นักเรียนมีหลักฐาน
อะไรบ้างที่สามารถใช้ใน
การศึกษาเหตุการณ์สาคัญ
ของชุมชนสรุปแล้วบันทึก

ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้
ที่ใช้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา

๘๐๑

8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. PowerPoint เกมใช่หรือไม่
2. ใบความรูท้ ี่ 6 เรื่อง การเสาะหาแหล่งข้อมูลและรวบรวมข้อมูล
3. แบบสารวจหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาประวัติและเหตุการณ์สาคัญของชุมชน
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิน้ งานหรือภาระงาน
แบบสารวจหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาประวัติและเหตุการณ์สาคัญของชุมชน
การวัดและประเมินผล
ประเด็นการวัด
และประเมินผล
ด้านความรู้ ความ
เข้าใจ (K)

วิธีการ

- ตรวจแบบสารวจ
หลักฐานที่ใช้ใน
การศึกษาประวัติและ
เหตุการณ์สาคัญของ
ชุมชน
- การตอบคาถาม
- การประเมิน
ด้านทักษะ
- ตรวจแบบสารวจ
กระบวนการ (P) หลักฐานที่ใช้ใน
การศึกษาประวัติและ
เหตุการณ์สาคัญของ
ชุมชน
- การตอบคาถาม
- การประเมิน
ด้านคุณลักษณะ - การสังเกตพฤติกรรม
เจตคติ ค่านิยม (A) นักเรียนรายบุคคล
- การตอบคาถาม
คุณลักษณะ
- ประเมินใฝ่เรียนรู้
อันพึงประสงค์
มุ่งมั่นในการทางาน และ
รักความเป็นไทย
สมรรถนะสาคัญ - ประเมินความสามารถ
ของผู้เรียน
ในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
และความสามารถในการ
ใช้ทักษะชีวิต

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

- แบบสารวจหลักฐานที่
ใช้ในการศึกษาประวัติ
และเหตุการณ์สาคัญของ
ชุมชน
- แบบประเมินการสังเกต
พฤติกรรมนักเรียน
รายบุคคล
- แบบสารวจหลักฐานที่
ใช้ในการศึกษาประวัติ
และเหตุการณ์สาคัญของ
ชุมชน
- แบบประเมินการสังเกต
พฤติกรรมนักเรียน
รายบุคคล
- แบบประเมินการสังเกต
พฤติกรรมนักเรียน
รายบุคคล
- แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

ผ่านเกณฑ์
การประเมินร้อยละ 60

- แบบประเมินสมรรถนะ
สาคัญของผู้เรียน

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป

๘๐๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหารหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา

๘๐๓

ใบความรูท้ ี่ 6 เรื่อง การเสาะหาแหล่งข้อมูลและรวบรวมข้อมูล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 7 เรื่อง หลักฐานที่สบื ค้นเหตุการณ์สาคัญของชุมชน
รายวิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส13102 ภาคเรียนที่ 1 ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3

การเสาะหาแหล่ ง ข้ อ มู ล และรวบรวมข้ อ มู ล ที่ ดี ค วรใช้ ข้ อ มู ล หลากหลาย
แหล่งข้อมูลที่เราสามารถสืบค้นได้อาจจะมาจากหนังสือที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราสนใจ
หลักฐานต่าง ๆ เช่น ภาพถ่าย แผนที่ จดหมาย บันทึก เอกสารทางราชการ หลักฐานเหล่านี้มักจะ
อยู่ห้องสมุดของโรงเรียน ห้องสมุดชุมชน พิพิธภัณฑ์ชุมชน นอกจากนั้นเรายังอาจจะเสาะหาข้อมูล
จากแหล่งอื่น ๆได้อีก เช่น สอบถามผู้รู้ ผู้เชี่ย วชาญในที่ เรื่องที่ เราสนใจ บุ คคลที่ รู้เรื่องราวใน
โรงเรียนและชุมชน ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต แต่การเสาะหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตจะต้องใช้อย่าง
ระมัดระวัง ต้องพิจารณาเว็ปไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น เว็ปไซต์ทางราชการ

https://www.facebook.com/librarysaifc/

ห้องสมุดโรงเรียน

https://www.museumthailand.com/th/muse
um/TrokKhao-Mao-Community-FolkพิพิธMuseum
ภัณฑ์ชมุ ชน

https://www.schoolofchangemakers.com/kn
owledge/10341/

สอบถามผู้รู้

https://www.thaihealth.or.th/

ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต

๘๐๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)
แบบสารวจหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาประวัติและเหตุการณ์สาคัญของชุมชน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 7 เรื่อง หลักฐานที่สบื ค้นเหตุการณ์สาคัญของชุมชน
รายวิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส13102 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

คาชี้แจง ให้นักเรียนสารวจว่าชุมชนของนักเรียนมีหลักฐานอะไรบ้างที่สามารถใช้ในการศึกษา
ประวัติและเหตุการณ์สาคัญของชุมชน สรุปแล้วเขียนบันทึก
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ชื่อ..................................................................นามสกุล...................................................เลขที่.....................

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา

๘๐๕

เฉลยแบบสารวจหลักฐานทีใ่ ช้ในการศึกษาประวัติและเหตุการณ์สาคัญของชุมชน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 7 เรื่อง หลักฐานที่สืบค้นเหตุการณ์สาคัญของชุมชน
รายวิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส13102 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

คาชี้แจง ให้นักเรียนสารวจว่าชุมชนของนักเรียนมีหลักฐานอะไรบ้างที่สามารถใช้ในการศึกษา
ประวัติและเหตุการณ์สาคัญของชุมชน สรุปแล้วเขียนบันทึก
..............................................................................................................................................................................
ตัวอย่างคาตอบ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
- วิธีการต่าง ๆ เพื่อสืบค้นเรื่องราวของชุมชน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
- สอบถามผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ผู้เฒ่า ปราชญ์ชุมชน
..............................................................................................................................................................................
- พิพิธภัณฑ์ชุมชนเป็นสถานที่เก็บรวบรวมและแสดงสิ่งของที่มีความสาคัญด้านต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษา
..............................................................................................................................................................................
- หนังสือเอกสารทางราชการ
..............................................................................................................................................................................
- เยี่ยมสถานทีจ่ ริง
..............................................................................................................................................................................
- ภาพถ่ายชุมชน
..............................................................................................................................................................................
- เว็ปไซต์ชุมชน
..............................................................................................................................................................................
- ห้องสมุดชุมชน
..............................................................................................................................................................................
- วิดีโอประวัติชุมชน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

๘๐๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูว้ ันที่.......................เดือน........................................พ.ศ..................................

ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

เกณฑ์การให้คะแนน
ความ
ความ
มีส่วน รวม ระดับ
สนใจ การตอบ
ตั้งใจใน
ร่วมใน (16) คุณภาพ
และการ คาถาม
การเรียน
กิจกรรม
ซักถาม
(4)
(4)
(4)
(4)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา

๘๐๗

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (Rubric)
เกณฑ์การให้คะแนน
ประเด็นการประเมิน
ดีมาก (4)
1. ความตั้งใจใน
การเรียน
2. ความสนใจและ
การซักถาม
3. การตอบคาถาม

4. มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม

สนใจในการเรียน
ไม่คุยหรือเล่นกัน
ในขณะเรียน

ดี (3)
สนใจในการเรียน
คุยกันเล็กน้อย
ในขณะเรียน

พอใช้ (2)

สนใจในการเรียน
คุยกันและเล่นกัน
ในขณะเรียนเป็น
บางครั้ง
มีการถามในหัวข้อ มีการถามในหัวข้อ มีการถามในหัวข้อ
ที่ตนไม่เข้าใจทุก ที่ตนไม่เข้าใจเป็น ที่ตนไม่เข้าใจเป็น
เรื่องและกล้า
ส่วนมากและกล้า บางครั้งและไม่ค่อย
แสดงออก
แสดงออก
กล้าแสดงออก
ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามเป็น
ตอบคาถามถูกทุก ตอบคาถาม
บางครั้งและตอบ
ข้อ
ส่วนมากถูก
คาถามถูกเป็น
บางครั้ง
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน ช่วยเหลือเพื่อนเป็น ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม
ส่วนใหญ่ในการทา การทากิจกรรมเป็น
กิจกรรม
บางครั้ง

ต้องปรับปรุง (1)
ไม่สนใจใน
การเรียน คุยและ
เล่นกันในขณะ
เรียน
ไม่ถามในหัวข้อที่
ตนไม่เข้าใจและ
ไม่กล้าแสดงออก
ไม่ตอบคาถาม

ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทา
กิจกรรม

๘๐๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูว้ ันที่.......................เดือน.........................................พ.ศ..................................

ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

เกณฑ์การให้คะแนน
ความ
ความ
มีส่วน รวม ระดับ
สนใจ การตอบ
ตั้งใจใน
ร่วมใน (16) คุณภาพ
และการ คาถาม
การเรียน
กิจกรรม
ซักถาม
(4)
(4)
(4)
(4)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา

๘๐๙

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (Rubric)
เกณฑ์การให้คะแนน
ประเด็นการประเมิน
ดีมาก (4)
1. ความตั้งใจใน
การเรียน
2. ความสนใจและ
การซักถาม
3. การตอบคาถาม

4. มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม

สนใจในการเรียน
ไม่คุยหรือเล่นกัน
ในขณะเรียน

ดี (3)
สนใจในการเรียน
คุยกันเล็กน้อย
ในขณะเรียน

พอใช้ (2)

สนใจในการเรียน
คุยกันและเล่นกัน
ในขณะเรียนเป็น
บางครั้ง
มีการถามในหัวข้อ มีการถามในหัวข้อ มีการถามในหัวข้อ
ที่ตนไม่เข้าใจทุก ที่ตนไม่เข้าใจเป็น ที่ตนไม่เข้าใจเป็น
เรื่องและกล้า
ส่วนมากและกล้า บางครั้งและไม่ค่อย
แสดงออก
แสดงออก
กล้าแสดงออก
ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามเป็น
ตอบคาถามถูกทุก ตอบคาถาม
บางครั้งและตอบ
ข้อ
ส่วนมากถูก
คาถามถูกเป็น
บางครั้ง
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน ช่วยเหลือเพื่อนเป็น ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม
ส่วนใหญ่ในการทา การทากิจกรรมเป็น
กิจกรรม
บางครั้ง

ต้องปรับปรุง (1)
ไม่สนใจใน
การเรียน คุยและ
เล่นกันในขณะ
เรียน
ไม่ถามในหัวข้อที่
ตนไม่เข้าใจและ
ไม่กล้าแสดงออก
ไม่ตอบคาถาม

ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทา
กิจกรรม

๘๑๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูว้ ันที่.......................เดือน........................................พ.ศ..................................

ลาดับ
ที่

ชื่อกลุ่ม

การ
ปฏิสัมพันธ์
กัน
(4)

เกณฑ์การให้คะแนน
การ
พฤติกรรม รวม ระดับ
สนทนา
การ
การทางาน (16) คุณภาพ
เรื่อง
ติดต่อสื่อสาร
กลุ่ม
ทีก่ าหนด
(4)
(4)
(4)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา

๘๑๑

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายกลุ่ม (Rubric)

ประเด็นการ
ประเมิน
1. การปฏิสัมพันธ์
กัน

เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก (4)

ดี (3)

ร่วมมือและช่วยเหลือ ร่วมมือและ
เพื่อนในการทา
ช่วยเหลือเพื่อนเป็น
กิจกรรม
ส่วนใหญ่ในการทา
กิจกรรม
2. การสนทนาเรื่อง สนทนาตรงประเด็น สนทนาตรงประเด็น
ที่กาหนด
ครอบคลุมเนื้อหา
ครอบคลุมเนื้อหา
บางส่วน
3. การติดต่อสื่อสาร มีการปรึกษาครูและ มีการปรึกษาครูและ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ เป็น
ส่วนใหญ่
4. พฤติกรรม
มีการวางแผนอย่าง มีการวางแผนอย่าง
การทางาน
เป็นระบบ และแบ่ง เป็นระบบ และแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่ม
ในกลุ่มเป็นส่วน
ใหญ่

พอใช้ (2)

ต้องปรับปรุง (1)

ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรมเป็น
บางครั้ง
สนทนาตรงประเด็น

ไม่ให้ความร่วมมือ
ในขณะทา
กิจกรรม

มีการปรึกษาครูและ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ เป็น
บางครั้ง
มีการวางแผนอย่าง
เป็นระบบ และแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่มเป็นบางครั้ง

ไม่มีการปรึกษาครู
และเพื่อนกลุ่มอื่น ๆ

สนทนาไม่ตรง
ประเด็น

ไม่มีการวางแผน
อย่างเป็นระบบ
และไม่มีการแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่ม

๘๑๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คาชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
ระดับการปฏิบตั ิ

รายการ
ประเมิน
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้

3. มุ่งมั่นใน
การทางาน

พฤติกรรมการแสดงออก

๓

๒

๑

๑.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิต
ประจาวันมีความรับผิดชอบ
2.1 ตั้งใจเรียน
2.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
2.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
2.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี
ต่าง ๆ แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และเลือกใช้สื่อ
ได้อย่างเหมาะสม
2.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู้
2.6 แลกเปลี่ยนความรู้ ด้วยวิธีการต่าง ๆ และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
3.1 มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
3.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ตอ่ อุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังนี้
ช่วงคะแนน
22-27
15-21
8-14
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป ถือว่า ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา

๘๑๓

แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
คาชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
รายการประเมิน

พฤติกรรมการแสดงออก

ระดับการปฏิบตั ิ
๓

๒

๑

๑.ความสามารถ ๑.1 มีความสามรถในการรับ – ส่งสาร
ในการสื่อสาร
1.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ
ของตนเอง โดยใช้ภาษาอย่าง เหมาะสม
2. ความสามารถ 2.1 มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์
ในการคิด
2.2 มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ
3. ความสามารถ 3.1 สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้
ในการใช้ทกั ษะ 3.2 นาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
ชีวิต
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................
เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนดังนี้
ช่วงคะแนน
13-18
-12
5-8
1-4

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป ถือว่า ผ่าน

๘๑๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 8 เรื่อง เส้นเวลา (Time Line) ชุมชนของฉัน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๔.๑ เข้าใจความหมาย ความสาคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สามารถใช้วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วดั ป.๓/2 แสดงลาดับเหตุการณ์สาคัญของโรงเรียนและชุมชนโดยระบุหลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การสืบค้นและรวบรวมข้อมูลจากหลักฐาน และแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างมีระบบขั้นตอน ช่วยให้
สามารถลาดับเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นในชุมชนได้สอดคล้องกับความเป็นจริง
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- สืบค้นและรวบรวมข้อมูลของชุมชนจากหลักฐานได้
- ใช้เส้นเวลา (Time Line) ลาดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชุมชนได้
3.2 ด้านทักษะ กระบวนการ (P)
- การสืบค้นและรวบรวมข้อมูลจกหลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
3.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- เห็นประโยชน์ของการใช้เส้นเวลา (Time Line) ลาดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชุมชน
๔. สาระการเรียนรู้
- การสืบค้นและรวบรวมข้อมูลของชุมชนจากหลักฐาน
- การใช้เส้นเวลา (Time Line) ลาดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชุมชน
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้

1.

ลาดับที่

จุดประสงค์
การเรียนรู้
ขั้นนา

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

2. ครูตั้งประเด็นคาถามเกีย่ วกับ
โรงเรียนให้นักเรียนช่วยกันตอบ
เช่น
- ชุมชนของเราก่อตั้งมากี่ปีแล้ว
- ชุมชนของเราประกอบด้วยใคร
บ้าง มีลักษณะอย่างไร
- ชุมชนของเรามีใครดูแลอยู่
3. ครูอธิบายเพิม่ เติมให้นกั เรียน ัง
เพื่อให้เข้าใจถึงความสาคัญของ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน

3. นักเรียน ังครูอธิบาย

2. นักเรียนตอบคาถาม
(ตัวอย่างคาตอบ)
- ตอบตามข้อเท็จจริงของ
โรงเรียนปลายทาง

กิจกรรมนักเรียน
1. นักเรียนร้องเพลง
ชุมชนของ ัน 2 รอบ
และให้นักเรียนบอกชื่อ
ของชุมชน ในชุมชนของ
นักเรียนมีชื่อว่าอะไร
ทราบหรือไม่ว่าทาไมจึง
ต้องชื่อนั้นแสดงเหตุผล
ประกอบ

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
10 นาที 1. ครูให้นกั เรียนร้องเพลง
ชุมชนของ ันพร้อมกัน 2 รอบ
จากนั้นให้นกั เรียนแต่ละคนว่า
บอกว่าชุมชนของนักเรียนมีชื่อว่า
อะไร ทราบหรือไม่ว่าทาไมจึงต้อง
ชื่อนั้นแสดงเหตุผลประกอบ

เวลา
ที่ใช้

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 8 เรื่อง เส้นเวลา (Time Line) โรงเรียนของชุมชน
รายวิชาประวัตศิ าสตร์ จานวน 1 ชั่วโมง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา

การประเมิน
การเรียนรู้

- เพลงชุมชน - การสังเกต
ของ ัน
- แบบประเมิน
การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
รายบุคคล

สื่อการเรียนรู้

๘๑๕

2.

ลาดับที่

๘๑๖

1. ใช้เส้นเวลา (Time
Line) ลาดับเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นในชุมชนได้

จุดประสงค์
การเรียนรู้
ขั้นสอน

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

2. นักเรียนศึกษาใบ
ความรู้เรื่อง ตัวอย่าง
การลาดับเรื่องราวตาม
เวลา
3. ครูตั้งคาถามให้นักเรียน
3. นักเรียนภายในกลุ่ม
ร่วมกันอภิปรายหาคาตอบ
อภิปรายหาคาตอบ
ดังต่อไปนี้
แนวคาตอบ
- นักเรียนมีวิธกี ารในการรวบรวม - รวบรวมข้อมูลจาก
ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์สาคัญ หลักฐานและ
อย่างไร
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- การลาดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใช้ - ใช้ระยะเวลาที่เกิดขึ้น
อะไรเป็นตัวกาหนดในการเขียน ของเหตุการณ์จากอดีตสู่
เรียงลาดับของ
ปัจจุบัน
เหตุการณ์

2. ครูแจกใบความรู้เรื่อง
ตัวอย่างการลาดับเรื่องราวตาม
เวลา

สื่อการเรียนรู้

- ใบความรู้เรื่อง
ตัวอย่างการ
ลาดับเรื่องราว
ตามเวลา
- แบบสังเกต
พฤติกรรม
- แบบประเมิน
- คาถาม

กิจกรรมนักเรียน
1. นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่อ - การประเมิน
ช่วยกันแบ่งปันความคิด

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
15 นาที 1. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม
ออกเป็นกลุ่มละ 4 คน

เวลา
ที่ใช้

- การประเมิน
การตอบคาถาม

- การสังเกต
พฤติกรรม
- การประเมิน

- แบบประเมิน
กระบวนการ
ทางานกลุ่ม

การประเมิน
การเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

3.

ลาดับที่

2. เห็นประโยชน์ของการ
ใช้เส้นเวลา (Time Line)
ลาดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในชุมชน
3. สืบค้นและรวบรวม
ข้อมูลของชุมชนจาก
หลักฐานได้

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นปฏิบัติ

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา
แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
- การแสดงลาดับเหตุการณ์
- ทาให้สามารถลาดับ
สาคัญโดยใช้เส้นเวลานักเรียนคิด เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่
ว่ามีประโยชน์อย่างไร
อดีตและปัจจุบันได้
ชัดเจนขึ้น
4. ครูและนักเรียนร่วมกัน
4.นักเรียนผลัดกัน
อธิบายวิธีการเรียงลาดับ
อธิบายความรู้และ
เหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นของ
ซักถามข้อสงสัยภายใน
ชุมชน และการเรียงลาดับ
กลุ่มของตนเอง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยใช้เส้น
เวลา
15 นาที 1. ครูให้นักเรียนรวบรวมข้อมูล 1. นักเรียนทาใบงาน
เกี่ยวกับเหตุการณ์สาคัญต่าง ๆ เรื่อง ชุมชนของหนู
ที่เกิดขึ้นในชุมชน เรียงลาดับ
เหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นใน
ชุมชนโดยใช้ เส้นเวลา (Time
Line) และนาข้อมูลบันทึกลงใน
ใบงาน เรื่อง ชุมชนของหนู

เวลา
ที่ใช้

- ใบงาน เรื่อง
ชุมชนของหนู

- แผนภาพการ
เรียงลาดับ
เหตุการณ์โดย
ใช้เส้นเวลา

สื่อการเรียนรู้

- การประเมิน
สังเกตพฤติกรรม
- การตรวจใบ
งาน

การประเมิน
การเรียนรู้

๘๑๗

4.

ลาดับที่

๘๑๘

4. เห็นประโยชน์ของการ
ใช้เส้นเวลา (Time Line)
ลาดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในชุมชน

จุดประสงค์
การเรียนรู้
ขั้นสรุป

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

แนวการจัดการเรียนรู้

2. ครูให้นักเรียนช่วยกันตอบว่า
นักเรียนจะนาความรู้ทไ่ี ด้จาก
การสืบค้นเหตุการณ์สาคัญของ
ชุมชนไปใช้ในชีวิตประจาวัน
อย่างไร

2. นักเรียนตอบคาถาม
(แนวคำตอบ)
- เป็นแนวทางในการสืบค้น
เรื่องราวต่าง ๆ ที่สนใจ

กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
10 นาที 1. ครูให้ตัวแทนแต่ละกลุ่ม
1. นักเรียนนาเสนอ
ออกมานาเสนอใบงานเรื่อง
ผลงานหน้าชั้นเรียน
ชุมชนของหนู 1-2 กลุ่มจากนั้น
ให้สมาชิกในกลุ่มอื่นสอบถามข้อ
สงสัย

เวลา
ที่ใช้
สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา

๘๑๙

8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. เพลงชุมชนของ ัน
2. ใบความรูท้ ี่ 7 เรื่อง ตัวอย่างการลาดับเรื่องราวตามเวลา
3. แผนภาพการเรียงลาดับเหตุการณ์โดยใช้เส้นเวลา
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ใบงานที่ 6 เรื่อง ชุมชนของหนู
การวัดและประเมินผล
ประเด็นการวัด
และประเมินผล
ด้านความรู้ ความ
เข้าใจ (K)

ด้านทักษะ
กระบวนการ (P)

วิธีการ
- ตรวจใบงานเรื่อง ชุมชน
ของหนู
- การตอบคาถาม
- การแบบประเมิน
กระบวนการทางานกลุ่ม

ด้านคุณลักษณะ - การประเมินการสังเกต
เจตคติ ค่านิยม (A) พฤติกรรมนักเรียน
รายบุคคล
คุณลักษณะ
- ประเมิน มีวินัย
อันพึงประสงค์
รับผิดชอบใฝ่เรียนรู้ และ
มุ่งมั่นในการทางาน
สมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียน

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

- ใบงานที่ 7 เรื่อง ชุมชน ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อย
ของหนู
ละ 60
- การแบบประเมิน
การสังเกตพฤติกรรม
นักเรียนรายบุคคล
- แบบประเมินกระบวนการ ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
ทางานกลุ่ม
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป
- แบบประเมินการสังเกต
พฤติกรรมนักเรียน
รายบุคคล
- แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

- ประเมินความสามารถ
- แบบประเมินสมรรถนะ
ในการสื่อสารความสามารถ สาคัญของผู้เรียน
ในการคิดและ
ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต

ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพผ่านขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพผ่านขึ้นไป

๘๒๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหารหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา

๘๒๑

ใบความรูท้ ี่ 7 เรื่อง เหตุการณ์สาคัญของชุมชน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 8 เรื่อง เส้นเวลา (Time Line) ชุมชนของฉัน
รายวิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส13102 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ลาดับเหตุการณ์สาคัญของชุมชนบ้านร่อน
ลาดับ
เหตุการณ์
1 ชุมชนบ้านร่อน เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านคนใหม่เพื่อเข้ามาทาหน้าที่ดูและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในหมู่บ้าน
2 มีการสร้างฝายกั้นน้าภายในหมู่บ้าน
3 มีการสร้างถนนเพื่อเชื่อมต่อกับหมู่บ้านภายนอก
4 มีการสร้างถนนคอนกรีตเข้ามาในหมู่บ้าน เพื่อความสะดวกของชุมชน
5 บูรณะอุโบสถวัดคีรีกัน สร้างกาแพงวัดใหม่
6 มีคนต่างถิ่นย้ายถิ่นฐานเข้ามาในชุมชนมากขึ้น
7 มีการเปลี่ยนแปลง ยกฐานนะชุมชนเป็นเทศบาลตาบลบ้านร่อน

พ.ศ.
2524
2526
2530
2545
2547
2552
2558

ค.ศ.

๘๒๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

แผนภาพการเรียงลาดับเหตุการณ์โดยใช้เส้นเวลาของชุมชนบ้านร่อน
ชุมชนบ้านร่อน เลือกตั้ง
ผู้ใหญ่บ้านคนใหม่เพื่อเข้ามา
ทาหน้าที่ดูและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยในหมู่บ้าน

พ.ศ.2520
พ.ศ.2524
พ.ศ.2525

มีการสร้างฝายกั้นน้าภายใน
หมู่บ้าน

พ.ศ.2526
พ.ศ.2527
พ.ศ.2528
มีการสร้างถนนเพื่อเชื่อมต่อ
กับหมู่บ้านภายนอก

พ.ศ.252
พ.ศ.2530
พ.ศ.2535
พ.ศ.2540

บูรณะอุโบสถวัดคีรีกัน
สร้างกาแพงวัดใหม่

พ.ศ.2545

มีการสร้างถนนคอนกรีตเข้า
มาในหมู่บ้าน เพื่อความ
สะดวกของชุมชน

พ.ศ.2547
พ.ศ.2548
พ.ศ.254
พ.ศ.2550

มีการเปลี่ยนแปลง ยกฐานะ
ชุ ม ชนเป็ น เทศบาลต าบล
บ้านร่อน

พ.ศ.2552
พ.ศ.2558

มีคนต่างถิ่นย้ายถิ่นฐานเข้า
มาในชุมชนมากขึ้น

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา

๘๒๓

ใบงานที่ 6 เรือ่ ง ชุมชนของหนู
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 8 เรื่อง เส้นเวลา (Time Line) ชุมชนของฉัน
รายวิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส13102 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ตอนที่ 1 คาชีแ้ จง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์สาคัญต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน

เหตุการณ์สาคัญของชุมชน ………………………………………………………………………………………………
ลาดับ
เหตุการณ์
1 …………………………………………………………………………………………..........
2
3
4
5
6
7

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

พ.ศ.

ค.ศ.

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

๘๒๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

ตอนที่ 2 คาชีแ้ จง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเรียงลาดับเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นในชุมชนโดยใช้เส้นเวลา

แผนภาพเรียงลาดับเหตุการณ์โดยใช้เส้นเวลาของชุมชน..............................
พ.ศ………………………….
พ.ศ………………………….
พ.ศ………………………….
พ.ศ………………………….
พ.ศ………………………….
พ.ศ………………………….
พ.ศ………………………….
พ.ศ………………………….
พ.ศ………………………….
พ.ศ………………………….
พ.ศ………………………….
พ.ศ………………………….
พ.ศ………………………….
พ.ศ………………………….
พ.ศ………………………….
พ.ศ………………………….
พ.ศ………………………….
ชื่อ...........................................................นามสกุล........................................................เลขที่....................

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา

๘๒๕

เฉลยใบงานที่ 6 เรื่อง ชุมชนของหนู
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 8 เรื่อง เส้นเวลา (Time Line) ชุมชนของฉัน
รายวิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส13102 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ตอนที่ 1 คาชีแ้ จง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์สาคัญต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน

เหตุการณ์สาคัญของชุมชน ………………………………………………………………………………………………
ลาดับ
เหตุการณ์
1 …………………………………………………………………………………………..........
2
3
4
5
6
7

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

พ.ศ.

ค.ศ.

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

พิจำรณำคำตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลพินิจของครูผสู้ อน

๘๒๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

ตอนที่ 2 คาชีแ้ จง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเรียงลาดับเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นในชุมชนโดยใช้เส้นเวลา

แผนภาพเรียงลาดับเหตุการณ์โดยใช้เส้นเวลาของชุมชน..............................
พ.ศ………………………….
พ.ศ………………………….
พ.ศ………………………….
พ.ศ………………………….
พ.ศ………………………….
พ.ศ………………………….
พ.ศ………………………….
พ.ศ………………………….
พ.ศ………………………….
พ.ศ………………………….
พ.ศ………………………….
พ.ศ………………………….
พ.ศ………………………….
พ.ศ………………………….
พ.ศ………………………….
พ.ศ………………………….
พ.ศ………………………….
พิจำรณำคำตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลพินิจของครูผสู้ อน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา

๘๒๗

๘๒๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูว้ ันที่.......................เดือน................................................พ.ศ.....................

ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

เกณฑ์การให้คะแนน
ความ
ความ
มีส่วน รวม ระดับ
สนใจ การตอบ
ตั้งใจใน
ร่วมใน (16) คุณภาพ
และการ คาถาม
การเรียน
กิจกรรม
ซักถาม
(4)
(4)
(4)
(4)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา

๘๒๙

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (Rubric)
เกณฑ์การให้คะแนน
ประเด็นการประเมิน
ดีมาก (4)
1. ความตั้งใจใน
การเรียน
2. ความสนใจและ
การซักถาม
3. การตอบคาถาม

4. มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม

สนใจในการเรียน
ไม่คุยหรือเล่นกัน
ในขณะเรียน

ดี (3)
สนใจในการเรียน
คุยกันเล็กน้อย
ในขณะเรียน

พอใช้ (2)

สนใจในการเรียน
คุยกันและเล่นกัน
ในขณะเรียนเป็น
บางครั้ง
มีการถามในหัวข้อ มีการถามในหัวข้อ มีการถามในหัวข้อ
ที่ตนไม่เข้าใจทุก ที่ตนไม่เข้าใจเป็น ที่ตนไม่เข้าใจเป็น
เรื่องและกล้า
ส่วนมากและกล้า บางครั้งและไม่ค่อย
แสดงออก
แสดงออก
กล้าแสดงออก
ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามเป็น
ตอบคาถามถูกทุก ตอบคาถาม
บางครั้งและตอบ
ข้อ
ส่วนมากถูก
คาถามถูกเป็น
บางครั้ง
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน ช่วยเหลือเพื่อนเป็น ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม
ส่วนใหญ่ในการทา การทากิจกรรมเป็น
กิจกรรม
บางครั้ง

ต้องปรับปรุง (1)
ไม่สนใจใน
การเรียน คุยและ
เล่นกันในขณะ
เรียน
ไม่ถามในหัวข้อที่
ตนไม่เข้าใจและ
ไม่กล้าแสดงออก
ไม่ตอบคาถาม

ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทา
กิจกรรม

๘๓๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูว้ ันที่.......................เดือน...........................................พ.ศ..................................

ลาดับ
ที่

ชื่อกลุ่ม

การ
ปฏิสัมพันธ์
กัน
(4)

เกณฑ์การให้คะแนน
การ
พฤติกรรม รวม ระดับ
สนทนา
การ
การทางาน (16) คุณภาพ
เรื่อง
ติดต่อสื่อสาร
กลุ่ม
ทีก่ าหนด
(4)
(4)
(4)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา

๘๓๑

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายกลุ่ม (Rubric)

ประเด็นการ
ประเมิน
1. การปฏิสัมพันธ์
กัน

เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก (4)

ดี (3)

ร่วมมือและช่วยเหลือ ร่วมมือและ
เพื่อนในการทา
ช่วยเหลือเพื่อนเป็น
กิจกรรม
ส่วนใหญ่ในการทา
กิจกรรม
2. การสนทนาเรื่อง สนทนาตรงประเด็น สนทนาตรงประเด็น
ที่กาหนด
ครอบคลุมเนื้อหา
ครอบคลุมเนื้อหา
บางส่วน
3. การติดต่อสื่อสาร มีการปรึกษาครูและ มีการปรึกษาครูและ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ เป็น
ส่วนใหญ่
4. พฤติกรรม
มีการวางแผนอย่าง มีการวางแผนอย่าง
การทางาน
เป็นระบบ และแบ่ง เป็นระบบ และแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่ม
ในกลุ่มเป็นส่วน
ใหญ่

พอใช้ (2)

ต้องปรับปรุง (1)

ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรมเป็น
บางครั้ง
สนทนาตรงประเด็น

ไม่ให้ความร่วมมือ
ในขณะทา
กิจกรรม

มีการปรึกษาครูและ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ เป็น
บางครั้ง
มีการวางแผนอย่าง
เป็นระบบ และแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่มเป็นบางครั้ง

ไม่มีการปรึกษาครู
และเพื่อนกลุ่มอื่น ๆ

สนทนาไม่ตรง
ประเด็น

ไม่มีการวางแผน
อย่างเป็นระบบ
และไม่มีการแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่ม

๘๓๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คาชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
รายการ
ประเมิน
๑. มีวินัย

พฤติกรรมการแสดงออก

ระดับการปฏิบตั ิ
๓ ๒ ๑

๑.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัวและ
โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้ 2.1 ตั้งใจเรียน
2.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
2.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
2.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี
ต่าง ๆ แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และเลือกใช้สื่อ
ได้อย่างเหมาะสม
2.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู้
2.6 แลกเปลี่ยนความรู้ ด้วยวิธีการต่าง ๆ และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
3. มุ่งมั่นใน 3.1 มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
การทางาน 3.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ตอ่ อุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................
เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังนี้
ช่วงคะแนน
22-27
15-21
8-14
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป ถือว่า ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา

๘๓๓

แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
คาชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน

พฤติกรรมการแสดงออก

ระดับการปฏิบตั ิ
๓ ๒ ๑

๑.ความสามารถ ๑.1 มีความสามรถในการรับ – ส่งสาร
ในการสื่อสาร
1.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ
ของตนเอง โดยใช้ภาษาอย่าง เหมาะสม
2. ความสามารถ 2.1 มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์
ในการคิด
2.2 มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ
3. ความสามารถ 3.1 สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้
ในการใช้ทกั ษะ 3.2 นาความรูท้ ี่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
ชีวิต
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................
เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนดังนี้
ช่วงคะแนน
13-18
-12
5-8
1-4

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป ถือว่า ผ่าน

๘๓๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ : _________________ สกุล : _________________วัน____ เดือน____________พ.ศ._____
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา
คำชี้แจง
๑. ระบายสีลงใน
ของแต่ละกิจกรรมที่นักเรียนคิดว่าทาได้ตามระดับการประเมินเหล่านี้
เพื่อประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน
ปรับปรุง

พอใช้

ค่อนข้างดี
กิจกรรม

ดีมาก

ดี

ระดับควำมสำมำรถ

1. บอกความหมายและทีม่ าของศักราชได้
2. ฝึกการเทียบศักราชได้ถูกต้อง
3. สืบค้นและรวบรวมข้อมูลของโรงเรียนและชุมชนจากหลักฐานได้
4. ใช้เส้นเวลา (Time Line) ลาดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและ
ชุมชนได้
5. มีทักษะการสารวจข้อมูลของโรงเรียน
๒. นับจานวนดาวจากตารางข้างบนเพื่อบันทึกผลการเรียนรู้ของนักเรียน ดังนี้
จานวน
จานวน
..............................
..............................
จานวน
..............................

จานวน
..............................

จานวน
..............................
สรุป : วงกลมรอบผลการเรียนรู้ของนักเรียน โดยนับจากข้อที่ได้ดาวมากที่สุด
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ค่อนข้างดี
ดีมาก

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา
3. กาเครื่องหมาย √ ลงใน

๘๓๕

ที่นักเรียนวางแผนจะทาเพื่อพัฒนาการเรียนในครั้งต่อไป (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

มีความรับผิดชอบในการเรียน
ตั้งคาถามจะเกิดการเรียนรู้ และการแสวงหาความรู้อยู่เสมอๆ
ลงมือปฏิบัติให้เกิดความชานาญ
ทบทวน ท่อง และทาแบบฝึกหัดซ้า ๆ

๘๓๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)
ชั้น ป.3 กลางภาค

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

สิ่งที่ฉันชอบในการเรียนวิชานี้ คือ
............................................................................
............................................................................
...........................................................
.........................................................

สิ่งที่ฉันไม่ชอบในการเรียนวิชานี้ คือ
............................................................................
............................................................................
.................................................................
..............................................................

สิ่งที่ฉันจะทาให้ดีขึ้น คือ
............................................................................
............................................................................
............................................................................
........................................................................

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น

หน่วยการเรียนรู้ ๒
ภูมิใจในภูมิถิ่น

๘๓๗

๘๓๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

หน่วยการเรียนรู้ ๒
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น
รหัสวิชา ส๑๓๑๐๒ รายวิชาประวัติศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๑0 ชั่วโมง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระ ประวัตศิ าสตร์
มาตรฐาน ส ๔.๒ เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และ
การเปลีย่ นแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสาคัญและสามารถ
วิเคราะห์ ผลกระทบทีเ่ กิดขึ้น
ตัวชี้วดั
ป.๓/๑ ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน
ป.๓/๒ สรุปลักษณะที่สาคัญของขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน
ป.๓/๓ เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับชุมชนอื่น ๆ
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
ปัจจัยทางภูมิ ศาสตร์แ ละปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน เช่น
การประกอบอาชีพ การดารงชีวิตของผู้คน และการสร้างสรรค์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของ
ชุมชนไทยมีรากฐานมาจากสังคมเกษตรและสภาพภูมิศาสตร์
ชุ ม ชนไทยมี ลั ก ษณะร่ว มที่ ท าให้ ทุ ก ภู มิ ภ าคมี วั ฒ นธรรมเหมื อ นกั น แต่ ข ณะเดี ย วกั น ก็ มี ลั กษณะ
เฉพาะที่ทาให้ชุมชนของตนมีวัฒนธรรมแตกต่างจากชุมชนอื่น
๓. สาระการเรียนรู้
ความรู้
๑. ระบุปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานได้
2. ระบุปัจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานได้
3. ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของชุมชนได้
4. ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคเหนือได้
5. ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคกลางได้
6. ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคใต้ได้
7. ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้
8. อธิบายลักษณะสาคัญของประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนที่เกิดจากสภาพทางภูมิศาสตร์
และทางสังคมได้
9. อธิบายลักษณะสาคัญของประเพณีของชุมชนที่เกิดจากความเชื่อทางศาสนาได้
10. อธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเอง
กับชุมชนอื่น ๆ ได้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น

๘๓๙

ทักษะ/กระบวนการ
๑. การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน
2. การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน
3. ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของชุมชนได้
4. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคเหนือ
5. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคกลาง
6. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคใต้
7. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8. วิเคราะห์ลักษณะสาคัญประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน
9. วิเคราะห์ลักษณะสาคัญประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน
10. เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างชุมชนของตนเองกับชุมชน
เจตคติ
๑. เห็นความสาคัญของปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน
2. เห็นความสาคัญของปัจจัยทางสังคมที่มีอทิ ธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน
3. เห็นความสาคัญของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของชุมชน
4. เห็นความสาคัญของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคเหนือ
5. เห็นความสาคัญของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคกลาง
6. เห็นความสาคัญของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคใต้
7. เห็นความสาคัญของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8. ตระหนักในคุณค่าของประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน
9. ตระหนักในคุณค่าของประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน
10. เห็นความสาคัญของความเหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับชุมชนอื่น ๆ
๔. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒. ชื่อสัตย์
๓. มีวินัย
๔. ใฝ่เรียนรู้
๕. มุ่งมั่นในการทางาน
๖. อยู่อย่างพอเพียง
๗. รักความเป็นไทย
๘. มีจิตสาธารณะ

๘๔๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

๖. ประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
๑. ใบงานที่ 1 เรื่อง ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มอี ิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน
2. ใบงานที่ 2 เรื่อง ปัจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน
3. ใบงานที่ 3 เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของชุมชน
4. ใบงานที่ 4 เรื่อง ปัจจัยที่มผี ลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคเหนือ
5. ใบงานที่ 5 เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคกลาง
6. ใบงานที่ 6 เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคใต้
7. ใบงานที่ 7 เรื่อง ปัจจัยที่มผี ลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8. ใบงานที่ 8 เรื่อง ลักษณะสาคัญของประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนที่เกิดจากสภาพทาง
ภูมิศาสตร์และทางสังคม
9. ใบงานที่ 9 เรื่อง ลักษณะสาคัญของประเพณีของชุมชนที่เกิดจากความเชื่อและศาสนา
10. ใบงานที่ 10 เรื่อง ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น

๘๔๑

เกณฑ์การประเมินผลชิน้ งานหรือภาระงาน
แบบบันทึกการสืบค้นเรื่องวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน
ประเด็นการ
ประเมิน
๔
1. การบรรยาย บรรยายเกี่ยวกับ
จุดประสงค์
จุดประสงค์ใน
การสร้างสรรค์
ผลงานได้ถูกต้อง
ชัดเจน
2. ความ
การนาเสนอเป็นไป
ครอบคลุมของ ตามลาดับขั้นตอน
เนื้อหา
ความถูกต้องของ
เนื้อหา ๑๐๐%

เกณฑ์การให้คะแนน
๓
๒
บรรยายเกี่ยวกับ
บรรยายเกี่ยวกับ
จุดประสงค์ใน
จุดประสงค์ใน
การสร้างสรรค์
การสร้างสรรค์
ผลงานได้ถูกต้อง
ผลงานได้ถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่
เป็นบางส่วน
การนาเสนอเป็นไป การนาเสนอเป็นไป
ตามลาดับขั้นตอน ตามลาดับขั้นตอน
ความถูกต้องของ ความถูกต้องของ
เนื้อหา ๘๐%
เนื้อหา ๗๐%

3. ความสวยงาม ใช้เครือ่ งหมาย รูปภาพ
การตกแต่งชิ้นงาน สมการ สัญลักษณ์แทน
กฎ ทฤษฎี หลักการ
นิยามต่าง ๆ ได้ถูกต้อง
และครบถ้วน

ใช้เครือ่ งหมาย
รูปภาพ สมการ
สัญลักษณ์แทนกฎ
ทฤษฎี หลักการ
นิยามต่าง ๆ ได้
ถูกต้องแต่ไม่
ครบถ้วน
4. ความถูกต้อง ใช้สีที่ช่วยจดจา เพลิน ใช้สีที่ช่วยจดจา
ตา สีเดียวตลอด แต่ละ เพลินตา สีเดียว
สีไม่ซ้ากัน
ตลอด บางสีซ้ากัน
5. ความตรงต่อ ส่งงานครบถ้วนตรง ส่งงานครบถ้วนแต่
เวลา
ตามเวลาที่กาหนด
ช้ากว่าเวลาที่กาหนด
๑-๒ วัน

๑
บรรยายเกี่ยวกับ
จุดประสงค์ใน
การสร้างสรรค์
ผลงานได้ถูกต้อง
เพียงส่วนน้อย
การนาเสนอ
เป็นไปตามลาดับ
ขั้นตอน ความ
ถูกต้องของเนื้อหา
๕๐%
ไม่ได้ใช้เครื่องหมาย
รูปภาพ สมการ
สัญลักษณ์แทนกฎ
ทฤษฎี หลักการ
นิยามต่าง ๆ

ใช้เครือ่ งหมาย
รูปภาพ สมการ
สัญลักษณ์แทนกฎ
ทฤษฎี หลักการ
นิยามต่าง ๆ ได้ไม่
ถูกต้องและไม่
ครบถ้วน
ใช้สีที่ช่วยจดจา
ไม่ได้ใช้สีที่ช่วย
เพลินตา แต่สี
จดจา เพลินตา
เดียวกัน
ส่งงานครบถ้วนแต่ ส่งงานครบถ้วน
ช้ากว่าเวลาที่กาหนด แต่ช้ากว่าเวลาที่
กาหนด ๕ วันขึ้น
๓-๔ วัน
ไปหรือไม่ส่ง

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน ๑๖-๒๐ หมายถึง ดีมาก
คะแนน ๑๐-๑๒ หมายถึง พอใช้
เกณฑ์การผ่าน

ตั้งแต่ระดับ พอใช้

คะแนน ๑๓-๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๙-๑๐ หมายถึง ปรับปรุง

๘๔๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง ปจจัยทางภูมิศาสตร์ทมี่ ีผลต่อการตัง้ ถิ่นฐาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๔.2 เข้าใจพั นาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลง
ของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสาคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตัวชี้วดั ป.๓/1 ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพั นาการของชุมชน
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานในชุมชนประกอบไปด้วยสภาพภูมิประเทศและ
สภาพภู มิ อ ากาศ ทรัพ ยากรธรรมชาติ การตั้ งถิ่ น ฐานบริเวณที่ ราบลุ่ ม ใกล้ แ หล่ งน้ า อากาศอบอุ่ น และ
ทรัพยากรต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการตั้งถิ่นฐาน การประกอบอาชีพ การสร้างสรรค์วั นธรรมประเพณี และการ
ดารงชีวิต
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- ระบุปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานได้
3.2 ด้านทักษะ กระบวนการ (P)
- การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน
3.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- เห็นความสาคัญของปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน
๔. สาระการเรียนรู้
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานของชุมชน
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้

1.

ลาดับที่

จุดประสงค์
การเรียนรู้
ขั้นนา

ภาพประกอบ
- ขั้วโลกเหนือ
- ทะเลทราย
- ที่ราบลุม่
- ภูเขาสูง

สื่อการเรียนรู้

2. นักเรียนตอบคาถาม
- การตอบ
(ตัวอย่างคาตอบ)
คาถาม
- ลักษณะภูมิประเทศ และ
อากาศ
- อากาศหนาว อากาศ
บริสุทธิ
- ภาพที่ราบลุม่ แม่น้ามี
แหล่งน้า ไม่แล้งแห้ง

กิจกรรมนักเรียน
1. นักเรียนดูภาพ ทั้ง 4
ภาพ

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
๕ นาที 1. ครูนาภาพ 4 ภาพมาให้
นักเรียนดู ดังนี้
- ภาพขั้วโลกเหนือ
- ภาพทะเลทราย
- ภาพที่ราบลุม่ แม่น้า
- ภาพภูเขาสูง
2. ให้นักเรียนตอบคาถาม
ดังนี้
- ภาพทั้ง ๔ ภาพมีความ
แตกต่างกันอย่างไรบ้าง
- นักเรียนชอบอาศัยอยูใ่ น
สภาพแวดล้อมแบบใด
- นักเรียนคิดว่าภาพใดมี
สิ่งแวดล้อมเหมาะสมกับการ
สร้างบ้านพักอาศัย

เวลา
ที่ใช้

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง ปจจัยทางภูมิศาสตร์ทมี่ ีผลต่อการตัง้ ถิ่นฐาน
รายวิชาประวัตศิ าสตร์ จานวน 1 ชั่วโมง

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น

- การสังเกต
พฤติกรรม

การประเมิน
การเรียนรู้

๘๔๓

2.

ลาดับที่

๘๔๔

2. การวิเคราะห์ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน

1. ระบุปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อ
การตั้งถิ่นฐานได้

จุดประสงค์
การเรียนรู้
ขั้นสอน

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- แบบประเมิน
กระบวนการ
ทางานกลุ่ม
2. ครูแจกใบความรู้เรื่อง
2. นักเรียนศึกษาใบความรู้ - ใบความรู้เรื่อง - การประเมิน
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มี
เรื่อง ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่ ปัจจัยทาง
- การสังเกต
อิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน
มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน ภูมิศาสตร์ที่มี พฤติกรรม
อิทธิพลต่อ
การตั้งถิ่นฐาน
3. ครูตั้งคาถามให้นักเรียน
3. นักเรียนร่วมอภิปราย
- คาถาม
- การประเมิน
ร่วมกันอภิปรายและวิเคราะห์ และวิเคราะห์หาคาตอบ
การตอบคาถาม
หาคาตอบดังต่อไปนี้
(ตัวอย่างคาตอบ)
- นักเรียนคิดว่าภูมปิ ระเทศ - อยู่ใกล้แหล่งน้า มีดินที่
แบบใดที่เหมาะกับการตั้งถิ่น อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การ
ฐาน
เพาะปลูก
- การตั้งถิ่นฐานระหว่างอยู่ - อยู่ใกล้ลาคลอง เพราะ
ใกล้ลาคลองกับอยู่บนภูเขา สามารถนาน้ามาอุปโภค
สูง นักเรียนจะเลือกตัง้ ถิน่
บริโภคได้ สามารถนาน้ามา
ฐานบริเวณใด พร้อมแสดง เพาะปลูกผักได้ แต่หากอยู่
เหตุผล
บนภูเขาสูงจะขาดแคลน

กิจกรรมนักเรียน
1. นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่อ
ช่วยกันแบ่งปันความคิด

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
20 นาที 1. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม
ออกเป็น กลุ่มละ 4 คน

เวลา
ที่ใช้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

ลาดับที่

3. เห็นความสาคัญของ
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มี
อิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น
เวลา
ที่ใช้
สื่อการเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน
เรื่องน้า การติดต่อกับคน - คาถาม
ภายนอกจะเป็นไปด้วย
ความยากลาบาก
- สภาพแวดล้อมทาง
- มีผลต่อวิถีชีวิตของคนใน
ภูมิศาสตร์ มีผลต่อ
ชุมชน เช่น ชุมชน
วิถีชีวิตของคนในชุมชน
ที่อาศัยอยู่ริมน้ามักจะ
หรือไม่ เพราะเหตุใด
ประกอบอาชีพประมง
ทาการเกษตร และมี
ประเพณี หรือกิจกรรม
ที่เกี่ยวกับน้า เช่น แข่งเรือ
โยนบัว ลอยกระทงสาย
4. ครูและนักเรียนร่วมกัน
4.นักเรียนผลัดกันอธิบาย
อธิบายปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่ ความรู้และซักถามข้อสงสัย
มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน ภายในกลุ่มของตนเอง

กิจกรรมครู

แนวการจัดการเรียนรู้

- การประเมิน
การตอบคาถาม

การประเมิน
การเรียนรู้

๘๔๕

4.

3.

ลาดับที่

๘๔๖

4. ระบุปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร์ที่มอี ิทธิพลต่อ
การตั้งถิ่นฐานได้

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นสรุป

ขั้นปฏิบัติ

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

1. นักเรียนตัวแทนกลุ่มนา
เสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
๒. นักเรียนร่วมกันตรวจสอบ
ความถูกต้อง
๓. นักเรียนร่วมกันสรุป เรื่อง
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มี
อิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน
ประกอบไปด้วยสภาพภูมิ
ประเทศ สภาพภูมิอากาศ
ทรัพยากร การตั้งถิ่นฐานใน
บริเวณที่เอื้อต่อการตั้งถิ่น
ฐาน การประกอบอาชีพ และ
การดารงชีวิต

กิจกรรมนักเรียน
นักเรียนทาใบงาน เรื่อง
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มี
อิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
15 นาที ครูให้นักเรียนสรุปปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อ
การตั้งถิ่นฐานมีอะไรบ้าง และ
มีประโยชน์หรือความสาคัญ
อย่างไร และบันทึกลงในใบงาน
เรื่อง ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มี
อิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน
10 นาที 1. ครูสุ่มให้ตัวแทนแต่ละกลุ่ม
๓ กลุ่มออกมานาเสนอใบงาน
๒. ครูและนักเรียนร่วมกัน
ตรวจสอบความถูกต้อง
๓. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
เรื่อง ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มี
อิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน

เวลา
ที่ใช้

- ใบงาน เรื่อง
ปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร์ที่มี
อิทธิพลต่อ
การตั้งถิ่นฐาน

- ใบงาน เรื่อง
ปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร์ที่มี
อิทธิพลต่อ
การตั้งถิ่นฐาน

สื่อการเรียนรู้

- การตรวจใบ
งาน
- การประเมิน
สังเกตพฤติกรรม

- การตรวจใบ
งาน
- การประเมิน
สังเกตพฤติกรรม

การประเมิน
การเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น

๘๔๗

8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. ภาพประกอบขั้วโลกเหนือ,ทะเลทราย,ที่ราบลุ่ม,ภูเขาสูง
2. ใบความรูท้ ี่ 1 เรื่อง ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน
3. ใบงานที่ 1 เรือ่ ง ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มอี ิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ใบงานที่ 1 เรือ่ ง ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน
การวัดและประเมินผล
ประเด็นการวัด
และประเมินผล
ด้านความรู้ ความ
เข้าใจ (K)

ด้านทักษะ
กระบวนการ (P)

วิธีการ

เครื่องมือ

- ตรวจใบงานเรื่อง ปัจจัย
ทางภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพล
ต่อการตั้งถิ่นฐาน
- การตอบคาถาม

- ใบงานที่ 1 เรื่อง ปัจจัย
ทางภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพล
ต่อการตั้งถิ่นฐาน
- การแบบประเมิน
การสังเกตพฤติกรรม
นักเรียนรายบุคคล
- แบบประเมินกระบวนการ
ทางานกลุ่ม
- แบบประเมินการตอบ
คาถาม
- แบบประเมินการสังเกต
พฤติกรรมนักเรียน
รายบุคคล
- แบบประเมินการตอบ
คาถาม
- แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

- การแบบประเมิน
กระบวนการทางานกลุ่ม
- การตอบคาถาม

ด้านคุณลักษณะ - การประเมินการสังเกต
เจตคติ ค่านิยม (A) พฤติกรรมนักเรียน
รายบุคคล
- การตอบคาถาม
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
สมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียน

- ประเมิน มีวินัย
รับผิดชอบใฝ่เรียนรู้ และ
มุ่งมั่นในการทางาน
- ประเมินความสามารถ
- แบบประเมินสมรรถนะ
ในการสื่อสาร
สาคัญของผู้เรียน
ความสามารถในการคิด
และความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต

เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพผ่านขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพผ่านขึ้นไป

๘๔๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
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..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหารหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น

๘๔๙

ใบความรูท้ ี่ 1 เรื่อง ปจจัยทางภูมศิ าสตร์ทมี่ ีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถนิ่
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง ปจจัยทางภูมิศาสตร์ทมี่ ีผลต่อการตัง้ ถิ่นฐาน
รายวิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส13102 ภาคเรียนที่ 1 ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3

ปจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน
การตั้งถิ่นฐานของประชากรในท้องถิ่นต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ และความ
อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ซึง่ เป็นปัจจัยสาคัญ ดังนี้
1. ลักษณะภูมิประเทศ หมายถึง ลักษณะของแผ่นดินที่อาจมีลักษณะสูง ๆ ต่า ๆ เป็นภูเขา
ที่ราบ ที่ราบสูง แม่น้า และบริเวณที่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้าและที่ราบลุ่มชายฝังทะเล จะมีความอุดม
สมบูรณ์ การคมนาคมสะดวกสบาย ก็จะเป็นบริเวณที่มีพั นาการด้านความเจริญรุ่งเรืองอย่าง
รวดเร็ วและมี ป ระชากรตั้ งถิ่ น ฐานอยู่ อ ย่ างหนาแน่ น เขตที่ ร าบสู ง ทุ รกั น ดาร ขาดความอุ ด ม
สมบูรณ์ การคมนาคมไม่สะดวก พั นาการด้านความเจริญรุ่งเรืองก็จะช้า
2. ลักษณะภูมิอากาศ หมายถึง ลักษณะของอากาศที่เกิดขึ้นเป็นประจาในท้องถิ่นใดท้องถิ่น
หนึ่ง เป็นระยะที่ยาวนานพอสมควร แต่ในเขตที่มีอุณหภูมิไม่ร้อน ไม่หนาวจนเกินไปจะเป็นปัจจัยที่
ทาให้ชุมชนมีพั นาการที่รวดเร็ว และเขตใดที่มีฝน าตกตามฤดูกาล จะทาให้สามารถประกอบ
อาชีพการเกษตรได้ดี ก็เป็นแรงจูงใจให้ชุมชนมีพั นาการด้านต่าง ๆ ได้รวดเร็วกว่าเขตที่มีความ
แห้งแล้ง
3. ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่เองตามธรรมชาติ โดยที่มนุษย์ไม่ได้
เป็นผู้สร้าง และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการดารงชีวิตได้ เช่น แร่ธาตุ ป่าไม้ น้า อากาศ ชุมชน
ใดมีทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ ก็จะทาให้พั นาการของชุมชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว
และชุมชนใดไม่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์พั นาการก็จะล่าช้า

๘๕๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)
ใบงานที่ 1 เรือ่ ง ปจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มอี ิทธิพลต่อการตั้งถิน่ ฐาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถนิ่
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง ปจจัยทางภูมิศาสตร์ทมี่ ีผลต่อการตัง้ ถิ่นฐาน
รายวิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส13102 ภาคเรียนที่ 1 ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3

คาชี้แจง ให้นักเรียนระบุปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน มีอะไรบ้าง และมี
ประโยชน์หรือความสาคัญอย่างไร
ปัจจัยด้าน....................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
................................................................................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
.....

ปจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน
(ด้านภูมิศาสตร์)

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

ชื่อ..................................................นามสกุล..........................................เลขที่................

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น

๘๕๑

เฉลยใบงานที่ 1 เรื่อง ปจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีอทิ ธิพลต่อการตัง้ ถิ่นฐาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถนิ่
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง ปจจัยทางภูมิศาสตร์ทมี่ ีผลต่อการตัง้ ถิ่นฐาน
รายวิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส13102 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

คาชี้แจง ให้นักเรียนระบุปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน มีอะไรบ้าง และมี
ประโยชน์หรือความสาคัญอย่างไร
ทรัพยากรธรรมชาติ
ปัจจัยด้าน....................................
...........................................................................................
...........................................................................................
มีทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ ก็จะ
...........................................................................................
ทาให้พัฒนาการของชุมชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว
...........................................................................................
................................................................................
..........................
ภูมิประเทศ
..........................
ที..........................
่ราบลุ่มแม่นา
ที่มีความอุดม
..........................
สมบูรณ์
..........................
..........................
..........................
..........................
ปจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน
..........................
(ด้านภูมิศาสตร์)
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
.......................... พิจารณาคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลพินิจของครูผสู้ อน
.....

..........................
ภูมิอากาศ
..........................
อากาศต้อง
..........................
ไม่ร้อนไม่หนาว
..........................
ภูมิอากาศที่
..........................
รุนแรงเกินไป
..........................
จะทาอันตราย
..........................
ต่..........................
อร่างกายมนุษย์
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
.....

๘๕๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ใบงาน เรื่อง ปจจัยทางภูมศิ าสตร์ที่มีอทิ ธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน

3. ความสะอาด
สวยงาม

ระดับคุณภาพ
4 (ดีมาก)
3 (ดี)
2 (พอใช้)
มีเนื้อหาตรงตามหัวข้อ มีเนื้อหาตรงตาม
มีเนื้อหาตรงตาม
ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน หัวข้อ ถูกต้อง
หัวข้อ ถูกต้อง
สมบูรณ์
ชัดเจน แต่ไม่
ครบถ้วน
ออกแบบแผนผังความคิด ออกแบบแผนผัง
ออกแบบแผนผัง
ได้น่าสนใจ สวยงาม เป็น ความคิดได้น่าสนใจ ความคิดได้น่าสนใจ
ระเบียบมาก
สวยงาม เป็น
ระเบียบ
ผลงานสาเร็จ เป็น
ผลงานสาเร็จ เป็น ผลงานสาเร็จ เป็น
ระเบียบ
ระเบียบ สะอาด สวยงาม ระเบียบ สะอาด

4. ความ
รับผิดชอบ

ผลงานสาเร็จ สมบูรณ์
ก่อนเวลาที่กาหนด

ประเด็น
การประเมิน
1. เนื้อหา

2. รูปแบบ

ผลงานสาเร็จ
ผลงานสาเร็จ
สมบูรณ์ ตามเวลาที่ สมบูรณ์ เกินเวลาที่
กาหนด
กาหนด

1 (ปรับปรุง)
มีเนื้อหาตรง
ตามหัวข้อ
ถูกต้อง
บางส่วน
ออกแบบ
แผนผัง
ความคิดได้
ผลงานขาด
ความเป็น
ระเบียบ
สะอาด
สวยงาม
ผลงานไม่
สาเร็จ ตาม
เวลาที่กาหนด

เกณฑ์การตัดสิน
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป ถือว่า ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น

๘๕๓

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูว้ ันที่.......................เดือน.............................................พ.ศ............................

ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

เกณฑ์การให้คะแนน
ความ
ความ
มีส่วน รวม ระดับ
สนใจ การตอบ
ตั้งใจใน
ร่วมใน (16) คุณภาพ
และการ คาถาม
การเรียน
กิจกรรม
ซักถาม
(4)
(4)
(4)
(4)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

๘๕๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (Rubric)
เกณฑ์การให้คะแนน

ประเด็นการประเมิน
ดีมาก (4)
1. ความตั้งใจใน
การเรียน
2. ความสนใจและ
การซักถาม
3. การตอบคาถาม

4. มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม

สนใจในการเรียน
ไม่คุยหรือเล่นกัน
ในขณะเรียน

ดี (3)
สนใจในการเรียน
คุยกันเล็กน้อย
ในขณะเรียน

พอใช้ (2)

สนใจในการเรียน
คุยกันและเล่นกัน
ในขณะเรียนเป็น
บางครั้ง
มีการถามในหัวข้อ มีการถามในหัวข้อ มีการถามในหัวข้อ
ที่ตนไม่เข้าใจทุก ที่ตนไม่เข้าใจเป็น ที่ตนไม่เข้าใจเป็น
เรื่องและกล้า
ส่วนมากและกล้า บางครั้งและไม่ค่อย
แสดงออก
แสดงออก
กล้าแสดงออก
ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามเป็น
ตอบคาถามถูกทุก ตอบคาถาม
บางครั้งและตอบ
ข้อ
ส่วนมากถูก
คาถามถูกเป็น
บางครั้ง
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน ช่วยเหลือเพื่อนเป็น ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม
ส่วนใหญ่ในการทา การทากิจกรรมเป็น
กิจกรรม
บางครั้ง

ต้องปรับปรุง (1)
ไม่สนใจใน
การเรียน คุยและ
เล่นกันในขณะ
เรียน
ไม่ถามในหัวข้อที่
ตนไม่เข้าใจและ
ไม่กล้าแสดงออก
ไม่ตอบคาถาม

ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทา
กิจกรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น

๘๕๕

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูว้ ันที่.......................เดือน.............................................พ.ศ.............................

ลาดับ
ที่

ชื่อกลุ่ม

การ
ปฏิสัมพันธ์
กัน
(4)

เกณฑ์การให้คะแนน
การ
พฤติกรรม รวม ระดับ
สนทนา
การ
การทางาน (16) คุณภาพ
เรื่อง
ติดต่อสื่อสาร
กลุ่ม
ทีก่ าหนด
(4)
(4)
(4)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

๘๕๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายกลุ่ม (Rubric)

ประเด็นการ
ประเมิน
1. การปฏิสัมพันธ์
กัน

เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก (4)

ดี (3)

ร่วมมือและช่วยเหลือ ร่วมมือและ
เพื่อนในการทา
ช่วยเหลือเพื่อนเป็น
กิจกรรม
ส่วนใหญ่ในการทา
กิจกรรม
2. การสนทนาเรื่อง สนทนาตรงประเด็น สนทนาตรงประเด็น
ที่กาหนด
ครอบคลุมเนื้อหา
ครอบคลุมเนื้อหา
บางส่วน
3. การติดต่อสื่อสาร มีการปรึกษาครูและ มีการปรึกษาครูและ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ เป็น
ส่วนใหญ่
4. พฤติกรรม
มีการวางแผนอย่าง มีการวางแผนอย่าง
การทางาน
เป็นระบบ และแบ่ง เป็นระบบ และแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่ม
ในกลุ่มเป็นส่วน
ใหญ่

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรมเป็น
บางครั้ง
สนทนาตรงประเด็น

ไม่ให้ความร่วมมือ
ในขณะทา
กิจกรรม

มีการปรึกษาครูและ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ เป็น
บางครั้ง
มีการวางแผนอย่าง
เป็นระบบ และแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่มเป็นบางครั้ง

ไม่มีการปรึกษาครู
และเพื่อนกลุ่มอื่น ๆ

สนทนาไม่ตรง
ประเด็น

ไม่มีการวางแผน
อย่างเป็นระบบ
และไม่มีการแบ่ง
หน้าทีข่ องสมาชิก
ในกลุ่ม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น

๘๕๗

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คาชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
รายการ
ประเมิน
๑. มีวินัย

ระดับการปฏิบตั ิ
๓ ๒ ๑

พฤติกรรมการแสดงออก

๑.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัวและ
โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจาวัน
มีความรับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้ 2.1 ตั้งใจเรียน
2.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
2.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ
2.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี
ต่างๆแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และเลือกใช้สื่อได้
อย่างเหมาะสม
2.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู้
2.6 แลกเปลี่ยนความรู้ ด้วยวิธีการต่างๆ และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
3. มุ่งมั่นใน 3.1 มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
การทางาน 3.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ตอ่ อุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังนี้
ช่วงคะแนน
22-27
15-21
8-14
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

๘๕๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)
แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน

คาชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน

พฤติกรรมการแสดงออก

ระดับการปฏิบตั ิ
๓ ๒ ๑

๑.ความสามารถ ๑.1 มีความสามรถในการรับ – ส่งสาร
ในการสื่อสาร
1.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ
ของตนเอง โดยใช้ภาษาอย่าง เหมาะสม
2. ความสามารถ 2.1 มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์
ในการคิด
2.2 มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ
3. ความสามารถ 3.1 สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้
ในการใช้ทกั ษะ 3.2 นาความรูท้ ี่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
ชีวิต
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................
เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนดังนี้
ช่วงคะแนน
13-18
-12
5-8
1-4

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น

๘๕๙

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๒ เรื่อง ปจจัยทางสังคมที่มีผลต่อการตัง้ ถิ่นฐาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๔.2 เข้าใจพั นาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลง
ของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสาคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตัวชี้วดั ป.๓/1 ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพั นาการของชุมชน
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานในด้านสังคมหรือปัจจัยที่มนุษย์สร้างขึน้ ได้แก่ ความเป็นมาทาง
ประวัติศาสตร์ วั นธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของชุมชน ความเจริญทางสังคมล้วนเป็นปัจจัยทางสังคม
ในการตั้งถิ่นฐานของชุมชน
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- ระบุปัจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานได้
3.2 ด้านทักษะ กระบวนการ (P)
- การวิเคราะห์ปัจจัยทีม่ ีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน
3.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- เห็นความสาคัญของปัจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน
๔. สาระการเรียนรู้
ปัจจัยทางสังคมมีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานของชุมชน
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
3.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้

2.

1.

ลาดับที่

๘๖๐

1. ระบุปัจจัยทางสังคมที่
มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่น
ฐานได้

จุดประสงค์
การเรียนรู้

2. ครูแจกใบความรู้เรื่อง
ปัจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพล
ต่อการตั้งถิ่นฐาน

การประเมิน
การเรียนรู้

- แอพพลิเคชัน่ - การสังเกต
google earth พฤติกรรม
- การตอบ
คาถาม

สื่อการเรียนรู้

- แบบประเมิน
กระบวนการ
ทางานกลุ่ม
2. นักเรียนศึกษาใบความรู้ - ใบความรู้เรื่อง - การประเมิน
เรื่อง ปัจจัยทางสังคม
ปัจจัยทางสังคม - การสังเกต
ที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน ที่มีอิทธิพลต่อ พฤติกรรม
การตั้งถิ่นฐาน
- คาถาม

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๒ เรื่อง ปจจัยทางสังคมที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐาน
รายวิชาประวัตศิ าสตร์ จานวน 1 ชั่วโมง
เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
ขั้นตอนการจัด ที่ใช้
การเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ขั้นนา
10 นาที ครูทบทวนความรู้นักเรียน
นักเรียนตอบคาถาม
โดยใช้ แอพพลิเคชั่น google
earthโดยครูจะสุ่มStreet
View ลงในผืนโลก และให้
นักเรียนตอบว่า Street
View ที่ครูสุ่มลงนั้น เป็น
สถานที่ ๆ เหมาะแก่ตั้งถิ่น
ฐานหรือไม่อย่างไร
ขั้นสอน
20 นาที 1. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม 1. นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่อ
ออกเป็น กลุ่มละ 4 คน
ช่วยกันแบ่งปันความคิด

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

ลาดับที่

3. การวิเคราะห์ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน
(P)

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น
เวลา
ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
3. ครูตั้งคาถามให้นักเรียน
3. นักเรียนภายในกลุ่ม
ร่วมกันอภิปรายและวิเคราะห์ อภิปรายและวิเคราะห์หา
หาคาตอบดังต่อไปนี้
คาตอบ
(ตัวอย่างคาตอบ)
- นักเรียนคิดว่าความเป็นมา - ทาให้ชุมชนที่ผ่านเรื่องราว
ทางประวัติศาสตร์สาคัญ
ต่าง ๆ มาด้วยกันเกิดความ
อย่างไรต่อการตั้งถิ่นฐาน
รักและสามัคคีกัน
- เพราะเหตุใดผู้คนส่วนใหญ่ - เพราะวั นธรรมแบบ
จึงเลือกตั้งถิ่นฐานในชุมชนที่ เดียวกัน จะทาให้คนในชุมชน
มีวั นธรรมเดียวกัน
เข้าใจวิถีชีวิตและความเชื่อ
ของกันและกัน ทาให้อยู่
ร่วมกันอย่างสงบสุข
- การออกกฎหมายและ
- ทาให้คนในชุมชนรู้สึก
กฎระเบียบต่าง ๆ ในชุมชน ปลอดภัย สังคมในชุมชนมี
ส่งผลดีอย่างไร
ระเบียบวินัย อยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข

แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้

- การประเมิน
การตอบคาถาม

การประเมิน
การเรียนรู้

๘๖๑

ลาดับที่

๘๖๒

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้

4. ครูและนักเรียนร่วมกัน
อธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตั้งถิ่นฐานด้านสังคม

4.นักเรียนผลัดกันอธิบาย
ความรู้และซักถามข้อสงสัย
ภายในกลุ่มของตนเอง

กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
- นักเรียนคิดว่าปัจจัยทาง
- ปัจจัยทางสังคมเป็นปัจจัย
สังคมส่งผลต่อการตั้งถิ่นฐาน ทีเ่ กิดจากการสร้างขึ้นของ
ของชุมชนอย่างไร
คนในชุมชน ทาให้เกิดความ
เจริญ ความสะดวกสบาย
ความปลอดภัย และ
วั นธรรมประเพณีของ
ชุมชน คนในชุมชนดาเนิน
ชีวิตอย่างมีความสุข

แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

ขั้นสรุป

3. เห็นความสาคัญของ
ปัจจัยทางสังคมที่มี
อิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน

4.

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้
ขั้นปฏิบัติ

จุดประสงค์
การเรียนรู้

3.

ลาดับที่

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น
แนวการจัดการเรียนรู้

10 นาที 1. ครูสุ่มให้ตัวแทนแต่ละกลุ่ม
๓ กลุ่มออกมานาเสนอใบงาน
๒. ครูและนักเรียนร่วมกัน
ตรวจสอบความถูกต้อง
๓. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
เรื่อง ปัจจัยทางสังคมที่มี
อิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน

1. นักเรียนตัวแทนกลุ่ม
นาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
๒. นักเรียนร่วมกันตรวจสอบ
ความถูกต้อง
๓. นักเรียนร่วมกันสรุป เรื่อง
ปัจจัยทางสังคมเป็นปัจจัยที่
เกิดจากการสร้างขึ้นของคนใน
ชุมชน ทาให้เกิดความเจริญ
ความปลอดภัยความ
สะดวกสบาย และวั นธรรม
ประเพณีชมุ ชน คนในชุมชน
ดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข มี
คุณภาพชีวิตทีด่ ี

กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
1๐ นาที ครูให้นักเรียนสรุปปัจจัยทาง นักเรียนทาใบงาน เรือ่ ง
สังคมที่มีอทิ ธิพลต่อการตั้งถิ่น ปัจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพล
ฐานมีอะไรบ้าง และมีความ
ต่อการตั้งถิ่นฐาน
สาคัญอย่างไร และบันทึกลงใน
ใบงาน เรือ่ ง ปัจจัยทางสังคมที่
มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน

เวลา
ที่ใช้

- ใบงาน เรื่อง
ปัจจัยทางสังคม
ที่มีอิทธิพลต่อ
การตั้งถิ่นฐาน

- ใบงาน เรื่อง
ปัจจัยทางสังคม
ที่มีอิทธิพลต่อ
การตั้งถิ่นฐาน

สื่อการเรียนรู้

- การตรวจใบ
งาน
- การประเมิน
สังเกตพฤติกรรม

- การตรวจใบ
งาน
- การประเมิน
สังเกตพฤติกรรม

การประเมิน
การเรียนรู้

๘๖๓

๘๖๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. แอพพลิเคชั่น google earth
2. ใบความรูท้ ี่ 2 เรื่อง ปัจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน
๓. ใบงานที่ 2 เรื่อง ปัจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน
9. การประเมินผลรวบยอด
ชื้นงานหรือภาระงาน
ใบงานที่ 2 เรื่อง ปัจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน
การวัดและประเมินผล
ประเด็นการวัด
และประเมินผล
ด้านความรู้ ความ
เข้าใจ (K)

วิธีการ
- ตรวจใบงานเรื่อง ปัจจัย
ทางสังคมที่มีอทิ ธิพลต่อ
การตั้งถิ่นฐาน
- การตอบคาถาม

เครื่องมือ

- ใบงานที่ 2 เรื่อง ปัจจัย
ทางสังคมที่มีอทิ ธิพลต่อ
การตั้งถิ่นฐาน
- การแบบประเมิน
การสังเกตพฤติกรรม
- แบบประเมินการตอบ
คาถาม
ด้านทักษะ
- การแบบประเมิน
- แบบประเมินกระบวน
กระบวนการ (P) กระบวนการทางานกลุ่ม
การทางานกลุ่ม
- การตอบคาถาม
- แบบประเมินการตอบ
คาถาม
ด้านคุณลักษณะ - การประเมินการสังเกต - แบบประเมินการสังเกต
เจตคติ ค่านิยม (A) พฤติกรรมนักเรียน
พฤติกรรมนักเรียน
รายบุคคล
รายบุคคล
- การตอบคาถาม
- แบบประเมินการตอบ
คาถาม
คุณลักษณะ
- ประเมิน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ - แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
และมุ่งมั่นในการทางาน
อันพึงประสงค์
สมรรถนะสาคัญ - ประเมินความสามารถ
- แบบประเมินสมรรถนะ
ของผู้เรียน
ในการสื่อสารความสามารถ สาคัญของผู้เรียน
ในการคิดและ
ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต

เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพผ่านขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพผ่านขึ้นไป

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น

๘๖๕

10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหารหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๘๖๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)
ใบความรูท้ ี่ 2 เรื่อง ปจจัยทางสังคมที่มีอทิ ธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถนิ่
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๒ เรื่อง ปจจัยทางสังคมที่มีผลต่อการตัง้ ถิ่นฐาน
รายวิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส13102 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ปจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการตัง้ ถิ่นฐาน

ความเปนมาทาง
ประวัติศาสตร์
แต่ละชุมชนมักจะมีความเป็นมาแตกต่าง
เจอภั ย ธรรมชาติ สงครามต่ า ง ๆ มา
ด้วยกันและได้ร่วมมือร่วมใจสร้างชุมชน
ท าให้ ค นในชุ ม ชนมี ค วามผู ก พั น กั น อยู่
ร่ ว มกั น แบบพึ่ ง พาอาศั ย ชุ ม ชนจึ ง มี
ลักษณะที่เข้มแข็ง
ความเจริญทาง
สังคม
ความเจริญด้านวัตถุ เช่น บ้านเรือน
เส้นทางคมนาคมความเจริญด้าน
วั นธรรม เช่น ภูมิปัญญาในการแพทย์
การประกอบอาชีพ

วัฒนธรรม
คนส่วนใหญ่มักจะเลือกอยู่ในชุมชนที่มี
วั นธรรมเหมือนกัน นับถือศาสนา
เหมือนกัน ภาษาเดียวกัน ทาให้อยู่
ร่วมกันอย่างมีสันติสุข มีความร่วมมือกัน
ในชุมชน
ความปลอดภัยทั้งร่างกาย
และทรัพย์สนิ
การสร้างกาแพงเมือง คูเมือง การจัด
ระเบียบสังคม เช่น การออกกฎหมาย
และกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้ผู้คนอยู่
ร่วมกันอย่างสงบสุข

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น

๘๖๗

ใบงานที่ 2 เรื่อง ปจจัยทางสังคมที่มีอทิ ธิพลต่อการตัง้ ถิ่นฐาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถนิ่
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๒ เรื่อง ปจจัยทางสังคมที่มีอทิ ธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน
รายวิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส13102 ภาคเรียนที่ 1 ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3

คาชี้แจง ให้นักเรียนระบุปัจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานมีอะไรบ้าง และมี
ความสาคัญอย่างไร
ปัจจัย.....................................

ปัจจัย..................
............................
...............................

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

ปัจจัย.................
..........................
...

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

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

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

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

ปจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน
(ด้านสังคม)

ปัจจัย.....................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...............................................................................
.......................................................................................

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

๘๖๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)
เฉลยใบงานที่ 2 เรื่อง ปจจัยทางสังคมทีม่ ีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถนิ่
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๒ เรื่อง ปจจัยทางสังคมที่มีอทิ ธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน
รายวิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส13102 ภาคเรียนที่ 1 ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3

คาชี้แจง ให้นักเรียนระบุปัจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานมีอะไรบ้าง และมี
ความสาคัญอย่างไร
ปัจจัยความเป็นมาทางประวัติศาสตร์
...........................................................................................
...........................................................................................
..................................................................................ปัจจัยความปลอดภัยทั้ง

ปัจจัยทางสังคม
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
.........

ร่างกาย และทรัพย์สิน

ปจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน
(ด้านสังคม)

ปัจจัยวั นธรรม ประเพณี
...........................................................................................
...........................................................................................
..................................................................................

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

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น

๘๖๙

เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ใบงาน เรื่อง ปจจัยทางสังคมที่มีอทิ ธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน
ประเด็น
การประเมิน
1. เนื้อหา

2. รูปแบบ

3. ความสะอาด
สวยงาม
4. ความ
รับผิดชอบ

ระดับคุณภาพ
4 (ดีมาก)
3 (ดี)
2 (พอใช้)
มีเนื้อหาตรงตาม
มีเนื้อหาตรงตาม
มีเนื้อหาตรงตาม
หัวข้อ ถูกต้อง
หัวข้อ ถูกต้อง
หัวข้อ ถูกต้อง
ชัดเจน ครบถ้วน
ชัดเจน แต่ไม่
สมบูรณ์
ครบถ้วน
ออกแบบแผนผัง
ออกแบบแผนผัง
ออกแบบแผนผัง
ความคิดได้น่าสนใจ ความคิดได้น่าสนใจ ความคิดได้น่าสนใจ
สวยงาม เป็นระเบียบ สวยงาม เป็น
มาก
ระเบียบ
ผลงานสาเร็จ เป็น
ผลงานสาเร็จ เป็น ผลงานสาเร็จ เป็น
ระเบียบ สะอาด
ระเบียบ
ระเบียบ สะอาด
สวยงาม
ผลงานสาเร็จ
สมบูรณ์ ก่อนเวลาที่
กาหนด

ผลงานสาเร็จ
สมบูรณ์ ตามเวลาที่
กาหนด

ผลงานสาเร็จ
สมบูรณ์ เกินเวลาที่
กาหนด

1 (ปรับปรุง)
มีเนื้อหาตรงตาม
หัวข้อ ถูกต้อง
บางส่วน
ออกแบบแผนผัง
ความคิดได้
ผลงานขาดความ
เป็นระเบียบ สะอาด
สวยงาม
ผลงานไม่สาเร็จ ตาม
เวลาที่กาหนด

เกณฑ์การตัดสิน
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป ถือว่า ผ่าน

๘๗๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูว้ ันที่.......................เดือน.............................................พ.ศ...............................

ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

เกณฑ์การให้คะแนน
ความ
ความ
มีส่วน รวม ระดับ
สนใจ การตอบ
ตั้งใจใน
ร่วมใน (16) คุณภาพ
และการ คาถาม
การเรียน
กิจกรรม
ซักถาม
(4)
(4)
(4)
(4)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น

๘๗๑

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (Rubric)
เกณฑ์การให้คะแนน
ประเด็นการประเมิน
ดีมาก (4)
1. ความตั้งใจใน
การเรียน
2. ความสนใจและ
การซักถาม
3. การตอบคาถาม

4. มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม

สนใจในการเรียน
ไม่คุยหรือเล่นกัน
ในขณะเรียน

ดี (3)
สนใจในการเรียน
คุยกันเล็กน้อย
ในขณะเรียน

พอใช้ (2)

สนใจในการเรียน
คุยกันและเล่นกัน
ในขณะเรียนเป็น
บางครั้ง
มีการถามในหัวข้อ มีการถามในหัวข้อ มีการถามในหัวข้อ
ที่ตนไม่เข้าใจทุก ที่ตนไม่เข้าใจเป็น ที่ตนไม่เข้าใจเป็น
เรื่องและกล้า
ส่วนมากและกล้า บางครั้งและไม่ค่อย
แสดงออก
แสดงออก
กล้าแสดงออก
ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามเป็น
ตอบคาถามถูกทุก ตอบคาถาม
บางครั้งและตอบ
ข้อ
ส่วนมากถูก
คาถามถูกเป็น
บางครั้ง
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน ช่วยเหลือเพื่อนเป็น ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม
ส่วนใหญ่ในการทา การทากิจกรรมเป็น
กิจกรรม
บางครั้ง

ต้องปรับปรุง (1)
ไม่สนใจใน
การเรียน คุยและ
เล่นกันในขณะ
เรียน
ไม่ถามในหัวข้อที่
ตนไม่เข้าใจและ
ไม่กล้าแสดงออก
ไม่ตอบคาถาม

ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทา
กิจกรรม

๘๗๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูว้ ันที่.......................เดือน.............................................พ.ศ................................

ลาดับ
ที่

ชื่อกลุ่ม

การ
ปฏิสัมพันธ์
กัน
(4)

เกณฑ์การให้คะแนน
การ
พฤติกรรม รวม ระดับ
สนทนา
การ
การทางาน (16) คุณภาพ
เรื่อง
ติดต่อสื่อสาร
กลุ่ม
ทีก่ าหนด
(4)
(4)
(4)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น

๘๗๓

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายกลุ่ม (Rubric)

ประเด็นการ
ประเมิน
1. การปฏิสัมพันธ์
กัน

เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก (4)

ดี (3)

ร่วมมือและช่วยเหลือ ร่วมมือและ
เพื่อนในการทา
ช่วยเหลือเพื่อนเป็น
กิจกรรม
ส่วนใหญ่ในการทา
กิจกรรม
2. การสนทนาเรื่อง สนทนาตรงประเด็น สนทนาตรงประเด็น
ที่กาหนด
ครอบคลุมเนื้อหา
ครอบคลุมเนื้อหา
บางส่วน
3. การติดต่อสื่อสาร มีการปรึกษาครูและ มีการปรึกษาครูและ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ เป็น
ส่วนใหญ่
4. พฤติกรรม
มีการวางแผนอย่าง มีการวางแผนอย่าง
การทางาน
เป็นระบบ และแบ่ง เป็นระบบ และแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่ม
ในกลุ่มเป็นส่วน
ใหญ่

พอใช้ (2)

ต้องปรับปรุง (1)

ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรมเป็น
บางครั้ง
สนทนาตรงประเด็น

ไม่ให้ความร่วมมือ
ในขณะทา
กิจกรรม

มีการปรึกษาครูและ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ เป็น
บางครั้ง
มีการวางแผนอย่าง
เป็นระบบ และแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่มเป็นบางครั้ง

ไม่มีการปรึกษาครู
และเพื่อนกลุ่มอื่น ๆ

สนทนาไม่ตรง
ประเด็น

ไม่มีการวางแผน
อย่างเป็นระบบ
และไม่มีการแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่ม

๘๗๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คาชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
รายการ
ประเมิน

ระดับการปฏิบตั ิ
พฤติกรรมการแสดงออก

๓

๒

๑

๑. มีวินัย

๑.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัวและ
โรงเรียนมีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้ 2.1 ตั้งใจเรียน
2.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
2.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
2.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี
ต่าง ๆ แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และเลือกใช้สื่อ
ได้อย่างเหมาะสม
2.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู้
2.6 แลกเปลี่ยนความรู้ ด้วยวิธีการต่าง ๆ และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
3. มุ่งมั่นใน 3.1 มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
การทางาน 3.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ตอ่ อุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังนี้
ช่วงคะแนน
22-27
15-21
8-14
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น

๘๗๕

แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
คาชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
รายการประเมิน

พฤติกรรมการแสดงออก

ระดับการปฏิบตั ิ
๓

๒

๑

๑.ความสามารถ ๑.1 มีความสามรถในการรับ – ส่งสาร
ในการสื่อสาร
1.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ
ของตนเอง โดยใช้ภาษาอย่าง เหมาะสม
2. ความสามารถ 2.1 มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์
ในการคิด
2.2 มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ
3. ความสามารถ 3.1 สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้
ในการใช้ทกั ษะ 3.2 นาความรูท้ ี่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
ชีวิต
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................
เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนดังนี้
ช่วงคะแนน
13-18
-12
5-8
1-4

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

๘๗๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๓ เรื่อง ปจจัยที่มอี ิทธิพลต่อพัฒนาการของชุมชน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๔.2 เข้าใจพั นาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลง
ของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสาคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตัวชี้วดั ป.๓/1 ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพั นาการของชุมชน
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพั นาการของชุมชน ได้แก่ ปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคมซึ่ง
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ เช่น ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ ส่วนปัจจัยทางสังคม เช่น ความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การควบคุมธรรมชาติ และการพั นาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพั นาการของชุมชนได้
3.2 ด้านทักษะ กระบวนการ (P)
- การวิเคราะห์ปัจจัยที่มอี ิทธิพลต่อพั นาการของชุมชน
3.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- เห็นความสาคัญของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพั นาการของชุมชน
๔. สาระการเรียนรู้
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพั นาการของชุมชน
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้

1.

ลาดับที่

1. มีความสนใจใฝ่เรียนรู้
เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อพั นาการของชุมชน

จุดประสงค์
การเรียนรู้
ขั้นนา

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
5 นาที 1. ครูให้นักเรียนดูภาพ การลง 1. นักเรียนตอบคาถาม
แขกเกี่ยวข้าวของชาวนา
ตัวอย่างการตอบคาถาม
เปรียบเทียบกับการใช้รถเกี่ยว
ข้าว ในปัจจุบัน แล้วตั้งคาถาม
- ภาพที่นักเรียนเห็นเป็นภาพ - ภาพลงแขกเกี่ยวข้าวของ
อะไร
ชาวนา เปรียบเทียบกับการ
ใช้รถเกี่ยวข้าว ในปัจจุบัน
- ภาพทั้ง ๒ ภาพ มีความ
- อดีตใช้แรงงานของคน แต่
แตกต่างกันอย่างไร
ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีเข้า
มาช่วยทุ่นแรง
- สองภาพนี้แสดงให้นกั เรียน - การเปลี่ยนแปลงที่นาไปสู่
เห็นเกี่ยวกับเรื่องอะไร
ความสะดวกสบาย เป็นผล
จากพั นาการของชุมชน

เวลา
ที่ใช้

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๓ เรื่อง ปจจัยที่มอี ิทธิพลต่อพัฒนาการของชุมชน
รายวิชาประวัตศิ าสตร์ จานวน 1 ชั่วโมง

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น

การประเมิน
การเรียนรู้

- ภาพ การลง - การสังเกต
แขกเกี่ยวข้าว พฤติกรรม
ของชาวนา
เปรียบเทียบกับ
การใช้รถเกี่ยว
ข้าว ในปัจจุบนั

สื่อการเรียนรู้

๘๗๗

2.

ลาดับที่

๘๗๘

3. ครูตั้งคาถามให้นักเรียน
ร่วมกันอภิปรายและ
วิเคราะห์หาคาตอบ
ดังต่อไปนี้

3. การวิเคราะห์ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อพั นาการของ
ชุมชน(P)

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- แบบประเมิน
กระบวนการ
ทางานกลุ่ม
2. นักเรียนศึกษาใบความรู้
- การประเมิน
เรื่อง ปัจจัยที่มอี ิทธิพลต่อ - ใบความรู้เรื่อง - การสังเกต
พั นาการของชุมชน
ปัจจัยที่มี
พฤติกรรม
อิทธิพลต่อ
พั นาการของ
ชุมชน
3. นักเรียนภายในกลุ่ม
- การประเมิน
อภิปรายและวิเคราะห์หา - คาถาม
การตอบคาถาม
คาตอบ

กิจกรรมนักเรียน
1. นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่อ
ช่วยกันแบ่งปันความคิด

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
25 นาที 1. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม
ออกเป็น กลุ่มละ 4 คน

เวลา
ที่ใช้

2. ครูแจกใบความรู้เรื่อง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พั นาการของชุมชน

ขั้นสอน

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

2. ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อพั นาการของชุมชน
ได้

จุดประสงค์
การเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

ลาดับที่

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น
เวลา
ที่ใช้
กิจกรรมนักเรียน
- การทาให้ดีขนึ้ พั นาขึ้น
ดียิ่งขึ้น

- มีการคมนาคมที่ดี การค้า
สะดวกสบาย ส่งออกสินค้า
ไปชุมชนบริเวณอื่นได้
สะดวก มีทรัพยากรน้าและ
สัตว์น้าไว้ทั้งอุปโภคบริโภค
สร้างอาชีพและรายได้
ส่งผลให้ชุมชนมีพั นาการ
ที่เจริญรุ่งเรือง
- การประกอบอาชีพที่ไม่
- ทรัพยากรเสื่อมโทรม
เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ การประกอบอาชีพไม่
จะเกิดผลกระทบอย่างไร
ประสบความสาเร็จ

กิจกรรมครู
- คาว่า พั นาการ ใน
ความหมายของนักเรียน
หมายถึงอะไร
- หากชุมชนของนักเรียน
ตั้งอยู่บริเวณใกล้แม่น้าลา
คลองจะส่งผลดีอย่างไร

แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

๘๗๙

ลาดับที่

๘๘๐

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้
กิจกรรมนักเรียน
- คนในชุมชนสังคมเกิด
ความวุ่นวาย ไม่สามารถอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุขได้
ชุมชนก็จะไม่พั นา
- ขนบธรรมประเพณีใน
- รดน้าดาหัวผู้ใหญ่ซึ่งแสดง
ชุมชนของนักเรียนมีอะไรบ้าง ถึงความกตัญ ูกตเวทีต่อ
ที่นักเรียนรู้จัก
ผู้ใหญ่ ผู้มีพระคุณทาบุญตัก
บาตร ลอยกระทง
- ขนบธรรมประเพณีใน
- สร้างความรัก ความ
ชุมชนส่งผลอย่างไรต่อ
สามัคคีในชุมขน การเคารพ
พั นาการของชุมชน
ผู้ใหญ่ การช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันในชุมชน ส่งผลให้
ชุมชนมีพั นาการที่
เจริญรุ่งเรือง
4. ครูและนักเรียนร่วมกัน
4.นักเรียนผลัดกันอธิบาย
อธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ ความรู้และซักถามข้อสงสัย
พั นาการของชุมชน
ภายในกลุ่มของตนเอง

กิจกรรมครู
- หากชุมชนของนักเรียน ไม่
ปฎิบัติตามกฎหมายที่วางไว้
จะส่งผลอย่างไรกับชุมชน

แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

4.

3.

ลาดับที่

4. การวิเคราะห์ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อพั นาการของ
ชุมชน(P)

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นสรุป

ขั้นปฏิบัติ

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น

๑๐ นาที 1. ครูสุ่มให้ตัวแทนแต่ละ
กลุ่ม ๓ กลุ่มออกมานาเสนอ
ใบงาน
๒. ครูและนักเรียนร่วมกัน
ตรวจสอบความถูกต้อง
๓. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุป เรื่อง ปัจจัยทางที่มี
อิทธิพลต่อพั นาการของ
ชุมชน

1. นักเรียนตัวแทนกลุม่
นาเสนอผลงานหน้าชั้น
เรียน
๒. นักเรียนร่วมกัน
ตรวจสอบความถูกต้อง
๓. นักเรียนร่วมกันสรุป
เรื่อง ปัจจัยทางที่มีอิทธิพล
ต่อพั นาการของชุมชนคือ
ปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์
และปัจจัยทางสังคม

กิจกรรมนักเรียน
นักเรียนทาใบงาน เรื่อง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พั นาการของชุมชน

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
1๐ นาที ครูให้นักเรียนสรุปปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อพั นาการของ
ชุมชน และบันทึกลงในใบ
งาน เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อพั นาการของชุมชน

เวลา
ที่ใช้

- ใบงาน เรื่อง
ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อ
พั นาการของ
ชุมชน

- ใบงาน เรื่อง
ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อ
พั นาการของ
ชุมชน

สื่อการเรียนรู้

- การตรวจใบ
งาน
- การประเมิน
สังเกตพฤติกรรม

- การตรวจใบ
งาน
- การประเมิน
สังเกตพฤติกรรม

การประเมิน
การเรียนรู้

๘๘๑

๘๘๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. ภาพ การลงแขกเกี่ยวข้าวของชาวนา เปรียบเทียบกับการใช้รถเกี่ยวข้าว ในปัจจุบัน
2. ใบความรูท้ ี่ 3 เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพั นาการของชุมชน
๓. ใบงานที่ 3 เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพั นาการของชุมชน
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิน้ งานหรือภาระงาน
ใบงานที่ 3 เรือ่ ง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพั นาการของชุมชน
การวัดและประเมินผล
ประเด็นการวัด
และประเมินผล
ด้านความรู้ ความ
เข้าใจ (K)

วิธีการ
- ตรวจใบงานเรื่อง ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อพั นาการ
ของชุมชน
- การตอบคาถาม

เครื่องมือ

- ใบงานที่ 3 เรื่อง ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อพั นาการ
ของชุมชน
- การแบบประเมิน
การสังเกตพฤติกรรม
นักเรียนรายบุคคล/แบบ
ประเมินการตอบคาถาม
ด้านทักษะ
- การแบบประเมิน
- แบบประเมิน
กระบวนการ (P) กระบวนการทางานกลุ่ม กระบวนการทางานกลุ่ม
- การตอบคาถาม
- แบบประเมินการตอบ
คาถาม
ด้านคุณลักษณะ - การประเมินการสังเกต - แบบประเมินการสังเกต
เจตคติ ค่านิยม (A) พฤติกรรมนักเรียน
พฤติกรรมนักเรียน
รายบุคคล
รายบุคคล
- การตอบคาถาม
- แบบประเมินการตอบ
คาถาม
คุณลักษณะ
- ประเมิน มีวินัย
- แบบประเมิน
อันพึงประสงค์
รับผิดชอบใฝ่เรียนรู้ และ คุณลักษณะ
มุ่งมั่นในการทางาน
อันพึงประสงค์
สมรรถนะสาคัญ - ประเมินความสามารถ - แบบประเมินสมรรถนะ
ของผู้เรียน
ในการสื่อสาร
สาคัญของผู้เรียน
ความสามารถในการคิด
และความสามารถในการ
ใช้ทักษะชีวิต

เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 60

ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพผ่านขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพผ่านขึ้นไป

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น

๘๘๓

10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหารหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๘๘๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)
ใบความรูท้ ี่ 3 เรื่อง ปจจัยทีม่ ีอิทธิพลต่อพัฒนาการของชุมชน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถนิ่
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๓ เรื่อง ปจจัยที่มอี ิทธิพลต่อพัฒนาการของชุมชน
รายวิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส13102 ภาคเรียนที่ 1 ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3

ปจจัยที่มี
อิทธิพลต่อ
พัฒนาการ
ของชุมชน

ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ประกอบด้วยตาแหน่งที่ตั้งที่เหมาะสมเช่น อยู่ใกล้แม่น้าลาคลอง
หรือมีเส้นทางออกสู่ทะเลได้สะดวก รวมทั้งมีเส้นทางคมนคมทางบกที่สามารถติดต่อค้าขายกับ
ชุมชนอื่นได้สะดวกรวดเร็ว มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เช่น มีดินอุดมสมบูรณ์เหมาะ
แก่การเพาะปลูก มีแหล่งน้าเพียงพอแก่การอุปโภคบริโภครวมทัง้ มีทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่า
เช่น แร่ธาตุ ป่าไม้ จะทาให้ผู้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐาน มีการแลกเปลี่ยนวั นธรรมและความเจริญ
ทางด้านเทคโนโลยีกับชุมชนอื่น

ปจจัยทางสังคม
ปั จจัย ทางสังคมเป็ น สิ่ งที่ ม นุ ษ ย์ ได้ สร้างขึ้น ประกอบด้ วยชุม ชนที่ มี ความปลอดภั ย
มีความสงบเรียบร้อยและมีความมั่นคงซึ่งเกิดจากการมีระบอบการปกครองที่มีประสิทธิภาพ
มีผู้นาที่เข้มแข็งสามารถจัดระเบียบสังคมให้มีระเบียบวินัย ด้วยการสร้างกฎหมายที่สามารถ
ควบคุมพฤติกรรม ของผู้คนในสังคมให้อยู่รวมกันอย่างสันติสุข ประชาชนมีความรับผิดชอบต่อ
ชุมชน นอกจากนี้ยังมีวั นธรรม อันเป็นปัจจัยสาคัญที่เป็นพื้นฐานให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง
เช่น ขนบธรรมเนี่ยมประเพณีที่สร้างความสามัคคีในชุมชนการเคารพในผู้อาวุโส การช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน การศึกษาหรือการเรียนรู้ของผู้คนในชุมชน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น

๘๘๕

ใบงานที่ 3 เรือ่ ง ปจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อพัฒนาการของชุมชน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถนิ่
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๓ เรื่อง ปจจัยที่มอี ิทธิพลต่อพัฒนาการของชุมชน
รายวิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส13102ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

คาชี้แจง จากภาพ ให้นกั เรียนวิเคราะห์ว่าเป็นปัจจัยทางภูมิศาสตร์หรือปัจจัยทางสังคม และมีผล
ต่อพั นาการของชุมชนอย่างไร
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๘๘๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)
เฉลยใบงานที่ 3 เรื่อง ปจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อพัฒนาการของชุมชน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถนิ่
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 11 เรื่อง ปจจัยทีม่ ีอิทธิพลต่อพัฒนาการของชุมชน
รายวิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส13102 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

คาชี้แจง จากภาพ ให้นกั เรียนวิเคราะห์ว่าเป็นปัจจัยทางภูมิศาสตร์หรือปัจจัยทางสังคม และมีผล
ต่อพั นาการของชุมชนอย่างไร

https://mgronline.com/travel/detail/96100001061
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เป็
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เป็นอิทธิพลของปัจจัยทางภูมิศาสตร์
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เป็นอิทธิพลของปัจจัยทางด้านสังคม
......................................................................
ขนบธรรมเนี่ยมประเพณีที่สร้างความสามัคคี
......................................................................
ในชุมชนการเคารพในผู้อาวุโส
......................................................................
การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
......................................................................
........................

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น

๘๘๗

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูว้ ันที่.......................เดือน..........................................พ.ศ..................................

ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

เกณฑ์การให้คะแนน
ความ
ความ
มีส่วน รวม ระดับ
สนใจ การตอบ
ตั้งใจใน
ร่วมใน (16) คุณภาพ
และการ คาถาม
การเรียน
กิจกรรม
ซักถาม
(4)
(4)
(4)
(4)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

๘๘๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (Rubric)
เกณฑ์การให้คะแนน

ประเด็นการประเมิน
ดีมาก (4)
1. ความตั้งใจใน
การเรียน
2. ความสนใจและ
การซักถาม
3. การตอบคาถาม

4. มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม

สนใจในการเรียน
ไม่คุยหรือเล่นกัน
ในขณะเรียน

ดี (3)
สนใจในการเรียน
คุยกันเล็กน้อย
ในขณะเรียน

พอใช้ (2)

สนใจในการเรียน
คุยกันและเล่นกัน
ในขณะเรียนเป็น
บางครั้ง
มีการถามในหัวข้อ มีการถามในหัวข้อ มีการถามในหัวข้อ
ที่ตนไม่เข้าใจทุก ที่ตนไม่เข้าใจเป็น ที่ตนไม่เข้าใจเป็น
เรื่องและกล้า
ส่วนมากและกล้า บางครั้งและไม่ค่อย
แสดงออก
แสดงออก
กล้าแสดงออก
ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามเป็น
ตอบคาถามถูกทุก ตอบคาถาม
บางครั้งและตอบ
ข้อ
ส่วนมากถูก
คาถามถูกเป็น
บางครั้ง
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน ช่วยเหลือเพื่อนเป็น ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม
ส่วนใหญ่ในการทา การทากิจกรรมเป็น
กิจกรรม
บางครั้ง

ต้องปรับปรุง (1)
ไม่สนใจใน
การเรียน คุยและ
เล่นกันในขณะ
เรียน
ไม่ถามในหัวข้อที่
ตนไม่เข้าใจและ
ไม่กล้าแสดงออก
ไม่ตอบคาถาม

ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทา
กิจกรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น

๘๘๙

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูว้ ันที่.......................เดือน..............................................พ.ศ...........................

ลาดับ
ที่

ชื่อกลุ่ม

การ
ปฏิสัมพันธ์
กัน
(4)

เกณฑ์การให้คะแนน
การ
พฤติกรรม รวม ระดับ
สนทนา
การ
การทางาน (16) คุณภาพ
เรื่อง
ติดต่อสื่อสาร
กลุ่ม
ทีก่ าหนด
(4)
(4)
(4)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

๘๙๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายกลุ่ม (Rubric)

ประเด็นการ
ประเมิน
1. การปฏิสัมพันธ์
กัน

เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก (4)

ดี (3)

ร่วมมือและช่วยเหลือ ร่วมมือและ
เพื่อนในการทา
ช่วยเหลือเพื่อนเป็น
กิจกรรม
ส่วนใหญ่ในการทา
กิจกรรม
2. การสนทนาเรื่อง สนทนาตรงประเด็น สนทนาตรงประเด็น
ที่กาหนด
ครอบคลุมเนื้อหา
ครอบคลุมเนื้อหา
บางส่วน
3. การติดต่อสื่อสาร มีการปรึกษาครูและ มีการปรึกษาครูและ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ เป็น
ส่วนใหญ่
4. พฤติกรรม
มีการวางแผนอย่าง มีการวางแผนอย่าง
การทางาน
เป็นระบบ และแบ่ง เป็นระบบ และแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่ม
ในกลุ่มเป็นส่วน
ใหญ่

พอใช้ (2)

ต้องปรับปรุง (1)

ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรมเป็น
บางครั้ง
สนทนาตรงประเด็น

ไม่ให้ความร่วมมือ
ในขณะทา
กิจกรรม

มีการปรึกษาครูและ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ เป็น
บางครั้ง
มีการวางแผนอย่าง
เป็นระบบ และแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่มเป็นบางครั้ง

ไม่มีการปรึกษาครู
และเพื่อนกลุ่มอื่น ๆ

สนทนาไม่ตรง
ประเด็น

ไม่มีการวางแผน
อย่างเป็นระบบ
และไม่มีการแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่ม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น

๘๙๑

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คาชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด✓ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
รายการ
ประเมิน
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้

3. มุ่งมั่นใน
การทางาน

พฤติกรรมการแสดงออก

ระดับการปฏิบตั ิ
๓

๒

๑

๑.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
2.1 ตั้งใจเรียน
2.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
2.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
2.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยีต่าง ๆ แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และ
เลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม
2.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู้
2.6 แลกเปลี่ยนความรู้ ด้วยวิธีการต่าง ๆ และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
3.1 มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
3.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ตอ่ อุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังนี้
ช่วงคะแนน
22-27
15-21
8-14
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

๘๙๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)
แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน

คาชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด✓ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
รายการประเมิน

พฤติกรรมการแสดงออก

ระดับการปฏิบตั ิ
๓

๒

๑

๑.ความสามารถ ๑.1 มีความสามรถในการรับ – ส่งสาร
ในการสื่อสาร
1.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ
ของตนเอง โดยใช้ภาษาอย่าง เหมาะสม
2. ความสามารถ 2.1 มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์
ในการคิด
2.2 มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ
3. ความสามารถ 3.1 สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้
ในการใช้ทกั ษะ 3.2 นาความรูท้ ี่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
ชีวิต
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนดังนี้
ช่วงคะแนน
13-18
9-12
5-8
1-4

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น

๘๙๓

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๔ เรื่อง ปัจจัยที่มผี ลต่อการตั้งถิน่ ฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคเหนือ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๔.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลง
ของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสาคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตัวชี้วดั ป.๓/1 ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
ปั จ จัย ทางภู มิ ศ าสตร์แ ละทางสั งคมมี อิ ท ธิพ ลต่ อ การตั้ งถิ่ น ฐานและพั ฒ นาการของชุ ม ชน สภาพทาง
ภู มิ ศ าสตร์ แ ละทางสั ง คมที่ แ ตกต่ า งกั น มี ผ ลให้ ภู มิ ภ าคต่ า ง ๆ ของไทยมี แ ตกต่ า งกั น ในด้ า นการตั้ ง ถิ่ น ฐาน
การดารงชีวิต วัฒนธรรมและประเพณี
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคเหนือได้
3.2 ด้านทักษะ กระบวนการ (P)
- วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคเหนือ
3.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- เห็นความสาคัญของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคเหนือ
๔. สาระการเรียนรู้
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคเหนือ
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้

1.

ลาดับที่

๘๙๔

จุดประสงค์
การเรียนรู้
ขั้นนา

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

3. นักเรียนอธิบายประเพณี
หรือเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
ภาคเหนืออย่างคร่าวๆ

2. นักเรียนบอกชือ่ ภาพ
ประเพณีลอยโคมยี่เปงเป็น
ประเพณีภาคเหนือ

กิจกรรมนักเรียน
1. นักเรียนดูบัตรภาพ
ประเพณีลอยโคมยี่เปง

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
5 นาที 1. ครูนาบัตรภาพประเพณี
ลอยโคมยี่เปงมาแสดงให้
นักเรียนดูทีห่ น้าชัน้ เรียน
๒. ครูให้นักเรียนบอกชื่อภาพ
หรือบอกลักษณะของภาพว่า
กิจกรรมที่แสดงเป็นประเพณี
หรือเอกลักษณ์ของท้องถิ่นใด
๓. ครูและนักเรียนร่วมกัน
เ ลยคาตอบที่ถูกต้อง จากนั้น
อธิบายเกี่ยวกับลักษณะของ
ประเพณี หรือเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่นภาคเหนืออย่างคร่าวๆ

เวลา
ที่ใช้

สื่อการเรียนรู้
- บัตรภาพ
ประเพณีลอย
โคมยี่เปง

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๔ เรื่อง ปัจจัยที่มผี ลต่อการตั้งถิน่ ฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคเหนือ
รายวิชาประวัตศิ าสตร์ จานวน 1 ชั่วโมง

การสังเกต

การประเมิน
การเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

2.

ลาดับที่

1. ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการตั้งถิ่นฐานและ
พัฒนาการของชุมชน
ภาคเหนือได้

จุดประสงค์
การเรียนรู้
ขั้นสอน

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น

กิจกรรมนักเรียน
1. นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่อ
ช่วยกันแบ่งปันความคิด
2. นักเรียนศึกษาใบความรู้
เรื่อง ปัจจัยที่มผี ลต่อการตั้ง
ถิ่นฐานและพัฒนาการของ
ชุมชนภาคเหนือ
3. นักเรียนภายในกลุ่ม
อภิปรายและวิเคราะห์หา
คาตอบ
- ภาคกลาง รูจ้ ัก
(ตามดุลพินิจครูผู้สอน)
- นึกถึงเด็กดอย วิถีชีวิตบน
เขาบนดอย,อากาศหนาว
(ตามดุลพินิจครูผู้สอน)

3. ครูตั้งคาถามให้นักเรียน
ร่วมกันอภิปรายและวิเคราะห์
หาคาตอบดังต่อไปนี้
- จังหวัดของนักเรียนอยู่ภาค
ใด และรู้จักภาคเหนือหรือไม่
- หากนึกถึงภาคเหนือ
นักเรียนจะนึกถึงสิง่ ใดเป็นสิง่
แรก

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
25 นาที 1. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม
ออกเป็น กลุ่มละ 4 คน
2. ครูแจกใบความรู้เรื่อง
ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐาน
และพัฒนาการของชุมชน
ภาคเหนือ

เวลา
ที่ใช้

- ใบความรู้เรื่อง
ปัจจัยที่มีผลต่อ
การตั้งถิ่นฐาน
และพัฒนาการ
ของชุมชน
ภาคเหนือ
- คาถาม

สื่อการเรียนรู้

- การประเมิน
การตอบ
คาถาม

- การประเมิน
- การสังเกต
พฤติกรรม

การประเมิน
การเรียนรู้

๘๙๕

ลาดับที่

๘๙๖

3. เห็นความสาคัญของ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการ
ของชุมชนภาคเหนือ

2. วิเคราะห์ปัจจัยทางที่มี
อิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน
และพัฒนาการของชุมชน
ภาคเหนือ

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้
สื่อการเรียนรู้

กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
- ถ้าให้เลือกนักเรียนจะเลือกไป - เลือก/ไม่เลือก
- คาถาม
อยูภ่ าคเหนือหรือไม่ เพราะอะไร เพราะเทือกเขาน้อยใหญ่
สลับซับซ้อน ภูมิประเทศที่
สามารถตั้งถิ่นฐานได้คือ
บริเวณหุบเขา
- นักเรียนคิดว่าลักษณะพื้นที่ - ในอดีตผู้คนจะทาไร่เลื่อย
(ภูมิศาสตร์) มีผลต่อการดารง ลอย ปลูกพืชเมืองหนาว แต่ใน
ชีวิตของผู้คนชุมชนภาคเหนือ ปัจจุบันภาคเหนือกลายเป็น
อย่างไร
สถานที่ท่องเที่ยวสาหรับผู้คน
ที่ต้องการสัมผัสความหนาว
เย็นทาให้คนในชุมชน
เปลี่ยนแปลงอาชีพเพื่อต้อนรับ
นักท่องเทีย่ วทีจ่ ะไปเยือน
- ประเพณีในภาคเหนือมีอะไรบ้าง - ประเพณีลอยโคม
- สิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มีผลต่อ - ประเพณีสืบชะตา
ชุมชนภาคเหนืออย่างไร
- การนับถือศาสนาเดียวกัน
และทากิจกรรมทางศาสนา
ร่วมกัน เกิดความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม

แนวการจัดการเรียนรู้

- การประเมิน
การตอบ
คาถาม

การประเมิน
การเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

ลาดับที่

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น
เวลา
ที่ใช้
สื่อการเรียนรู้

กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
- ลักษณะพื้นทีแ่ ละอากาศมี - ในภาคเหนือจะมีป่าไม้
- คาถาม
ผลต่อการอาชีพและประเพณี จานวนมาก เป็นผลให้เกิด
ของชุมชนภาคเหนืออย่างไร การประกอบอาชีพที่
เกี่ยวข้องกับทรัพยากรป่าไม้
ซึ่งก่อให้เกิดประเพณีต่าง ๆ
ที่เกิดข้องกับธรรมชาติ เช่น
บวชป่า สืบชะตาป่า,น้า มี
ความเชื่อในเรื่องผีและ
วิญญาณ
4. ครูและนักเรียนร่วมกัน
4.นักเรียนผลัดกันอธิบาย
อธิบายปัจจัยทางสังคมที่มีผล ความรู้และซักถามข้อสงสัย
ต่อพัฒนาการของชุมชน
ภายในกลุ่มของตนเอง
ภาคเหนือ

แนวการจัดการเรียนรู้

- การประเมิน
การตอบ
คาถาม

การประเมิน
การเรียนรู้

๘๙๗

4.

3.

ลาดับที่

๘๙๘

4. วิเคราะห์ปัจจัยทางที่มี
อิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน
และพัฒนาการของชุมชน
ภาคเหนือ(P)

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นสรุป

ขั้นปฏิบัติ

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

๑๐ นาที 1. ครูสุ่มให้ตัวแทนแต่ละกลุม่
๓ กลุ่มออกมานาเสนอใบงาน
๒. ครูและนักเรียนร่วมกัน
ตรวจสอบความถูกต้อง
๓. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุป เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของ
ชุมชนภาคเหนือ

1. นักเรียนตัวแทนกลุม่
นาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
๒. นักเรียนร่วมกัน
ตรวจสอบความถูกต้อง
๓. นักเรียนร่วมกันสรุป
เรื่อง ปัจจัยที่มผี ลต่อการตั้ง
ถิ่นฐานและพัฒนาการของ
ชุมชนภาคเหนือคือ ปัจจัย
ทางด้านภูมิศาสตร์และ
ปัจจัยทางสังคม

กิจกรรมนักเรียน
นักเรียนทาใบงาน เรื่อง
ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่น
ฐานและพัฒนาการของ
ชุมชนภาคเหนือ

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
1๐ นาที ครูให้นักเรียนสรุปปัจจัยที่มี
ผลต่อการตั้งถิ่นฐานและ
พัฒนาการของชุมชน
ภาคเหนือและบันทึกลงในใบ
งาน เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของ
ชุมชนภาคเหนือ

เวลา
ที่ใช้

- ใบงาน เรื่อง
ปัจจัยที่มีผลต่อ
การตั้งถิ่นฐาน
และพัฒนาการ
ของชุมชน
ภาคเหนือ
- แบบประเมิน

- ใบงาน เรื่อง
ปัจจัยที่มีผลต่อ
การตั้งถิ่นฐาน
และพัฒนาการ
ของชุมชน
ภาคเหนือ
- แบบประเมิน

สื่อการเรียนรู้

- การตรวจใบ
งาน
- การประเมิน
สังเกต
พฤติกรรม

- การตรวจใบ
งาน
- การประเมิน
สังเกต
พฤติกรรม

การประเมิน
การเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น

๘๙๙

8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. บัตรภาพประเพณีลอยโคมยี่เปง
2. ใบความรูท้ ี่ 4 เรื่อง ปัจจัยที่มผี ลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคเหนือ
3. ใบงานที่ 4 เรือ่ ง ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคเหนือ
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ใบงานที่ 4 เรือ่ ง ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคเหนือ
การวัดและประเมินผล
ประเด็นการวัด
วิธีการ
และประเมินผล
ด้านความรู้
- ตรวจใบงาน
ความเข้าใจ (K) - การตอบคาถาม
- การสังเกต
ด้านทักษะ
- ตรวจใบงาน
กระบวนการ (P) - การตอบคาถาม
- การแบบประเมิน
กระบวนการทางานกลุ่ม
ด้านคุณลักษณะ
เจตคติ ค่านิยม
(A)

- การประเมินการสังเกต
พฤติกรรมนักเรียน
รายบุคคล
- การตอบคาถาม

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
สมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียน

- ประเมิน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
และมุ่งมั่นในการทางาน
- ประเมินความสามารถ
ในการสื่อสาร ความสามารถ
ในการคิดและความสามารถ
ในการใช้ทักษะชีวิต

เครื่องมือ
- ใบงาน
- แบบประเมินการตอบ
คาถาม
- แบบประเมินการสังเกต
พฤติกรรมนักเรียน
- ใบงาน
- แบบประเมินการตอบ
คาถาม
- แบบประเมินกระบวนการ
ทางานกลุ่ม
- แบบประเมินการสังเกต
พฤติกรรมนักเรียน
รายบุคคล
- แบบประเมินการตอบ
คาถาม
- แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
- แบบประเมินสมรรถนะ
สาคัญของผู้เรียน

เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 60

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 60

ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพผ่านขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพผ่านขึ้นไป

๙๐๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหารหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น

๙๐๑

ใบความรูท้ ี่ เรื่อง ปัจจัยทีม่ ีผลต่อการตัง้ ถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคเหนือ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถนิ่
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๔ เรื่อง ปัจจัยที่มผี ลต่อการตั้งถิน่ ฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคเหนือ
รายวิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส13102 ภาคเรียนที่ 1 ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3

ปัจจัยทางภูมิศาสตร์
ลักษณะภูมิประเทศ เทือกเขาสูงสลับซับซ้อน เป็นแหล่งกาเนิดแม่น้าสายสาคัญในภาคเหนือ มีที่
ราบระหว่างหุบเขา
ลักษณะภูมิอากาศ ภูมิอากาศหนาวเย็น ได้รับลมมรสุมตะวันออกเ ียงเหนือในช่วงฤดูหนาว
ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้และต้นกาเนิดแหล่งน้า

https://www.sanook.com/travel/1417855/

ปัจจัยทางสังคม
ผู้คนในภาคเหนือมักอาศัยอยู่บริเวณที่ราบหุบเขา การดารงชีวิตของคนในภาคเหนือมักจะ
มีความเชื่อท้องถิ่นเกี่ยวข้องกับธรรมชาติ เพราะพื้นที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขาและป่าไม้ พิธีกรรมส่วน
ใหญ่ จึ งเกี่ ย วกั บ ธรรมชาติ ความเชื่ อ ในเรื่ อ งผี วิ ญ ญาณ อาชี พ ส่ ว นใหญ่ เป็ น เกษตรกรรม โดย
เพาะปลูกบริเวณที่ราบหุบเขา มีชาวไทยภูเขาอาศัยอยู่ตามภูเขาสูง เช่น แม้ว มูเซอ เย้า อีก้อ ผู้ที่
อยู่อาศัยในเขตภูเขาสูงมักจะทาการเพาะปลูกแบบขั้นบันได บริเวณที่มีผู้คนอาศัยอย่างหนาแน่น
ย่อมเกิดความแตกต่างทางด้านขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน

๙๐๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

ใบงานที่ เรือ่ ง ปัจจัยที่มผี ลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคเหนือ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถนิ่
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๔ เรื่อง ปัจจัยที่มผี ลต่อการตั้งถิน่ ฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคเหนือ
รายวิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส13102 ภาคเรียนที่ 1 ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3

คาชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่น
ฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคเหนือ
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

ปัจจัยทางสังคม

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

ชื่อ....................................................นามสกุล......................................................เลขที่.....................

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น

๙๐๓

เฉลยใบงานที่ เรื่อง ปัจจัยที่มผี ลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคเหนือ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถนิ่
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๔ เรื่อง ปัจจัยที่มผี ลต่อการตั้งถิน่ ฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคเหนือ
รายวิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส13102 ภาคเรียนที่ 1 ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3

คาชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่น
ฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคเหนือ
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

ปัจจัยทางสังคม

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

(คำตอบตำมดุลพินิจของครูผู้สอน)

๙๐๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูว้ ันที่.......................เดือน...........................................พ.ศ..................................

ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

เกณฑ์การให้คะแนน
ความ
ความ
มีส่วน รวม ระดับ
สนใจ การตอบ
ตั้งใจใน
ร่วมใน (16) คุณภาพ
และการ คาถาม
การเรียน
กิจกรรม
ซักถาม
(4)
(4)
(4)
(4)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น

๙๐๕

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (Rubric)
เกณฑ์การให้คะแนน
ประเด็นการประเมิน
ดีมาก (4)
1. ความตั้งใจใน
การเรียน
2. ความสนใจและ
การซักถาม
3. การตอบคาถาม

4. มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม

สนใจในการเรียน
ไม่คุยหรือเล่นกัน
ในขณะเรียน

ดี (3)
สนใจในการเรียน
คุยกันเล็กน้อย
ในขณะเรียน

พอใช้ (2)

สนใจในการเรียน
คุยกันและเล่นกัน
ในขณะเรียนเป็น
บางครั้ง
มีการถามในหัวข้อ มีการถามในหัวข้อ มีการถามในหัวข้อ
ที่ตนไม่เข้าใจทุก ที่ตนไม่เข้าใจเป็น ที่ตนไม่เข้าใจเป็น
เรื่องและกล้า
ส่วนมากและกล้า บางครั้งและไม่ค่อย
แสดงออก
แสดงออก
กล้าแสดงออก
ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามเป็น
ตอบคาถามถูกทุก ตอบคาถาม
บางครั้งและตอบ
ข้อ
ส่วนมากถูก
คาถามถูกเป็น
บางครั้ง
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน ช่วยเหลือเพื่อนเป็น ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม
ส่วนใหญ่ในการทา การทากิจกรรมเป็น
กิจกรรม
บางครั้ง

ต้องปรับปรุง (1)
ไม่สนใจใน
การเรียน คุยและ
เล่นกันในขณะ
เรียน
ไม่ถามในหัวข้อที่
ตนไม่เข้าใจและ
ไม่กล้าแสดงออก
ไม่ตอบคาถาม

ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทา
กิจกรรม

๙๐๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูว้ ันที่.......................เดือน.............................................พ.ศ.............................

ลาดับ
ที่

ชื่อกลุ่ม

การ
ปฏิสัมพันธ์
กัน
(4)

เกณฑ์การให้คะแนน
การ
พฤติกรรม รวม ระดับ
สนทนา
การ
การทางาน (16) คุณภาพ
เรื่อง
ติดต่อสื่อสาร
กลุ่ม
ทีก่ าหนด
(4)
(4)
(4)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น

๙๐๗

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายกลุ่ม (Rubric)

ประเด็นการ
ประเมิน
1. การปฏิสัมพันธ์
กัน

เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก (4)

ดี (3)

ร่วมมือและช่วยเหลือ ร่วมมือและ
เพื่อนในการทา
ช่วยเหลือเพื่อนเป็น
กิจกรรม
ส่วนใหญ่ในการทา
กิจกรรม
2. การสนทนาเรื่อง สนทนาตรงประเด็น สนทนาตรงประเด็น
ที่กาหนด
ครอบคลุมเนื้อหา
ครอบคลุมเนื้อหา
บางส่วน
3. การติดต่อสื่อสาร มีการปรึกษาครูและ มีการปรึกษาครูและ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ เป็น
ส่วนใหญ่
4. พฤติกรรม
มีการวางแผนอย่าง มีการวางแผนอย่าง
การทางาน
เป็นระบบ และแบ่ง เป็นระบบ และแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่ม
ในกลุ่มเป็นส่วน
ใหญ่

พอใช้ (2)

ต้องปรับปรุง (1)

ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรมเป็น
บางครั้ง
สนทนาตรงประเด็น

ไม่ให้ความร่วมมือ
ในขณะทา
กิจกรรม

มีการปรึกษาครูและ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ เป็น
บางครั้ง
มีการวางแผนอย่าง
เป็นระบบ และแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่มเป็นบางครั้ง

ไม่มีการปรึกษาครู
และเพื่อนกลุ่มอื่น ๆ

สนทนาไม่ตรง
ประเด็น

ไม่มีการวางแผน
อย่างเป็นระบบ
และไม่มีการแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่ม

๙๐๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คาชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด✓ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
รายการ
ประเมิน
๑. มีวินัย

พฤติกรรมการแสดงออก

ระดับการปฏิบตั ิ
๓

๒

๑

๑.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัวและ
โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้ 2.1 ตั้งใจเรียน
2.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
2.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
2.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี
ต่าง ๆ แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และเลือกใช้สื่อ
ได้อย่างเหมาะสม
2.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู้
2.6 แลกเปลี่ยนความรู้ ด้วยวิธีการต่าง ๆ และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
3. มุ่งมั่นใน 3.1 มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
การทางาน 3.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ตอ่ อุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังนี้
ช่วงคะแนน
22-27
15-21
8-14
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น

๙๐๙

แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
คาชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน

พฤติกรรมการแสดงออก

ระดับการปฏิบตั ิ
๓

๒

๑

๑.ความสามารถ ๑.1 มีความสามรถในการรับ – ส่งสาร
ในการสื่อสาร
1.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ
ของตนเอง โดยใช้ภาษาอย่าง เหมาะสม
2. ความสามารถ 2.1 มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์
ในการคิด
2.2 มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ
3. ความสามารถ 3.1 สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้
ในการใช้ทกั ษะ 3.2 นาความรูท้ ี่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
ชีวิต
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนดังนี้
ช่วงคะแนน
13-18
9-12
5-8
1-4

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

๙๑๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๕ เรื่อง ปัจจัยที่มผี ลต่อการตั้งถิน่ ฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคกลาง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๔.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบนั ในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลง
ของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสาคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตัวชี้วดั ป.๓/1 ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และทางสังคมมีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน สภาพทาง
ภูมิศาสตร์และทางสังคมที่แตกต่างกันมีผลให้ภูมิภาคต่าง ๆ ของไทยมีแตกต่างกันในด้านการตั้งถิ่นฐาน การ
ดารงชีวิต วัฒนธรรมและประเพณี
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคกลางได้
3.2 ด้านทักษะ กระบวนการ (P)
- วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคกลาง
3.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- เห็นความสาคัญของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคกลาง
๔. สาระการเรียนรู้
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคกลาง
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
3.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้

1.

ลาดับที่

จุดประสงค์
การเรียนรู้
ขั้นนา

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

3. นักเรียนอธิบายประเพณี
หรือเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
ภาคกลางอย่างคร่าวๆ

2. นักเรียนบอก
- ชือ่ วิดีโอประเพณีแข่งเรือ
ยาวมีการแข่งเรือยาวแทบ
ทุกภาค
- เคย/ไม่เคย

กิจกรรมนักเรียน
1. นักเรียนดูวิดีโอประเพณี - วิดีโอประเพณี
แข่งเรือยาว
แข่งเรือยาว

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
5 นาที 1. ครูนาวิดีโอประเพณีแข่งเรือ
ยาวมาแสดงให้นักเรียนดูที่
หน้าชั้นเรียน
๒. ครูให้นักเรียนบอกชื่อภาพ
หรือบอกลักษณะของวิดีโอว่า
กิจกรรมที่แสดงเป็นประเพณี
หรือเอกลักษณ์ของท้องถิ่นใด
และนักเรียนเคยร่วมชม
ประเพณีนี้หรือไม่
๓. ครูและนักเรียนร่วมกันเ ลย
คาตอบที่ถูกต้อง จากนั้น
อธิบายเกี่ยวกับลักษณะของ
ประเพณี หรือเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่นภาคกลางอย่างคร่าวๆ

เวลา
ที่ใช้

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๕ เรื่อง ปัจจัยที่มผี ลต่อการตั้งถิน่ ฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคกลาง
รายวิชาประวัตศิ าสตร์ จานวน 1 ชั่วโมง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น

การประเมิน
การเรียนรู้

๙๑๑

2.

ลาดับที่

๙๑๒

2. วิเคราะห์ปัจจัยทางที่มี
อิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน
และพัฒนาการของชุมชน
ภาคกลาง

1. ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการตั้งถิ่นฐานและ
พัฒนาการของชุมชนภาค
กลางได้

จุดประสงค์
การเรียนรู้
ขั้นสอน

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้
- การประเมิน

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- แบบประเมิน
กระบวนการ
ทางานกลุ่ม
2. ครูแจกใบความรู้เรื่อง
2. นักเรียนศึกษาใบความรู้ - ใบความรู้เรื่อง - การประเมิน
ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐาน เรื่อง ปัจจัยที่มผี ลต่อการตั้ง ปัจจัยที่มีผลต่อ - การสังเกต
และพัฒนาการของชุมชน
ถิ่นฐานและพัฒนาการของ การตั้งถิ่นฐาน พฤติกรรม
ภาคกลาง
ชุมชนภาคกลาง
และพัฒนาการ
ของชุมชนภาค
กลาง
3. ครูตั้งคาถามให้นักเรียน 3. นักเรียนภายในกลุ่ม
- คาถาม
- การประเมิน
ร่วมกันอภิปรายและ
อภิปรายและวิเคราะห์
การตอบคาถาม
วิเคราะห์หาคาตอบ
ช่วยกันหาคาตอบ
ดังต่อไปนี้
- ประเทศไทยมีกี่ภาค รู้จัก - 4 ภาคแบ่งตามวัฒนธรรม
ภาคกลางหรือไม่
และ 6 ภาคแบ่งตาม
ภูมิประเทศ
- รู้จัก

กิจกรรมนักเรียน
1. นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่อ
ช่วยกันแบ่งปันความคิด

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
25 นาที 1. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม
ออกเป็น กลุ่มละ 4 คน

เวลา
ที่ใช้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

ลาดับที่

3. เห็นความสาคัญของ
ปัจจัยทีม่ ีอิทธิพลต่อการตั้ง
ถิ่นฐานและพัฒนาการของ
ชุมชนภาคกลาง

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น
เวลา
ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
- หากนึกถึงภาคกลาง นักเรียน - ความเจริญ โรงงาน
จะนึกถึงสิ่งใดเป็นสิ่งแรก
อุตสาหกรรม
(ตามดุลพินิจครูผู้สอน)
- ถ้าให้เลือกนักเรียนจะเลือกไป - เลือกที่จะไปตัง้ ถิ่นฐาน
อยูภ่ าคกลางหรือไม่ เพราะ
เนื่องจากปัจจัยด้าน
อะไร
ภูมิศาสตร์ที่ภาคกลางเป็นที่
ราบลุ่มแม่น้าเหมาะสาหรับ
การเพาะปลูก คมนาคม
สะดวกสบาย
- เพราะเหตุใดผู้คนจึงนิยมสร้าง - การดารงชีวิตของคนจะ
บ้านใกล้แม่น้า
อาศัยแม่น้าเป็นหลัก การ
ประกอบอาชีพ การคมนาคม
- ประเพณีในภาคกลางมี
- ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว/
อะไรบ้าง
ประเพณีโยนบัว
- สิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มีผล - มีความเจริญทางเทคโนโลยี
ต่อชุมชนภาคกลาง
เป็นบริเวณที่มีโรงงาน
อุตสาหกรรมตั้งอยู่มาก ทาให้
มีประชากรอพยพย้ายถิ่นฐาน
เข้ามาอาศัยอยู่หนาแน่นเพื่อ
หางานทา

แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

๙๑๓

ลาดับที่

๙๑๔

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
- ลักษณะพื้นที่และอากาศมีผล - ในภาคกลางจะมีแม่น้าสาย
ต่อการอาชีพและประเพณีของ สาคัญ เช่นแม่น้าเจ้าพระยาที่
ชุมชนภาคกลางอย่างไร
เปรียบเสมือนเส้นเลือดของ
คนภาคกลางเนื่องจากเป็น
แหล่งเพาะปลูกสาคัญของ
ประเทศ การคมนาคมที่
สะดวก ส่งผลให้ประเพณีของ
คนภาคกลางมักเกี่ยวข้องกับ
น้า เช่นโยนบัวแข่งเรือยาว
4. ครูและนักเรียนร่วมกัน
4.นักเรียนผลัดกันอธิบาย
อธิบายปัจจัยทางภูมิศาสตร์
ความรู้และซักถามข้อสงสัย
และปัจจัยสังคมที่มีผลต่อการ ภายในกลุ่มของตนเอง
ตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของ
ชุมชนภาคกลาง

แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

4.

3.

ลาดับที่

4. วิเคราะห์ปัจจัยทางที่มี
อิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน
และพัฒนาการของชุมชน
ภาคเกลาง

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นสรุป

ขั้นปฏิบัติ

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น

๑๐ นาที 1. ครูสุ่มให้ตัวแทนแต่ละ
กลุ่ม ๓ กลุ่มออกมานาเสนอ
ใบงาน๒. ครูและนักเรียน
ร่วมกันตรวจสอบความ
ถูกต้อง
๓. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุป เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ
การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการ
ของชุมชนภาคกลาง

1. นักเรียนตัวแทนกลุม่
นาเสนอผลงานหน้าชั้น
เรียน
๒. นักเรียนร่วมกัน
ตรวจสอบความถูกต้อง
๓. นักเรียนร่วมกันสรุป
เรื่อง ปัจจัยที่มผี ลต่อการตั้ง
ถิ่นฐานและพัฒนาการของ
ชุมชนภาคกลาง คือ ปัจจัย
ทางด้านภูมิศาสตร์และ
ปัจจัยทางสังคม

กิจกรรมนักเรียน
นักเรียนทาใบงาน เรื่อง
ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่น
ฐานและพัฒนาการของ
ชุมชนภาคกลาง

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
1๐ นาที ครูให้นักเรียนสรุปปัจจัยที่มี
ผลต่อการตั้งถิ่นฐานและ
พัฒนาการของชุมชนภาค
กลางและบันทึกลงในใบงาน
เรื่อง ปัจจัยที่มผี ลต่อการตั้ง
ถิ่นฐานและพัฒนาการของ
ชุมชนภาคกลาง

เวลา
ที่ใช้

- ใบงาน เรื่อง
ปัจจัยที่มีผลต่อ
การตั้งถิ่นฐาน
และพัฒนาการ
ของชุมชนภาค
กลาง
- แบบประเมิน

- ใบงาน เรื่อง
ปัจจัยที่มีผลต่อ
การตั้งถิ่นฐาน
และพัฒนาการ
ของชุมชนภาค
กลาง

สื่อการเรียนรู้

- การตรวจใบ
งาน
- การประเมิน
สังเกตพฤติกรรม

- การตรวจใบ
งาน
- การประเมิน
สังเกตพฤติกรรม

การประเมิน
การเรียนรู้

๙๑๕

๙๑๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. วิดีโอประเพณีแข่งเรือยาว
2. ใบความรูท้ ี่ 5 เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคกลาง
3. ใบงานที่ 5 เรือ่ ง ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคกลาง
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ใบงานที่ 5 เรือ่ ง ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคกลาง
การวัดและประเมินผล
ประเด็นการวัด
วิธีการ
และประเมินผล
ด้านความรู้
- ตรวจใบงานเรื่อง ปัจจัยที่
ความเข้าใจ (K) มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและ
พัฒนาการของชุมชนภาค
กลาง
- การสังเกต
- การตอบคาถาม
ด้านทักษะ
- ตรวจใบงาน
กระบวนการ (P) - การประเมิน
- การตอบคาถาม
ด้านคุณลักษณะ
เจตคติ ค่านิยม
(A)

- การสังเกตพฤติกรรม
- การตอบคาถาม

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
สมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียน

- ประเมิน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
และมุ่งมั่นในการทางาน
- ประเมินความสามารถ
ในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิดและ
ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต

เครื่องมือ
- ใบงานที่ 5 เรื่อง ปัจจัยที่
มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและ
พัฒนาการของชุมชนภาค
กลาง
- แบบประเมินการสังเกต
- แบบประเมินการตอบ
คาถาม
- ใบงานที่ 5
- แบบประเมินกระบวนการ
ทางานกลุ่ม
- แบบประเมินการตอบ
คาถาม
- แบบประเมินการสังเกต
พฤติกรรมนักเรียน
- แบบประเมินการตอบ
คาถาม
- แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
- แบบประเมินสมรรถนะ
สาคัญของผู้เรียน

เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 60

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 60

ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพผ่านขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพผ่านขึ้นไป

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น

๙๑๗

10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหารหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๙๑๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

ใบความรูท้ ี่ เรื่อง ปัจจัยทีม่ ีผลต่อการตัง้ ถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคกลาง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถนิ่
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๕ เรื่อง ปัจจัยที่มผี ลต่อการตั้งถิน่ ฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคกลาง
รายวิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส13102 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ปัจจัยทางภูมิศาสตร์
ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่มแม่น้าและที่ราบลูก ูก (เนินเขาสลับกับที่ราบ) มีแม่นาหลาย
้
สายและลาคลองใหญ่น้อยทั่วไป
ลักษณะภูมิอากาศ ฝนตกปานกลาง และสลับกับฤดูแล้ง บริเวณภาคกลางตอนล่างจะมีอากาศชุ่ม
ชื้นมากกว่าเนื่องจากอยู่ใกล้ทะเลมากกว่าภาคกลางตอนบน
ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นภาคที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของประเทศ

ปัจจัยทางสังคม
อาชี พ หลั ก ในอดี ต คื อ การท านา การด าเนิ น ชี วิต ประจ าวัน ผูก พั น กั บ น้ าและดิ น จึงมี
ประเพณีเกี่ยวกับอาชีพและภูมิศาสตร์ เช่นประเพณีทาขวัญข้าว โยนบัว การเล่นเพลงเรือ เป็นต้น
บริเวณภาคกลางมีผู้คนอาศัยอยู่หนาแน่นประกอบด้วยคนไทยหลายเชื้อสายผู้คนในภาคกลาง
โดยเ พาะเขตกรุงเทพและปริม ณฑล เป็ น บริเวณที่ มี โรงงานอุ ต สาหกรรมตั้ งอยู่ ม าก ท าให้ มี
ประชากรจากภาคต่าง ๆ อพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาอาศัยอยู่หนาแน่นเพื่อหางานทา เป็นสังคมเมือง
ที่ให้ความสาคัญด้านวัตถุมากกว่าจิตใจ ส่งผลให้มีลักษณะของต่างคนต่างอยู่ บ้านเมืองขยายตัวทา
ให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาน้าท่วม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น

๙๑๙

ใบงานที่ เรือ่ ง ปัจจัยที่มผี ลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคกลาง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถนิ่
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๕ เรื่อง ปัจจัยที่มผี ลต่อการตั้งถิน่ ฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคกลาง
รายวิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส13102 ภาคเรียนที่ 1 ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3

คาชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่น
ฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคกลาง
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

ปัจจัยทางสังคม
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

ชื่อ............................................................นามสกุล...................................................เลขที่...............

๙๒๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

เฉลยใบงานที่ เรื่อง ปัจจัยที่มผี ลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคกลาง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถนิ่
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๕ เรื่อง ปัจจัยที่มผี ลต่อการตั้งถิน่ ฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคกลาง
รายวิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส13102 ภาคเรียนที่ 1 ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3

คาชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่น
ฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคกลาง
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

ปัจจัยทางสังคม
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

(คำตอบตำมดุลพินิจของครูผู้สอน)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น

๙๒๑

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูว้ ันที่.......................เดือน............................................พ.ศ..............................

ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

เกณฑ์การให้คะแนน
ความ
ความ
มีส่วน รวม ระดับ
สนใจ การตอบ
ตั้งใจใน
ร่วมใน (16) คุณภาพ
และการ คาถาม
การเรียน
กิจกรรม
ซักถาม
(4)
(4)
(4)
(4)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

๙๒๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (Rubric)
เกณฑ์การให้คะแนน

ประเด็นการประเมิน
ดีมาก (4)
1. ความตั้งใจใน
การเรียน
2. ความสนใจและ
การซักถาม
3. การตอบคาถาม

4. มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม

สนใจในการเรียน
ไม่คุยหรือเล่นกัน
ในขณะเรียน

ดี (3)
สนใจในการเรียน
คุยกันเล็กน้อย
ในขณะเรียน

พอใช้ (2)

สนใจในการเรียน
คุยกันและเล่นกัน
ในขณะเรียนเป็น
บางครั้ง
มีการถามในหัวข้อ มีการถามในหัวข้อ มีการถามในหัวข้อ
ที่ตนไม่เข้าใจทุก ที่ตนไม่เข้าใจเป็น ที่ตนไม่เข้าใจเป็น
เรื่องและกล้า
ส่วนมากและกล้า บางครั้งและไม่ค่อย
แสดงออก
แสดงออก
กล้าแสดงออก
ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามเป็น
ตอบคาถามถูกทุก ตอบคาถาม
บางครั้งและตอบ
ข้อ
ส่วนมากถูก
คาถามถูกเป็น
บางครั้ง
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน ช่วยเหลือเพื่อนเป็น ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม
ส่วนใหญ่ในการทา การทากิจกรรมเป็น
กิจกรรม
บางครั้ง

ต้องปรับปรุง (1)
ไม่สนใจใน
การเรียน คุยและ
เล่นกันในขณะ
เรียน
ไม่ถามในหัวข้อที่
ตนไม่เข้าใจและ
ไม่กล้าแสดงออก
ไม่ตอบคาถาม

ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทา
กิจกรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น

๙๒๓

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูว้ ันที่.......................เดือน............................................พ.ศ.............................

ลาดับ
ที่

ชื่อกลุ่ม

การ
ปฏิสัมพันธ์
กัน
(4)

เกณฑ์การให้คะแนน
การ
พฤติกรรม รวม ระดับ
สนทนา
การ
การทางาน (16) คุณภาพ
เรื่อง
ติดต่อสื่อสาร
กลุ่ม
ทีก่ าหนด
(4)
(4)
(4)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

๙๒๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายกลุ่ม (Rubric)

ประเด็นการ
ประเมิน
1. การปฏิสัมพันธ์
กัน

เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก (4)

ดี (3)

ร่วมมือและช่วยเหลือ ร่วมมือและ
เพื่อนในการทา
ช่วยเหลือเพื่อนเป็น
กิจกรรม
ส่วนใหญ่ในการทา
กิจกรรม
2. การสนทนาเรื่อง สนทนาตรงประเด็น สนทนาตรงประเด็น
ที่กาหนด
ครอบคลุมเนื้อหา
ครอบคลุมเนื้อหา
บางส่วน
3. การติดต่อสื่อสาร มีการปรึกษาครูและ มีการปรึกษาครูและ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ เป็น
ส่วนใหญ่
4. พฤติกรรม
มีการวางแผนอย่าง มีการวางแผนอย่าง
การทางาน
เป็นระบบ และแบ่ง เป็นระบบ และแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่ม
ในกลุ่มเป็นส่วน
ใหญ่

พอใช้ (2)

ต้องปรับปรุง (1)

ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรมเป็น
บางครั้ง
สนทนาตรงประเด็น

ไม่ให้ความร่วมมือ
ในขณะทา
กิจกรรม

มีการปรึกษาครูและ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ เป็น
บางครั้ง
มีการวางแผนอย่าง
เป็นระบบ และแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่มเป็นบางครั้ง

ไม่มีการปรึกษาครู
และเพื่อนกลุ่มอื่น ๆ

สนทนาไม่ตรง
ประเด็น

ไม่มีการวางแผน
อย่างเป็นระบบ
และไม่มีการแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่ม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น

๙๒๕

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คาชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
รายการ
ประเมิน
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้

3. มุ่งมั่นใน
การทางาน

พฤติกรรมการแสดงออก

ระดับการปฏิบตั ิ
๓

๒

๑

๑.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
2.1 ตั้งใจเรียน
2.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
2.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
2.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยีต่าง ๆ แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และ
เลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม
2.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู้
2.6 แลกเปลี่ยนความรู้ ด้วยวิธีการต่าง ๆ และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
3.1 มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
3.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ตอ่ อุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังนี้
ช่วงคะแนน
22-27
15-21
8-14
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

๙๒๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)
แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน

คาชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด✓ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
รายการประเมิน

พฤติกรรมการแสดงออก

ระดับการปฏิบตั ิ
๓ ๒ ๑

๑.ความสามารถ ๑.1 มีความสามรถในการรับ – ส่งสาร
ในการสื่อสาร
1.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ
ของตนเอง โดยใช้ภาษาอย่าง เหมาะสม
2. ความสามารถ 2.1 มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์
ในการคิด
2.2 มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ
3. ความสามารถ 3.1 สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้
ในการใช้ทกั ษะ 3.2 นาความรูท้ ี่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
ชีวิต
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................
เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนดังนี้
ช่วงคะแนน
13-18
9-12
5-8
1-4

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น

๙๒๗

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๖ เรื่อง ปัจจัยที่มผี ลต่อการตั้งถิน่ ฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคใต้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๔.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลง
ของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสาคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตัวชี้วดั ป.๓/1 ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และทางสังคมมีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน สภาพทาง
ภู มิศ าสตร์และทางสั งคมที่ แ ตกต่างกั น มี ผ ลให้ ภู มิ ภ าคต่ าง ๆ ของไทยมี แตกต่างกั น ในด้ านการตั้งถิ่น ฐาน
การดารงชีวิต วัฒนธรรมและประเพณี
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคใต้ได้
3.2 ด้านทักษะ กระบวนการ (P)
- วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคใต้
3.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- เห็นความสาคัญของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคใต้
๔. สาระการเรียนรู้
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคใต้
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้

1.

ลาดับที่

๙๒๘

จุดประสงค์
การเรียนรู้
ขั้นนา

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

3. นักเรียนอธิบายประเพณี
หรือเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
ภาคใต้อย่างคร่าวๆ

2. นักเรียนบอกชือ่ ประเพณี
สารทเดือนสิบ/
เป็นประเพณีของภาคใต้

กิจกรรมนักเรียน
1. นักเรียนแสดงบทบาท
- การแสดง
สมมุติการแห่ประเพณีสารท บทบาทสมมุติ
เดือนสิบ

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
5 นาที 1. ครูให้ตัวแทนนักเรียนที่
เตรียมไว้ก่อนล่วงหน้าแสดง
บทบาทสมมุตกิ ารแห่
ประเพณีสารทเดือนสิบมา
แสดงหน้าชั้นเรียน
๒. ครูให้นักเรียนบอก
ลักษณะของกิจกรรมที่แสดง
เป็นประเพณี หรือเอกลักษณ์
ของท้องถิ่นใด
๓. ครูและนักเรียนร่วมกัน
เ ลยคาตอบที่ถูกต้อง จากนั้น
อธิบายเกี่ยวกับลักษณะของ
ประเพณี หรือเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่นภาคใต้อย่างคร่าวๆ

เวลา
ที่ใช้

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๖ เรื่อง ปัจจัยทีม่ ีผลต่อการตัง้ ถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคใต้
รายวิชาประวัตศิ าสตร์ จานวน 1 ชั่วโมง

การสังเกต

การประเมิน
การเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

2.

ลาดับที่

2. วิเคราะห์ปัจจัยทางที่มี
อิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน
และพัฒนาการของชุมชน
ภาคใต้

1. ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการตั้งถิ่นฐานและ
พัฒนาการของชุมชน
ภาคใต้ได้

จุดประสงค์
การเรียนรู้
ขั้นสอน

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น

2. นักเรียนศึกษาใบความรู้
เรื่อง ปัจจัยที่มผี ลต่อการตั้ง
ถิ่นฐานและพัฒนาการของ
ชุมชนภาคใต้

3. ครูตั้งคาถามให้นักเรียน
3. นักเรียนภายในกลุ่ม
ร่วมกันอภิปรายและวิเคราะห์ อภิปรายและวิเคราะห์หา
หาคาตอบดังต่อไปนี้
คาตอบ

2. ครูแจกใบความรู้เรื่อง
ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐาน
และพัฒนาการของชุมชน
ภาคใต้

กิจกรรมนักเรียน
1. นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่อ
ช่วยกันแบ่งปันความคิด

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
25 นาที 1. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม
ออกเป็น กลุ่มละ 4 คน

เวลา
ที่ใช้

- ใบความรู้เรื่อง
ปัจจัยที่มีผลต่อ
การตั้งถิ่นฐาน
และพัฒนาการ
ของชุมชน
ภาคใต้
- คาถาม

- แบบประเมิน
กระบวนการ
ทางานกลุ่ม

สื่อการเรียนรู้

- การประเมินการ
ตอบคาถาม

- การประเมิน
- การสังเกต
พฤติกรรม

- การประเมิน

การประเมิน
การเรียนรู้

๙๒๙

ลาดับที่

๙๓๐

3. เห็นความสาคัญของ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้ง
ถิ่นฐานและพัฒนาการของ
ชุมชนภาคใต้

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้

- ทะเล,ชายหาด,หนังตะลุง
(ตามดุลพินิจครูผู้สอน)
- ภาคใต้มีลักษณะภูมิ
ประเทศเป็นคาบสมุทรทีม่ ี
ทะเลขนาบอยู่ 2 ด้าน คือ
ตะวันออกด้านอ่าวไทย และ
ตะวันตกด้านทะเลอันดามัน
อุดมสมบูรณ์ อากาศบริสุทธิ
- ชุมชนภาคใต้ประกอบด้วย
ผู้คนหลายเชื้อสาย หลาย
ศาสนา เช่น ไทย พุทธ จีน
- ประเพณีแห่พระแข่งเรือ/
ประเพณีสารทเดือนสิบ

- หากนึกถึงภาคใต้ นักเรียน
จะนึกถึงสิ่งใดเป็นสิ่งแรก
- ภาคใต้มีลักษณะภูมิประเทศ
เป็นอย่างไร

- เหตุใดชุมชนในภาคใดที่มี
ความหลากหลายในด้าน
วัฒนธรรม
- ประเพณีในภาคใต้มี
อะไรบ้าง

กิจกรรมนักเรียน
- เคย/ไม่เคย

กิจกรรมครู
- นักเรียนเคยไปเทีย่ วภาคใต้
หรือไม่

แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

ลาดับที่

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น
เวลา
ที่ใช้
กิจกรรมนักเรียน
- พื้นที่ภาคใต้มีทะเลขนาบ
ทั้ง 2 ด้าน จึงเหมาะแก่
การประกอบอาชีพประมง
น้าเค็ม และทาการเกษตร
- โรตี มะตะบะ สลัดแขก
ข้าวหมกไก่ กุรหุ ม่าไก่

- เพราะภูมิประเทศ
ประกอบด้วย ทะเล เกาะ
และป่าไม้ ทีม่ ีความสวยงาม
เหมาะแก่การท่องเที่ยว
4. ครูและนักเรียนร่วมกัน
4. นักเรียนผลัดกันอธิบาย
อธิบายปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ความรู้และซักถามข้อสงสัย
และปัจจัยสังคมที่มีผลต่อการ ภายในกลุ่มของตนเอง
ตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของ
ชุมชนภาคใต้

- ผู้คนที่นับถือศาสนาอิสลาม
ในภาคใต้มักจะรับประทาน
อาหารประเภทใด
- เพราะเหตุใด ภาคใต้จึงมี
นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมเป็น
จานวนมากในแต่ละป

กิจกรรมครู
- ภูมิประเทศที่มีทะเลขนาบ
ทั้งสองข้าง คาดคะเนได้ว่า
ผู้คนจะประกอบอาชีพใด

แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

๙๓๑

4.

3..

ลาดับที่

๙๓๒

4. วิเคราะห์ปัจจัยทางที่มี
อิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน
และพัฒนาการของชุมชน
ภาคใต้(P)

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นสรุป

ขั้นปฏิบัติ

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

๑๐ นาที 1. ครูสุ่มให้ตัวแทนแต่ละกลุม่
๓ กลุ่มออกมานาเสนอใบงาน
๒. ครูและนักเรียนร่วมกัน
ตรวจสอบความถูกต้อง
๓. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุป เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ
การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการ
ของชุมชนภาคใต้

1. นักเรียนตัวแทนกลุม่
นาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
๒. นักเรียนร่วมกัน
ตรวจสอบความถูกต้อง
๓. นักเรียนร่วมกันสรุป
เรื่อง ปัจจัยที่มผี ลต่อการตั้ง
ถิ่นฐานและพัฒนาการของ
ชุมชนภาคใต้คือ ปัจจัย
ทางด้านภูมิศาสตร์และ
ปัจจัยทางสังคม

กิจกรรมนักเรียน
นักเรียนทาใบงาน เรื่อง
ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่น
ฐานและพัฒนาการของ
ชุมชนภาคใต้

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
๑๐ นาที ครูให้นักเรียนสรุปปัจจัยที่มี
ผลต่อการตั้งถิ่นฐานและ
พัฒนาการของชุมชนภาคใต้
และบันทึกลงในใบงาน เรื่อง
ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐาน
และพัฒนาการของชุมชน
ภาคใต้

เวลา
ที่ใช้

การประเมิน
การเรียนรู้

- ใบงาน เรื่อง - การตรวจใบงาน
ปัจจัยที่มีผลต่อ - การประเมิน
การตั้งถิ่นฐาน สังเกตพฤติกรรม
และพัฒนาการ
ของชุมชน
ภาคใต้
- แบบประเมิน

- ใบงาน เรื่อง - การประเมิน
ปัจจัยที่มีผลต่อ สังเกตพฤติกรรม
การตั้งถิ่นฐาน - การตรวจใบงาน
และพัฒนาการ
ของชุมชน
ภาคใต้

สื่อการเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น

๙๓๓

8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. บัตรภาพประเพณีสารทเดือนสิบ
2. ใบความรูท้ ี่ 6 เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคใต้
3. ใบงานที่ 6 เรือ่ ง ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคใต้
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ใบงานที่ 6 เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคใต้
การวัดและประเมินผล
ประเด็นการวัด
วิธีการ
และประเมินผล
ด้านความรู้
- ตรวจใบงานเรื่อง ปัจจัยที่
ความเข้าใจ (K) มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและ
พัฒนาการของชุมชนภาคใต้
- การสังเกต
- การตอบคาถาม

เครื่องมือ

- ใบงานที่ 6 เรือ่ ง ปัจจัยที่มี
ผลต่อการตั้งถิน่ ฐานและ
พัฒนาการของชุมชนภาคใต้
- แบบประเมินการสังเกต
พฤติกรรมนักเรียน
- แบบประเมินการตอบ
คาถาม
ด้านทักษะ
- ตรวจใบงานเรื่อง ปัจจัยที่ - ใบงานที่ 6 เรือ่ ง ปัจจัยที่มี
กระบวนการ (P) มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและ ผลต่อการตั้งถิน่ ฐานและ
พัฒนาการของชุมชนภาคใต้ พัฒนาการของชุมชนภาคใต้
- การสังเกต
- แบบประเมินการสังเกต
- การตอบคาถาม
พฤติกรรมนักเรียน
- แบบประเมินการตอบ
คาถาม
ด้านคุณลักษณะ - การสังเกตพฤติกรรม
- แบบประเมินการสังเกต
เจตคติ ค่านิยม - การตอบคาถาม
- แบบประเมินการตอบคาถาม
(A)
คุณลักษณะ
- ประเมิน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ - แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และมุ่งมั่นในการทางาน
อันพึงประสงค์
สมรรถนะสาคัญ - ประเมินความสามารถ
- แบบประเมินสมรรถนะ
ของผู้เรียน
ในการสื่อสาร
สาคัญของผู้เรียน
ความสามารถในการคิดและ
ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต

เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 60

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 60

ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพผ่านขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพผ่านขึ้นไป

๙๓๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหารหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น

๙๓๕

ใบความรูท้ ี่ เรื่อง ปัจจัยทีม่ ีผลต่อการตัง้ ถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคใต้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถนิ่
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๖ เรื่อง ปัจจัยที่มผี ลต่อการตั้งถิน่ ฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคใต้
รายวิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส13102 ภาคเรียนที่ 1 ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3

ปัจจัยทางภูมิศาสตร์
ลักษณะภูมิประเทศ เป็นคาบสมุทรที่มีทะเลขนาบอยู่ 2 ด้าน คือ ตะวันออกด้านอ่าวไทย และ
ตะวันตกด้านทะเลอันดามันเป็นชายฝังทะเลที่สวยงาม มีภูเขาและป่าไม้อุดมสมบูรณ์
ลักษณะภูมิอากาศ มีฝนตกชุกสลับกับฤดูแล้งสั้น ๆ ภาคใต้ไม่มีฤดูหนาว เนื่องจากอยู่ใกล้เส้น
ศูนย์สูตร และได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเ ียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเ ียงเหนือทาให้
ฝนตกชุกตลอดทั้งป
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ป่าไม้ส่วนใหญ่ในภาคใต้เป็นป่าดิบชื้นตามเทือกเขา
และป่าชายเลนภาคใต้มีแร่ธาตุหลายชนิด เช่นแร่ดีบุก พบมากที่สุดในภาคใต้และของประเทศไทย

https://mgronline.com/south/detail/95900
00064000

ปัจจัยทางสังคม
ผู้คนในภาคใต้ชุมชนที่มีความหลากหลายด้านประชากร ในพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่
รวมกันเป็นจานวนมากหลายเชื้อสาย ย่อมเกิดความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมและประเพณีของ
ชุมชน ทาให้แต่ละชุมชนมีความหลากหลายและผสมผสานทางด้านวัฒนธรรมและประเพณี จาก
การนับศาสนาที่แตกต่างกันทั้งพุทธ อิสลาม จีนลักษณะอาคารบ้านเรือนมีความแตกต่างกันเพราะ
ได้รับอิทธิพลจากชาวจีน ชาวตะวันตก รายได้สาคัญได้มาจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนื่องจาก
ฝังทะเลที่สวยงามมีป่า น้าตก มีวัฒนธรรมประเพณีที่มีเอกลักษณ์และหลากหลายจึงเป็นที่นิยม
ของนักท่องเที่ยว

๙๓๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)
ใบงานที่ เรือ่ ง ปัจจัยที่มผี ลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคใต้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถนิ่
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๖ เรื่อง ปัจจัยที่มผี ลต่อการตั้งถิน่ ฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคใต้
รายวิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส13102 ภาคเรียนที่ 1 ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3

คาชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่น
ฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคใต้
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

ปัจจัยทางสังคม

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

ชื่อ...............................................................นามสกุล..................................................เลขที่.....................

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น

๙๓๗

เฉลยใบงานที่ เรื่อง ปัจจัยที่มผี ลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคใต้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถนิ่
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๖ เรื่อง ปัจจัยที่มผี ลต่อการตั้งถิน่ ฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคใต้
รายวิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส13102 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

คาชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่น
ฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคใต้
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

ปัจจัยทางสังคม

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

(คำตอบตำมดุลพินิจของครูผู้สอน)

๙๓๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูว้ ันที่.......................เดือน............................................พ.ศ.............................

ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

เกณฑ์การให้คะแนน
ความ
ความ
มีส่วน รวม ระดับ
สนใจ การตอบ
ตั้งใจใน
ร่วมใน (16) คุณภาพ
และการ คาถาม
การเรียน
กิจกรรม
ซักถาม
(4)
(4)
(4)
(4)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น

๙๓๙

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (Rubric)
เกณฑ์การให้คะแนน
ประเด็นการประเมิน
ดีมาก (4)
1. ความตั้งใจใน
การเรียน
2. ความสนใจและ
การซักถาม
3. การตอบคาถาม

4. มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม

สนใจในการเรียน
ไม่คุยหรือเล่นกัน
ในขณะเรียน

ดี (3)
สนใจในการเรียน
คุยกันเล็กน้อย
ในขณะเรียน

พอใช้ (2)

สนใจในการเรียน
คุยกันและเล่นกัน
ในขณะเรียนเป็น
บางครั้ง
มีการถามในหัวข้อ มีการถามในหัวข้อ มีการถามในหัวข้อ
ที่ตนไม่เข้าใจทุก ที่ตนไม่เข้าใจเป็น ที่ตนไม่เข้าใจเป็น
เรื่องและกล้า
ส่วนมากและกล้า บางครั้งและไม่ค่อย
แสดงออก
แสดงออก
กล้าแสดงออก
ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามเป็น
ตอบคาถามถูกทุก ตอบคาถาม
บางครั้งและตอบ
ข้อ
ส่วนมากถูก
คาถามถูกเป็น
บางครั้ง
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน ช่วยเหลือเพื่อนเป็น ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม
ส่วนใหญ่ในการทา การทากิจกรรมเป็น
กิจกรรม
บางครั้ง

ต้องปรับปรุง (1)
ไม่สนใจใน
การเรียน คุยและ
เล่นกันในขณะ
เรียน
ไม่ถามในหัวข้อที่
ตนไม่เข้าใจและ
ไม่กล้าแสดงออก
ไม่ตอบคาถาม

ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทา
กิจกรรม

๙๔๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูว้ ันที่.......................เดือน............................................พ.ศ..............................

ลาดับ
ที่

ชื่อกลุ่ม

การ
ปฏิสัมพันธ์
กัน
(4)

เกณฑ์การให้คะแนน
การ
พฤติกรรม รวม ระดับ
สนทนา
การ
การทางาน (16) คุณภาพ
เรื่อง
ติดต่อสื่อสาร
กลุ่ม
ทีก่ าหนด
(4)
(4)
(4)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น

๙๔๑

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายกลุ่ม (Rubric)

ประเด็นการ
ประเมิน
1. การปฏิสัมพันธ์
กัน

เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก (4)

ดี (3)

ร่วมมือและช่วยเหลือ ร่วมมือและ
เพื่อนในการทา
ช่วยเหลือเพื่อนเป็น
กิจกรรม
ส่วนใหญ่ในการทา
กิจกรรม
2. การสนทนาเรื่อง สนทนาตรงประเด็น สนทนาตรงประเด็น
ที่กาหนด
ครอบคลุมเนื้อหา
ครอบคลุมเนื้อหา
บางส่วน
3. การติดต่อสื่อสาร มีการปรึกษาครูและ มีการปรึกษาครูและ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ เป็น
ส่วนใหญ่
4. พฤติกรรม
มีการวางแผนอย่าง มีการวางแผนอย่าง
การทางาน
เป็นระบบ และแบ่ง เป็นระบบ และแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่ม
ในกลุ่มเป็นส่วน
ใหญ่

พอใช้ (2)

ต้องปรับปรุง (1)

ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรมเป็น
บางครั้ง
สนทนาตรงประเด็น

ไม่ให้ความร่วมมือ
ในขณะทา
กิจกรรม

มีการปรึกษาครูและ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ เป็น
บางครั้ง
มีการวางแผนอย่าง
เป็นระบบ และแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่มเป็นบางครั้ง

ไม่มีการปรึกษาครู
และเพื่อนกลุ่มอื่น ๆ

สนทนาไม่ตรง
ประเด็น

ไม่มีการวางแผน
อย่างเป็นระบบ
และไม่มีการแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่ม

๙๔๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คาชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด✓ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
รายการ
ประเมิน
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้

3. มุ่งมั่นใน
การทางาน

ระดับการปฏิบตั ิ
พฤติกรรมการแสดงออก

๓

๒

๑

๑.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
2.1 ตั้งใจเรียน
2.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
2.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
2.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยีต่าง ๆ แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และ
เลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม
2.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู้
2.6 แลกเปลี่ยนความรู้ ด้วยวิธีการต่าง ๆ และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
3.1 มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
3.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ตอ่ อุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังนี้
ช่วงคะแนน
22-27
15-21
8-14
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น

๙๔๓

แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
คาชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
ระดับการปฏิบตั ิ
รายการประเมิน

พฤติกรรมการแสดงออก

๓

๒

๑

๑.ความสามารถ ๑.1 มีความสามรถในการรับ – ส่งสาร
ในการสื่อสาร
1.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ
ของตนเอง โดยใช้ภาษาอย่าง เหมาะสม
2. ความสามารถ 2.1 มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์
ในการคิด
2.2 มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ
3. ความสามารถ 3.1 สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้
ในการใช้ทกั ษะ 3.2 นาความรูท้ ี่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
ชีวิต
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................
เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนดังนี้
ช่วงคะแนน
13-18
9-12
5-8
1-4

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

๙๔๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ เรื่อง ปัจจัยที่มผี ลต่อการตั้งถิน่ ฐานและพัฒนาการของชุมชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๔.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบนั ในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลง
ของเหตุการณ์อย่างต่อเนือ่ ง ตระหนักถึงความสาคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตัวชี้วดั ป.๓/1 ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และทางสังคมมีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน สภาพทาง
ภู มิศ าสตร์และทางสั งคมที่ แ ตกต่างกั น มี ผ ลให้ ภู มิ ภ าคต่ าง ๆ ของไทยมี แตกต่างกั น ในด้ านการตั้งถิ่น ฐาน
การดารงชีวิต วัฒนธรรมและประเพณี
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคตะวันออกเ ียงเหนือได้
3.2 ด้านทักษะ กระบวนการ (P)
- วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคตะวันออกเ ียงเหนือ
3.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- เห็นความสาคัญของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน
ภาคตะวันออกเ ียงเหนือ
๔. สาระการเรียนรู้
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคตะวันออกเ ียงเหนือ
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้

1.

ลาดับที่

จุดประสงค์
การเรียนรู้
ขั้นนา

2. นักเรียนบอกลักษณะ
ของกิจกรรมประเพณีบุญ
บั้งไ เป็นประเพณีภาค
ตะวันออกเ ียงเหนือ
3. นักเรียนอธิบายประเพณี
หรือเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
ภาคตะวันออกเ ียงเหนือ
อย่างคร่าว ๆ

กิจกรรมนักเรียน
1. นักเรียนแสดงบทบาท
สมมุติประเพณีแห่นางแมว
หน้าชั้นเรียน

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
5 นาที 1. ครูให้ตัวแทนนักเรียนที่ครู
เตรียมไว้ล่วงหน้าแสดง
บทบาทสมมุตปิ ระเพณีแห่
นางแมวหน้าชั้นเรียน
๒. ครูให้นักเรียนบอก
ลักษณะของกิจกรรมที่แสดง
เป็นประเพณี หรือเอกลักษณ์
ของท้องถิ่นใด
๓. ครูและนักเรียนร่วมกัน
เ ลยคาตอบที่ถูกต้อง
จากนั้นอธิบายเกี่ยวกับ
ลักษณะของ ประเพณี หรือ
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น
ตะวันออกเ ียงเหนือ อย่าง
คร่าว ๆ

เวลา
ที่ใช้

- การแสดง
บทบาทสมมุติ

สื่อการเรียนรู้

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง ปัจจัยทีม่ ีผลต่อการตัง้ ถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รายวิชาประวัตศิ าสตร์ จานวน 1 ชั่วโมง

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น

การประเมิน
การเรียนรู้

๙๔๕

2.

ลาดับที่

๙๔๖

2. วิเคราะห์ปัจจัยทางที่มี
อิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน
และพัฒนาการของชุมชน
ภาคตะวันออกเ ียงเหนือ

1. ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการตั้งถิ่นฐานและ
พัฒนาการของชุมชนภาค
ตะวันออกเ ียงเหนือได้

จุดประสงค์
การเรียนรู้
ขั้นสอน

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- แบบประเมิน
กระบวนการ
ทางานกลุ่ม
2. ครูแจกใบความรู้เรื่อง
2. นักเรียนศึกษาใบความรู้ - ใบความรู้เรื่อง - การประเมิน
ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐาน เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้ง ปัจจัยที่มีผลต่อ - การสังเกต
และพัฒนาการของชุมชน
ถิ่นฐานและพัฒนาการของ การตั้งถิ่นฐาน พฤติกรรม
ภาคตะวันออกเ ยี งเหนือ
ชุมชนตะวันออกเ ียงเหนือ และพัฒนาการ
ของชุมชนภาค
ตะวันออกเ ียง
เหนือ
3. ครูตั้งคาถามให้นักเรียน 3. นักเรียนภายในกลุ่ม
- คาถาม
- การประเมิน
ร่วมกันอภิปรายและ
อภิปรายและวิเคราะห์หา
การตอบคาถาม
วิเคราะห์หาคาตอบ
คาตอบ
ดังต่อไปนี้
- ประเทศไทยมีกี่ภาค
- 6 ภาค
หากแบ่งตามภูมิประเทศ
- ภาคตะวันออกเ ียงเหนือ - ภาคอีสาน
เรียกอีกอย่างว่าอะไร

กิจกรรมนักเรียน
1. นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่อ
ช่วยกันแบ่งปันความคิด

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
25 นาที 1. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม
ออกเป็น กลุ่มละ 4 คน

เวลา
ที่ใช้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

ลาดับที่

3. เห็นความสาคัญของ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตั้งถิ่นฐานและ
พัฒนาการของชุมชนภาค
ตะวันออกเ ียงเหนือ

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น
เวลา
ที่ใช้

- แม่ใดในภาค
ตะวันออกเ ียงเหนือมีความ
อุดมสมบูรณ์
- ประเพณีในภาค
ตะวันออกเ ียงเหนือ
มีอะไรบ้าง
- ประเพณีใดของภาค
ตะวันออกเ ียงเหนือ ที่มี
ความเกี่ยวข้องกับความแห้ง
แล้ง เกษตรกรรม

- ภาคตะวันออกเ ียง
เหนือมีลักษณะภูมิประเทศ
อย่างไร

- ประเพณีผีตาโขน
- ประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา
- ประเพณีบุญบั้งไ
- ประเพณีแห่นางแมว

- ภาคตะวันออกเ ียงเหนือ
มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่
ราบสูงมีแม่น้าสายสาคัญคือ
แม่น้าชีและแม่มูล ผู้คนจะ
มักตั้งถิ่นฐานบริเวณแม่น้า
- บริเวณแม่น้ามูล แม่น้าชี

กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
- หากนึกถึง ส้มตาปลาร้า
- ภาคอีสาน หรือ ภาค
ตามความคิดของนักเรียนจะ ตะวันออกเ ียงเหนือ
นึกถึงภาคใดในประเทศไทย (ตามดุลพินิจครูผู้สอน)

แนวการจัดการเรียนรู้
- คาถาม

สื่อการเรียนรู้

- การประเมิน
การตอบคาถาม
- การสังเกต
พฤติกรรม

การประเมิน
การเรียนรู้

๙๔๗

ลาดับที่

๙๔๘

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้
กิจกรรมครู
- เพราะเหตุใด คนในภาค
ตะวันออกเ ียงเหนือส่วน
ใหญ่มักจะอพยพไปทางานใน
เมืองหลวง
- ภาคอีสาน หรือ ภาค
ตะวันออกเ ียงเหนือมักจะ
สื่อสารด้วยภาษาใด
4. ครูและนักเรียนร่วมกัน
อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการตั้ง
ถิ่นฐานและพัฒนาการของ
ชุมชนภาคตะวันออกเ ียงเหนือ
4.นักเรียนผลัดกันอธิบาย
ความรู้และซักถามข้อสงสัย
ภายในกลุ่มของตนเอง

- ใช้ภาษาอีสาน และภาษา
เขมรในการสื่อสารกัน

กิจกรรมนักเรียน
- เพราะความแล้งของพื้นที่
การต้องการมีงานทา
โอกาสการทางานมีมากกว่า

แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

4.

3.

ลาดับที่

4. วิเคราะห์ปัจจัยทางที่มี
อิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน
และพัฒนาการของชุมชน
ภาคตะวันออกเ ียงเหนือ

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นสรุป

ขั้นปฏิบัติ

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น

1. นักเรียนตัวแทนกลุ่ม
นาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
๒. นักเรียนร่วมกันตรวจสอบ
ความถูกต้อง
๓. นักเรียนร่วมกันสรุป เรื่อง
ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่น
ฐานและพัฒนาการของชุมชน
ภาคตะวันออกเ ียงเหนือ คือ
ปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์และ
ปัจจัยทางสังคม

กิจกรรมนักเรียน
นักเรียนทาใบงาน เรื่อง
ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่น
ฐานและพัฒนาการของ
ชุมชนภาค
ตะวันออกเ ียงเหนือ

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
1๐ นาที ครูให้นักเรียนสรุปปัจจัยที่มี
ผลต่อการตั้งถิ่นฐานและ
พัฒนาการของชุมชนภาค
ตะวันออกเ ียงเหนือและ
บันทึกลงในใบงาน เรื่อง
ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐาน
และพัฒนาการของชุมชน
ภาคตะวันออกเ ียงเหนือ
๑๐ นาที 1. ครูสุ่มให้ตัวแทนแต่ละกลุ่ม
๓ กลุ่มออกมานาเสนอใบงาน
๒. ครูและนักเรียนร่วมกัน
ตรวจสอบความถูกต้อง
๓. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่น
ฐานและพัฒนาการของชุมชน
ภาคตะวันออกเ ียงเหนือ

เวลา
ที่ใช้

- ใบงาน เรื่อง
ปัจจัยที่มีผลต่อ
การตั้งถิ่นฐาน
และพัฒนาการ
ของชุมชนภาค
ตะวันออกเ ียง
เหนือ
- แบบประเมิน

- ใบงาน เรื่อง
ปัจจัยที่มีผลต่อ
การตั้งถิ่นฐาน
และพัฒนาการ
ของชุมชนภาค
ตะวันออกเ ียง
เหนือ

สื่อการเรียนรู้

- การตรวจใบ
งาน
- การประเมิน
สังเกตพฤติกรรม

- การประเมิน
สังเกตพฤติกรรม
- การตรวจใบ
งาน

การประเมิน
การเรียนรู้

๙๔๙

๙๕๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. บัตรภาพประเพณีบุญบั้งไ
2. ใบความรูท้ ี่ 7 เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคตะวันออกเ ียงเหนือ
3. ใบงานที่ 7 เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคตะวันออกเ ียงเหนือ
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ใบงานที่ 7 เรือ่ ง ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคตะวันออกเ ียงเหนือ
การวัดและประเมินผล
ประเด็นการวัด
วิธีการ
และประเมินผล
ด้านความรู้
- ตรวจใบงาน
ความเข้าใจ (K) - การสังเกต
- การตอบคาถาม
ด้านทักษะ
- ตรวจใบงาน
กระบวนการ (P) - การสังเกต
- การตอบคาถาม
ด้านคุณลักษณะ
เจตคติ ค่านิยม
(A)
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

- การสังเกตพฤติกรรม
- การตอบคาถาม
- ประเมิน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
และมุ่งมั่นในการทางาน

เครื่องมือ
- ใบงาน
- แบบประเมินการสังเกต
พฤติกรรมนักเรียน
- แบบประเมินการตอบ
คาถาม
- ใบงาน
- แบบประเมินการสังเกต
พฤติกรรมนักเรียน
- แบบประเมินการตอบ
คาถาม
- แบบประเมินการสังเกต
- แบบประเมินการตอบ
คาถาม
- แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

สมรรถนะสาคัญ - ประเมินความสามารถ
- แบบประเมินสมรรถนะ
ของผู้เรียน
ในการสื่อสารความสามารถ สาคัญของผู้เรียน
ในการคิดและความสามารถ
ในการใช้ทักษะชีวิต

เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 60

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 60

ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพผ่านขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพผ่านขึ้นไป

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น

๙๕๑

10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหารหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๙๕๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

ใบความรูท้ ี่ 7 เรื่อง ปัจจัยทีม่ ีผลต่อการตัง้ ถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถนิ่
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ เรื่อง ปัจจัยที่มผี ลต่อการตั้งถิน่ ฐานและพัฒนาการของชุมชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รายวิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส13102 ภาคเรียนที่ 1 ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3

ปัจจัยทางภูมิศาสตร์
ลักษณะภูมิประเทศ ภาคตะวันออกเ ียงเหนือตั้งอยู่บนแอ่งโคราชและแอ่งสกลนคร มีแม่น้าสาย
หลัก คือ แม่น้ามูล และแม่น้าชีแม่น้าโขงกั้นพรมแดนระหว่างไทยกับลาว ภูมิประเทศแห้งแล้ง
ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะสภาพภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าสะวันนา เป็นภูมิอากาศแบบร้อนชื้น
สลับแห้ง และมีปริมาณน้าฝนปานกลาง
ทรัพยากรธรรมชาติ ภาคตะวันออกเ ียงเหนือมีพื้นดินปนทรายเป็นแหล่งหินทราย ซึ่งเมือ่
สลายตัวจะเป็นดินทรายที่ขาดความอุดมสมบูรณ์และไม่เก็บน้า ทาให้เกิดปัญหา ความแห้งแล้ง

https://mgronline.com/south/detail/95900
00064000

ปัจจัยทางสังคม
ผู้คนในภาคตะวัน ออกเ ีย งเหนื อ หรือภาคอีสาน เป็ น ชุม ชนที่ มีค วามหลากหลายด้ าน
ประชากร ในพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่รวมกันเป็นจานวนมาก มีอาณาเขตติดลาวและกัมพูชา
ย่อมเกิดความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน อีสานตอนบนติดกับลาว เป็น
วัฒนธรรมลุ่มน้าโขง อีสานตอนล่างติดกับกัมพูชา มีกลุ่มชนอาศัยอยู่หลากหลาย เช่น ไทยโคราช
ลาวส่วย ลาวกระโซ่ ชาวเขมร ทาให้บางจังหวัดพูดภาษาเขมร แต่ละชุมชนมีความหลากหลาย
ทางด้านวัฒนธรรมและประเพณี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น

๙๕๓

ใบงานที่ 7 เรื่อง ปัจจัยที่มผี ลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถนิ่
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ เรื่อง ปัจจัยที่มผี ลต่อการตั้งถิน่ ฐานและพัฒนาการของชุมชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รายวิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส13102 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

คาชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่น
ฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคตะวันออกเ ียงเหนือ
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

ปัจจัยทางสังคม
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

ชื่อ......................................................นามสกุล.................................................เลขที่...................

๙๕๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)
เฉลยใบงานที่ 7 เรื่อง ปัจจัยที่มผี ลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถนิ่
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ เรื่อง ปัจจัยที่มผี ลต่อการตั้งถิน่ ฐานและพัฒนาการของชุมชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รายวิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส13102 ภาคเรียนที่ 1 ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3

คาชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่น
ฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคตะวันออกเ ียงเหนือ
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

ปัจจัยทางสังคม
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

(คำตอบตำมดุลพินิจของครูผู้สอน)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น

๙๕๕

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูว้ ันที่.......................เดือน...........................................พ.ศ..............................

ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

เกณฑ์การให้คะแนน
ความ
ความ
มีส่วน รวม ระดับ
สนใจ การตอบ
ตั้งใจใน
ร่วมใน (16) คุณภาพ
และการ คาถาม
การเรียน
กิจกรรม
ซักถาม
(4)
(4)
(4)
(4)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

๙๕๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (Rubric)
เกณฑ์การให้คะแนน

ประเด็นการประเมิน
ดีมาก (4)
1. ความตั้งใจใน
การเรียน
2. ความสนใจและ
การซักถาม
3. การตอบคาถาม

4. มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม

สนใจในการเรียน
ไม่คุยหรือเล่นกัน
ในขณะเรียน

ดี (3)
สนใจในการเรียน
คุยกันเล็กน้อย
ในขณะเรียน

พอใช้ (2)

สนใจในการเรียน
คุยกันและเล่นกัน
ในขณะเรียนเป็น
บางครั้ง
มีการถามในหัวข้อ มีการถามในหัวข้อ มีการถามในหัวข้อ
ที่ตนไม่เข้าใจทุก ที่ตนไม่เข้าใจเป็น ที่ตนไม่เข้าใจเป็น
เรื่องและกล้า
ส่วนมากและกล้า บางครั้งและไม่ค่อย
แสดงออก
แสดงออก
กล้าแสดงออก
ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามเป็น
ตอบคาถามถูกทุก ตอบคาถาม
บางครั้งและตอบ
ข้อ
ส่วนมากถูก
คาถามถูกเป็น
บางครั้ง
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน ช่วยเหลือเพื่อนเป็น ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม
ส่วนใหญ่ในการทา การทากิจกรรมเป็น
กิจกรรม
บางครั้ง

ต้องปรับปรุง (1)
ไม่สนใจใน
การเรียน คุยและ
เล่นกันในขณะ
เรียน
ไม่ถามในหัวข้อที่
ตนไม่เข้าใจและ
ไม่กล้าแสดงออก
ไม่ตอบคาถาม

ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทา
กิจกรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น

๙๕๗

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูว้ ันที่.......................เดือน.............................................พ.ศ..............................

ลาดับ
ที่

ชื่อกลุ่ม

การ
ปฏิสัมพันธ์
กัน
(4)

เกณฑ์การให้คะแนน
การ
พฤติกรรม รวม ระดับ
สนทนา
การ
การทางาน (16) คุณภาพ
เรื่อง
ติดต่อสื่อสาร
กลุ่ม
ทีก่ าหนด
(4)
(4)
(4)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

๙๕๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายกลุ่ม (Rubric)

ประเด็นการ
ประเมิน
1. การปฏิสัมพันธ์
กัน

เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก (4)

ดี (3)

ร่วมมือและช่วยเหลือ ร่วมมือและ
เพื่อนในการทา
ช่วยเหลือเพื่อนเป็น
กิจกรรม
ส่วนใหญ่ในการทา
กิจกรรม
2. การสนทนาเรื่อง สนทนาตรงประเด็น สนทนาตรงประเด็น
ที่กาหนด
ครอบคลุมเนื้อหา
ครอบคลุมเนื้อหา
บางส่วน
3. การติดต่อสื่อสาร มีการปรึกษาครูและ มีการปรึกษาครูและ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ เป็น
ส่วนใหญ่
4. พฤติกรรม
มีการวางแผนอย่าง มีการวางแผนอย่าง
การทางาน
เป็นระบบ และแบ่ง เป็นระบบ และแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่ม
ในกลุ่มเป็นส่วน
ใหญ่

พอใช้ (2)

ต้องปรับปรุง (1)

ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรมเป็น
บางครั้ง
สนทนาตรงประเด็น

ไม่ให้ความร่วมมือ
ในขณะทา
กิจกรรม

มีการปรึกษาครูและ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ เป็น
บางครั้ง
มีการวางแผนอย่าง
เป็นระบบ และแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่มเป็นบางครั้ง

ไม่มีการปรึกษาครู
และเพื่อนกลุ่มอื่น ๆ

สนทนาไม่ตรง
ประเด็น

ไม่มีการวางแผน
อย่างเป็นระบบ
และไม่มีการแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่ม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น

๙๕๙

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คาชีแ้ จง ให้ผสู้ อนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด✓ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
รายการ
ประเมิน
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้

3. มุ่งมั่นใน
การทางาน

พฤติกรรมการแสดงออก

ระดับการปฏิบตั ิ
๓

๒

๑

๑.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ใน
ชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
2.1 ตั้งใจเรียน
2.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
2.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
2.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยีต่าง ๆ แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และ
เลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม
2.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู้
2.6 แลกเปลี่ยนความรู้ ด้วยวิธีการต่าง ๆ และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
3.1 มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
3.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ตอ่ อุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังนี้
ช่วงคะแนน
22-27
15-21
8-14
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

๙๖๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)
แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน

คาชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด✓ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
ระดับการปฏิบตั ิ
รายการประเมิน

พฤติกรรมการแสดงออก

๓

๒

๑

๑.ความสามารถ ๑.1 มีความสามรถในการรับ – ส่งสาร
ในการสื่อสาร
1.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ
ของตนเอง โดยใช้ภาษาอย่าง เหมาะสม
2. ความสามารถ 2.1 มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์
ในการคิด
2.2 มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ
3. ความสามารถ 3.1 สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้
ในการใช้ทกั ษะ 3.2 นาความรูท้ ี่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
ชีวิต
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................
เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนดังนี้
ช่วงคะแนน
13-18
9-12
5-8
1-4

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น

๙๖๑

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน
ที่เกิดจากสภาพทางภูมิศาสตร์และทางสังคม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๔.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลง
ของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสาคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตัวชี้วดั ป.๓/2 สรุปลักษณะที่สาคัญของขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคม เป็นปัจจัยสาคัญที่มีผลทาให้ ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
วัฒนธรรม การนับถือศาสนา ความเชื่อ และการประกอบอาชีพของแต่ละชุมชนมีความแตกต่างกัน
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายลักษณะสาคัญของประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนที่เกิดจากสภาพทางภูมิศาสตร์
และทางสังคมได้
3.2 ด้านทักษะ กระบวนการ (P)
- วิเคราะห์ลักษณะสาคัญประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน
3.2 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- ตระหนักในคุณค่าของประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน
๔. สาระการเรียนรู้
ลักษณะสาคัญของประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนที่เกิดจากสภาพทางภูมิศาสตร์และทางสังคม
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้

1.

ลาดับที่

๙๖๒

จุดประสงค์
การเรียนรู้
ขั้นนา

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

๓. นักเรียนร่วมกันอธิบายถึง
ความสาคัญของประเพณี
ต่างๆ

- นักเรียนตอบตามความเป็น
จริง

- ขอฝนเทวดาเพื่ออานวย
ความอุดมสมบูรณ์
- ภาคตะวันออกเ ียงเหนือ

กิจกรรมนักเรียน
1. นักเรียนดูประเพณีแห่นาง - วิดีโอประเพณี การสังเกต
เเมว
แห่นางเเมว
(ตัวอย่างคาตอบ)
- ประเพณีแห่นางเเมว

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
5 นาที 1. ครูนาวิดีโอประเพณีแห่นาง
เเมว เปดให้นักเรียนชม แล้วให้
นักเรียนร่วมกันสนทนา
-ประเพณีที่นกั เรียนชมเป็น
ประเพณีอะไร
-ประเพณีน้ีมคี วามสาคัญ
อย่างไร
- ประเพณีแห่นางแมวเป็นของ
ภาคใด
๒. ในท้องถิน่ /ชุมชนของ
นักเรียนมีประเพณีอะไรและมี
ความสาคัญอย่างไร
๓. ครูและนักเรียนร่วมกัน
อธิบาย เพื่อเชื่อมโยงให้
นักเรียนเห็นความสาคัญของ
ประเพณีแต่ละท้องถิ่น

เวลา
ที่ใช้

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนทีเ่ กิดจากสภาพทางภูมศิ าสตร์และทางสังคม
รายวิชาประวัตศิ าสตร์ จานวน 1 ชั่วโมง

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

2.

ลาดับที่

1. อธิบายลักษณะสาคัญ
ของประเพณีและ
วัฒนธรรมของชุมชนที่
เกิดจากสภาพทาง
ภูมิศาสตร์

จุดประสงค์
การเรียนรู้
ขั้นสอน

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น

3. นักเรียนภายในกลุ่ม
อภิปรายและวิเคราะห์หา
คาตอบ
- สิ่งที่เชื่อถือและยึดเป็นแนว
ปฏิบัติสืบต่อกันมาในสังคม
หนึ่งๆ จนเป็นแบบแผน
- สิ่งมนุษย์สร้างขึ้นมา
นับตั้งแต่ภาษา ศาสนา
ขนบธรรมเนียมประเพณี
กฎหมาย ศิลปะ จริยธรรม

3. ครูตั้งคาถามให้นักเรียน
ร่วมกันอภิปรายและวิเคราะห์
หาคาตอบดังต่อไปนี้
- ประเพณีมีความหมายว่า
อย่างไร
- วัฒนธรรมมีความหมายว่า
อย่างไร

กิจกรรมนักเรียน
1. นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่อ
ช่วยกันแบ่งปันความคิด
2. นักเรียนศึกษาใบความรู้
เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรม
ของชุมชนที่เกิดจากสภาพ
ทางภูมิศาสตร์และทางสังคม

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
25 นาที 1. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม
ออกเป็น กลุ่มละ 4 คน
2. ครูแจกใบความรู้เรื่อง
ประเพณีและวัฒนธรรมของ
ชุมชนที่เกิดจากสภาพทาง
ภูมิศาสตร์และทางสังคม

เวลา
ที่ใช้

การประเมิน
การเรียนรู้

- แบบประเมิน
กระบวนการ
- ใบความรู้เรื่อง ทางานกลุ่ม
ประเพณีและ
- การประเมิน
วัฒนธรรมของ - การสังเกต
ชุมชนที่เกิดจาก พฤติกรรม
สภาพทาง
ภูมิศาสตร์และ
ทางสังคม
- คาถาม
- การประเมิน
การตอบคาถาม

สื่อการเรียนรู้

๙๖๓

ลาดับที่

๙๖๔

2. วิเคราะห์ลักษณะ
สาคัญประเพณีและ
วัฒนธรรมของชุมชน

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้
สื่อการเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน
- จะมีการพึ่งพาน้า เป็นหลัก - คาถาม
ประเพณีจะเกีย่ วข้องกับน้า
เช่น ประเพณีโยนบัว แข่งเรือ

- อาชีพจะเป็นการประมงทั้ง
น้าจืดและน้าเค็ม เกี่ยวข้องใน
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์
- เป็นประเพณีที่มีอิทธิพลมา
จากความเชื่อของชุมชนที่
ประกอบอาชีพทานา เกี่ยว
ข้องกับปัจจัยทางภูมิศาสตร์
- เพราะเหตุใดภาคใต้จึงไม่มี
- เพราะชุมชนในภาคใต้ เป็น
ประเพณีแห่นางแมวหรือบุญบัง้ พื้นที่ที่มีฝนตกชุก
ไ
4. ครูและนักเรียนร่วมกัน
4.นักเรียนผลัดกันอธิบาย
อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ความรูแ้ ละซักถามข้อสงสัย
ลักษณะสาคัญประเพณีและ
ภายในกลุ่มของตนเอง
วัฒนธรรมของชุมชนภูมิภาค
ต่าง ๆ

กิจกรรมครู
- การที่ชุมชนตัง้ อยู่ใกล้แม่น้า
ขนบธรรมเนียม ประเพณีและ
วัฒนธรรม จะมีลักษณะเป็น
แบบใด
- ชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้แม่น้า
มักจะทาอาชีพอะไรและ
เกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านใด
- ประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าว
เกี่ยวข้องกับปัจจัยใด

แนวการจัดการเรียนรู้

- การประเมิน
การตอบคาถาม

การประเมิน
การเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

3. อธิบายลักษณะ
สาคัญของประเพณีและ
วัฒนธรรมของชุมชนที่
เกิดจากสภาพทาง
ภูมิศาสตร์

4. ตระหนักในคุณค่า
ของประเพณีและ
วัฒนธรรมของชุมชน

4.

จุดประสงค์
การเรียนรู้

3.

ลาดับที่

ขั้นสรุป

ขั้นปฏิบัติ

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น
สื่อการเรียนรู้

- ใบงาน เรื่อง
ลักษณะสาคัญ
ของประเพณีและ
วัฒนธรรมของ
ชุมชนที่เกิดจาก
สภาพทาง
ภูมิศาสตร์และ
ทางสังคม
๑๐ นาที 1. ครูสุ่มตัวแทน ๒ กลุ่ม 1. นักเรียนนาเสนอผลงานหน้าชั้น - ใบงาน เรื่อง
ออกมานาเสนอผลงาน
เรียน
ลักษณะสาคัญ
๒. ครูและนักเรียน
๒. นักเรียนร่วมกันตรวจสอบความ ของประเพณี
และวัฒนธรรม
ร่วมกันตรวจสอบความ ถูกต้อง
ของชุมชนที่เกิด
ถูกต้อง
๓. นักเรียนร่วมกันสรุป
๓. ครูและนักเรียน
- ลักษณะสาคัญของประเพณีและ จากสภาพทาง
ภูมิศาสตร์และ
ร่วมกันสรุป
วัฒนธรรมของชุมชนที่เกิดจาก
สภาพทางภูมิศาสตร์และทางสังคม ทางสังคม
- ประเพณีและวัฒนธรรมเป็นสิ่งดี
งาม ที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม
และยึดถือเป็นแนวปฏิบัติสืบต่อกัน
มาในสังคมหนึ่ง ๆ

กิจกรรมนักเรียน
นักเรียนทาใบงาน เรื่อง ลักษณะ
สาคัญของประเพณีและ
วัฒนธรรมของชุมชนที่เกิดจาก
สภาพทางภูมิศาสตร์และทาง
สังคม

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
1๐ นาที ครูให้นักเรียนสรุปและ
บันทึกลงในใบงาน เรื่อง
ลักษณะสาคัญของ
ประเพณีและวัฒนธรรม
ของชุมชนที่เกิดจาก
สภาพทางภูมิศาสตร์และ
ทางสังคม

เวลา
ที่ใช้

- การตรวจใบ
งาน
- การประเมิน
สังเกต
พฤติกรรม

- การตรวจใบ
งาน
- การประเมิน
สังเกต
พฤติกรรม

การประเมิน
การเรียนรู้

๙๖๕

๙๖๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. วิดีโอประเพณีแห่นางเเมว
2. ใบความรูท้ ี่ 8 เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนที่เกิดจากสภาพทางภูมิศาสตร์และทางสังคม
3. ใบงานที่ 8 เรือ่ ง ลักษณะสาคัญของประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนที่เกิดจากสภาพทาง
ภูมิศาสตร์และทางสังคม
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ใบงาน เรื่อง ลักษณะสาคัญของประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนที่เกิดจาก
สภาพทางภูมิศาสตร์และทางสังคม
การวัดและประเมินผล
ประเด็นการวัด
วิธีการ
และประเมินผล
ด้านความรู้
- ตรวจใบงานเรื่อง ลักษณะ
ความเข้าใจ (K) ที่สาคัญของประเพณีและ
วัฒนธรรมของชุมชนที่เกิด
จากสภาพทางภูมิศาสตร์
และทางสังคม
- การตอบคาถาม
ด้านทักษะ
- การแบบประเมิน
กระบวนการ (P) กระบวนการทางานกลุ่ม
- การตอบคาถาม
ด้านคุณลักษณะ
เจตคติ ค่านิยม
(A)
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

เครื่องมือ

- การสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน

- ใบงาน
- การแบบประเมิน
การสังเกตพฤติกรรม
นักเรียนรายบุคคล
- แบบประเมินการตอบ
คาถาม
- แบบประเมินกระบวน
การทางานกลุ่ม
- แบบประเมินการตอบ
คาถาม
- แบบประเมินการสังเกต
พฤติกรรม

- ประเมิน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
และมุ่งมั่นในการทางาน

- แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

สมรรถนะสาคัญ - ประเมินความสามารถ
- แบบประเมินสมรรถนะ
ของผู้เรียน
ในการสื่อสารความสามารถ สาคัญของผู้เรียน
ในการคิดและความสามารถ
ในการใช้ทักษะชีวิต

เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์
การประเมินร้อยละ 60

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น

๙๖๗

10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหารหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๙๖๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

ใบความรูท้ ี่ 8 เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนทีเ่ กิดจากสภาพทางภูมิศาสตร์และทางสังคม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถนิ่
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนทีเ่ กิดจากสภาพ
ทางภูมศิ าสตร์และทางสังคม
รายวิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส13102 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ประเพณีของชุมชนเป็นสิ่งที่ดีงามที่สมาชิกในชุม ชนได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาช้ านาน
แสดงถึงความเจริญของชุมชนที่ได้สั่งสมและปรับปรุงให้ส อดคล้องกับวิถีการดาเนินชีวิตในปัจจุบัน
ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของชุมชน ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคมมีอิทธิพลต่อ
การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนด้วย
กล่าวคือ วัฒนธรรมในแต่ละชุมชนมีความเหมือน ความคล้า ยคลึง หรือความแตกต่างขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ และปัจจัยทางสังคม ดังนี้
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ซึง่ ประกอบด้วย ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศและทรัพยากรธรรมชาติ
ที่เหมือนกันมักมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่เหมือนกันด้วย เช่น
• ชุมชนทีอ่ ยู่ใกล้แม่น้ามีประเพณีแข่งเรือ
• ชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่บนภูเขาซึ่งป่าไม้มีมาก ส่งผลให้มีประเพณีบวชป่า สืบชะตาแม่น้าเพื่อ
อนุรักษ์ป่าไม้
• ชุมชนที่อยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้า ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทานาจึงมีประเพณีทาขวัญ
ข้าว
ปัจจัยทางสังคม เช่น การนับถือศาสนา ความเชื่อ เชื้อชาติ ความเป็นมาของชุมชนก็เป็นปัจจัยที่
ทาให้เกิดความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรม เช่น
• พุทธศาสนิกชนไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใดก็จะประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเหมือนกัน
เช่นประเพณีบวชพระ ประเพณีเข้าพรรษา ประเพณีออกพรรษา
• ชุมชนชาวมุสลิมก็เช่นกันก็ย่อมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอิสลามในช่วงเวลาต่างๆ เช่น
ประเพณีถือศีลอด
• การประกอบอาชีพที่แตกต่างกันทาให้มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน อาชีพทานา ชาวนาจะมี
ประเพณีเกี่ยวกับการทานา เช่น การบูชาแม่โพสพ การทาขวัญข้าว อาชีพทอผ้าใน
ภาคเหนือ จะมีการราเรียกว่าการราสาวไหม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น

๙๖๙

ใบงานที่ 8 เรือ่ ง ลักษณะที่สาคัญของประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน
ที่เกิดจากสภาพทางภูมศิ าสตร์และทางสังคม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถนิ่
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนทีเ่ กิดจากสภาพ
ทางภูมศิ าสตร์และทางสังคม
รายวิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส13102 ภาคเรียนที่ 1 ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3

คาชี้แจง ให้นักเรียนดูภาพที่กาหนดให้ แล้วอธิบายลักษณะสาคัญของประเพณีและวัฒนธรรมของ
ชุมชนที่เกิดจากสภาพทางภูมิศาสตร์และทางสังคม

https://www.thairath.co.th/

2.

https://www.bangkokbiznews.com/ne
ws/detail/1151

ภาพนี้คือ....................................................................
ประเพณี / วัฒนธรรมของภาค..................................
มีลักษณะสาคัญ ดังนี้.................................................
...................................................................................
...................................................................................
ปัจจัยที่ทาให้เกิดประเพณี / วัฒนธรรมนี้ คือ
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

ภาพนี้คือ....................................................................
ประเพณี / วัฒนธรรมของภาค..................................
มีลักษณะสาคัญ ดังนี้.................................................
...................................................................................
...................................................................................
ปัจจัยที่ทาให้เกิดประเพณี / วัฒนธรรมนี้ คือ
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

๙๗๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

3.

ทา ๔ ภาพ ทั้ง๔ ภาค

https://sites.google.com/site/pphawrinthrsri
man/2-rm-bx-srang/1-hae-nang-maew

4.

ทา ๔ ภาพ ทั้ง๔ ภาค

https://siamrath.co.th/n/3880

ภาพนี้คือ....................................................................
ประเพณี / วัฒนธรรมของภาค..................................
มีลักษณะสาคัญ ดังนี้.................................................
...................................................................................
...................................................................................
ปัจจัยที่ทาให้เกิดประเพณี / วัฒนธรรมนี้ คือ
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

ภาพนี้คือ....................................................................
ประเพณี / วัฒนธรรมของภาค..................................
มีลักษณะสาคัญ ดังนี้.................................................
...................................................................................
...................................................................................
ปัจจัยที่ทาให้เกิดประเพณี / วัฒนธรรมนี้ คือ
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

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

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น

๙๗๑

เฉลยใบงานที่ 8 เรื่อง ลักษณะที่สาคัญของประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน
ที่เกิดจากสภาพทางภูมศิ าสตร์และทางสังคม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถนิ่
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนทีเ่ กิดจากสภาพ
ทางภูมิศาสตร์และทางสังคม
รายวิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส13102 ภาคเรียนที่ 1 ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3

คาชี้แจง ให้นักเรียนดูภาพที่กาหนดให้ แล้วอธิบายลักษณะสาคัญของประเพณีและวัฒนธรรมของ
ชุมชนที่เกิดจากสภาพทางภูมิศาสตร์และทางสังคม
1.
1.

https://www.thairath.co.th/

2.

https://www.bangkokbiznews.com/ne
ws/detail/1151

บวชลูกแก้ว
ภาพนี้คือ....................................................................
ภาคเหนือ
ประเพณี / วัฒนธรรมของภาค..................................
มีลักษณะสาคัญ ดังนี้.................................................
การน
าเด็กชายที่มีอายุครบบวชเข้าบรรพชา
...................................................................................
เป็
นสามเณร
...................................................................................
ปัจจัยที่ทาให้เกิดประเพณี / วัฒนธรรมนี้ คือ
...................................................................................
ปัจจัยทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการนับถือ
...................................................................................
พระพุทธศาสนา
...................................................................................
...................................................................................
ทาขวัญข้าว การบูชาแม่โพสพ
ภาพนี้คือ....................................................................
ภาคกลาง
ประเพณี / วัฒนธรรมของภาค..................................
เป็นการขอบคุณแม่โพสพที่
มีลักษณะสาคัญ ดังนี้.................................................
ให้
ความอุดมสมบูรณ์แก่ผืนนา เมื่อชาวนาเกี่ยว
...................................................................................
ข้...................................................................................
าวแล้วเหลือข้าว ไว้ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นขวัญข้าว
ปัจจัยที่ทาให้เกิดประเพณี / วัฒนธรรมนี้ คือ
เป็นทั้งปัจจัยทางสังคมและภูมิศาสตร์
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

๙๗๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

3.

ทา ๔ ภาพ ทั้ง๔ ภาค

https://sites.google.com/site/pphawrinthrsri
man/2-rm-bx-srang/1-hae-nang-maew

4.

ทา ๔ ภาพ ทั้ง๔ ภาค

https://siamrath.co.th/n/3880

แห่นางแมว
ภาพนี้คือ....................................................................
ภาคอีสาน
ประเพณี / วัฒนธรรมของภาค..................................
มีลักษณะสาคัญ ดังนี้.................................................
เป็นพิธีอ้อนวอนขอฝน ซึ่งจาจัดทาขึ้น
...................................................................................
ในปีใดที่ท้องถิ่นแห่งแล้งฝน
...................................................................................
ปัจจัยที่ทาให้เกิดประเพณี / วัฒนธรรมนี้ คือ
...................................................................................
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์เกี่ยวข้องกับสภาพ
...................................................................................
อากาศที่ฝนตกน้อย ต้องมีการขอฝน
...................................................................................
...................................................................................
ชักพระ
ภาพนี้คือ....................................................................
ภาคใต้
ประเพณี / วัฒนธรรมของภาค..................................
เป็นความเชื่อทางพระพุทธ
มีลักษณะสาคัญ ดังนี้.................................................
ศาสนา
โดยเชื่อว่าเป็นการรับพระพุทธเจ้าลงมา
...................................................................................
จากสวรรค์
ชนั้ ดาวดึงห์ซึ่งไปโปรดมารดา
...................................................................................
ปัจจัยที่ทาให้เกิดประเพณี / วัฒนธรรมนี้ คือ
...................................................................................
ปัจจัยทางสังคม เกี่ยวข้องกับความเชื่อทาง
...................................................................................
พระพุทธศาสนา
...................................................................................
...................................................................................

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น

๙๗๓

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูว้ ันที่.......................เดือน..........................................พ.ศ..................................

ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

เกณฑ์การให้คะแนน
ความ
ความ
มีส่วน รวม ระดับ
สนใจ การตอบ
ตั้งใจใน
ร่วมใน (16) คุณภาพ
และการ คาถาม
การเรียน
กิจกรรม
ซักถาม
(4)
(4)
(4)
(4)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

๙๗๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (Rubric)
เกณฑ์การให้คะแนน

ประเด็นการประเมิน
ดีมาก (4)
1. ความตั้งใจใน
การเรียน
2. ความสนใจและ
การซักถาม
3. การตอบคาถาม

4. มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม

สนใจในการเรียน
ไม่คุยหรือเล่นกัน
ในขณะเรียน

ดี (3)
สนใจในการเรียน
คุยกันเล็กน้อย
ในขณะเรียน

พอใช้ (2)

สนใจในการเรียน
คุยกันและเล่นกัน
ในขณะเรียนเป็น
บางครั้ง
มีการถามในหัวข้อ มีการถามในหัวข้อ มีการถามในหัวข้อ
ที่ตนไม่เข้าใจทุก ที่ตนไม่เข้าใจเป็น ที่ตนไม่เข้าใจเป็น
เรื่องและกล้า
ส่วนมากและกล้า บางครั้งและไม่ค่อย
แสดงออก
แสดงออก
กล้าแสดงออก
ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามเป็น
ตอบคาถามถูกทุก ตอบคาถาม
บางครั้งและตอบ
ข้อ
ส่วนมากถูก
คาถามถูกเป็น
บางครั้ง
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน ช่วยเหลือเพื่อนเป็น ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม
ส่วนใหญ่ในการทา การทากิจกรรมเป็น
กิจกรรม
บางครั้ง

ต้องปรับปรุง (1)
ไม่สนใจใน
การเรียน คุยและ
เล่นกันในขณะ
เรียน
ไม่ถามในหัวข้อที่
ตนไม่เข้าใจและ
ไม่กล้าแสดงออก
ไม่ตอบคาถาม

ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทา
กิจกรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น

๙๗๕

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูว้ ันที่.......................เดือน...........................................พ.ศ..................................

ลาดับ
ที่

ชื่อกลุ่ม

การ
ปฏิสัมพันธ์
กัน
(4)

เกณฑ์การให้คะแนน
การ
พฤติกรรม รวม ระดับ
สนทนา
การ
การทางาน (16) คุณภาพ
เรื่อง
ติดต่อสื่อสาร
กลุ่ม
ทีก่ าหนด
(4)
(4)
(4)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

๙๗๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายกลุ่ม (Rubric)

ประเด็นการ
ประเมิน
1. การปฏิสัมพันธ์
กัน

เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก (4)

ดี (3)

ร่วมมือและช่วยเหลือ ร่วมมือและ
เพื่อนในการทา
ช่วยเหลือเพื่อนเป็น
กิจกรรม
ส่วนใหญ่ในการทา
กิจกรรม
2. การสนทนาเรื่อง สนทนาตรงประเด็น สนทนาตรงประเด็น
ที่กาหนด
ครอบคลุมเนื้อหา
ครอบคลุมเนื้อหา
บางส่วน
3. การติดต่อสื่อสาร มีการปรึกษาครูและ มีการปรึกษาครูและ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ เป็น
ส่วนใหญ่
4. พฤติกรรม
มีการวางแผนอย่าง มีการวางแผนอย่าง
การทางาน
เป็นระบบ และแบ่ง เป็นระบบ และแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่ม
ในกลุ่มเป็นส่วน
ใหญ่

พอใช้ (2)

ต้องปรับปรุง (1)

ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรมเป็น
บางครั้ง
สนทนาตรงประเด็น

ไม่ให้ความร่วมมือ
ในขณะทา
กิจกรรม

มีการปรึกษาครูและ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ เป็น
บางครั้ง
มีการวางแผนอย่าง
เป็นระบบ และแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่มเป็นบางครั้ง

ไม่มีการปรึกษาครู
และเพื่อนกลุ่มอื่น ๆ

สนทนาไม่ตรง
ประเด็น

ไม่มีการวางแผน
อย่างเป็นระบบ
และไม่มีการแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่ม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น

๙๗๗

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คาชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
รายการ
ประเมิน
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้

3. มุ่งมั่นใน
การทางาน

ระดับการปฏิบตั ิ
๓ ๒ ๑

พฤติกรรมการแสดงออก
๑.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
2.1 ตั้งใจเรียน
2.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
2.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
2.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยีต่าง ๆ แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และ
เลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม
2.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู้
2.6 แลกเปลี่ยนความรู้ ด้วยวิธีการต่าง ๆ และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
3.1 มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
3.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ตอ่ อุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ

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

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังนี้
ช่วงคะแนน
22-27
15-21
8-14
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

๙๗๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)
แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน

คาชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ระดับการปฏิบตั ิ
รายการประเมิน

พฤติกรรมการแสดงออก

๓

๒

๑

๑. ความสามารถ ๑.1 มีความสามรถในการรับ – ส่งสาร
ในการสื่อสาร
1.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ
ของตนเอง โดยใช้ภาษาอย่าง เหมาะสม
2. ความสามารถ 2.1 มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์
ในการคิด
2.2 มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ
3. ความสามารถ 3.1 สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้
ในการใช้ทกั ษะ 3.2 นาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
ชีวิต
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนดังนี้
ช่วงคะแนน
13-18
9-12
5-8
1-4

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น

๙๗๙

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ เรื่อง ประเพณีของชุมชนที่เกิดจากความเชื่อและศาสนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
มาตรฐาน ส ๔.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลง
ของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสาคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตัวชี้วดั ป.๓/2 สรุปลักษณะที่สาคัญของขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคม เป็นปัจจัยสาคัญที่มีผลทาให้ ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
วัฒนธรรม การนับถือศาสนา ความเชื่อ และการประกอบอาชีพของแต่ละชุมชนมีความแตกต่างกัน
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายลักษณะสาคัญของประเพณีของชุมชนที่เกิดจากความเชื่อทางศาสนาได้
3.2 ด้านทักษะ กระบวนการ (P)
- วิเคราะห์ลักษณะสาคัญประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน
3.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- ตระหนักในคุณค่าของประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน
๔. สาระการเรียนรู้
ลักษณะสาคัญของประเพณีของชุมชนที่เกิดจากความเชื่อทางศาสนา
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้

1.

ลาดับที่

๙๘๐

จุดประสงค์
การเรียนรู้
ขั้นนา

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

๒. ครูและนักเรียนร่วมกัน
อธิบายถึงความสาคัญของ
ประเพณีต่าง ๆ ทางศาสนา
ของแต่ละท้องถิ่น

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- ประเพณีชักพระ
- ภาคใต้
- เป็นประเพณีทาบุญในวัน
ออกพรรษา เชื่อว่าเพื่อรับ
เสด็จพระพุทธเจ้าที่กลับ
จากไปโปรดพระมารดาใน
สวรรค์ชั้นดาวดึงส์โดยเสด็จ
ประทับบนบุษบกแล้วแห่
2. นักเรียนร่วมกันอธิบาย
ถึงความสาคัญของประเพณี
ต่าง ๆ

กิจกรรมนักเรียน
1. นักเรียนดูวิดีโอแล้วตอบ - วิดีโอประเพณี การสังเกต
คาถาม
ชักพระ

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
5 นาที 1. ครูนาวิดีโอประเพณีชัก
พระให้นักเรียนชมและตอบ
คาถาม
- ประเพณีคืออะไร
- เป็นประเพณีของภาคใด
- ประเพณีดังกล่าวมี
ความสาคัญอย่างไร

เวลา
ที่ใช้

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ เรื่อง ประเพณีของชุมชนที่เกิดจากความเชื่อและศาสนา
รายวิชาประวัตศิ าสตร์ จานวน 1 ชั่วโมง

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

2.

ลาดับที่

2. วิเคราะห์ลักษณะ
สาคัญประเพณีและ
วัฒนธรรมของชุมชน

1. อธิบายประเพณีของ
ชุมชนที่เกิดจากความเชื่อ
และศาสนาได้

จุดประสงค์
การเรียนรู้
ขัน้ สอน

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น
สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- แบบประเมิน - แบบประเมิน
กระบวนการ
ทางานกลุ่ม
2. ครูแจกใบความรู้ เรื่อง
2. นักเรียนศึกษาใบความรู้ - ใบความรู้เรื่อง - การประเมิน
ประเพณีของชุมชนที่เกิดจาก เรื่อง ประเพณีของชุมชนที่ ประเพณีของ - การสังเกต
ความเชื่อและศาสนา
เกิดจากความเชื่อและ
ชุมชนที่เกิดจาก พฤติกรรม
ศาสนา
ความเชื่อและ
ศาสนา
3. ครูตั้งคาถามให้นักเรียน 3. นักเรียนภายในกลุ่ม
- คาถาม
- การประเมิน
ร่วมกันอภิปรายวิเคราะห์หา อภิปรายวิเคราะห์หา
การตอบคาถาม
คาตอบดังต่อไปนี้
คาตอบ
- ชุมชนของนักเรียนมี
-การทาบุญตักบาตรในวัน
ประเพณีใดบ้างที่มีความ
สาคัญทางพระพุทธศาสนา
เกี่ยวข้องกับความเชื่อและ
( นักเรียนตอบตามความ
ศาสนาและคนในชุมชน
เป็นจริง)
ปฎิบัติร่วมกัน

กิจกรรมนักเรียน
1. นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่อ
ช่วยกันแบ่งปันความคิด

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
25 นาที 1. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม
ออกเป็น กลุ่มละ 4 คน

เวลา
ที่ใช้

๙๘๑

ลาดับที่

๙๘๒

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้
สื่อการเรียนรู้

กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
- ประเพณีใดในภาคเหนือที่มี - ประเพณีทานตุงมีความ - คาถาม
ความเกี่ยวข้องกับความเชื่อ เชือ่ ว่า การนาธงไปถวายวัด
และศาสนา
เป็นการทาบุญทาทานแก่
ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
- ประเพณีใดในภาคกลางที่มี - ประเพณีโยนบัวเป็นการ
ความเกี่ยวข้องกับความเชื่อ เฉลิมฉลองก่อนเทศกาล
และศาสนา
ออกพรรษา
- นักเรียนคิดว่าในประเทศ - ประเพณีสงกรานต์,
ไทยประเพณีบ้างที่ทุกชุมชน ประเพณีลอยกระทง,
ปฎิบัติเหมือนกันหรือมีความ ประเพณีการทาบุญให้แก่ผู้
คล้ายคลึงกัน
มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้ว
- ปัจจัยใดมีผลทาให้
- ปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์
วัฒนธรรมประเพณี การนับ และปัจจัยทางด้านสังคมมีผล
ถือศาสนา ความเชื่อ และ
ทาให้วัฒนธรรมประเพณี
การประกอบอาชีพของแต่ละ การนับถือศาสนาความเชื่อ
ชุมชนมีความแตกต่างกัน
และการประกอบอาชีพของ
แต่ละชุมชนมีความแตกต่าง
กัน

แนวการจัดการเรียนรู้

- การประเมิน
การตอบคาถาม

การประเมิน
การเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

ลาดับที่

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น
เวลา
ที่ใช้
กิจกรรมครู
- ปัจจัยทีท่ าให้วัฒนธรรม
และประเพณีในชุมชนเหมือน
หรือแตกต่างกัน
- ประเพณีใดบ้างที่เกิดจาก
ความเชื่อทางศาสนา
- ประเพณีใดบ้างที่เกิดจาก
ลักษณะทางภูมิศาสตร์
- ยกตัวอย่างประเพณีที่
เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธ
4. ครูและนักเรียนร่วมกัน
อธิบายประเพณีที่เกิดจาก
ความเชื่อและศาสนาของ
ชุมชน

กิจกรรมนักเรียน
- ลักษณะภูมิศาสตร์ ,
การประกอบอาชีพ,การนับ
ถือศาสนา
- ประเพณีชักพระ,ประเพณี
ทานตุง
- ประเพณีบุญบั้งไฟ,
ประเพณีแข่งเรือ
- บวชพระ,เข้าพรรษา,ออก
พรรษา
4.นักเรียนผลัดกันอธิบาย
ความรู้และซักถามข้อสงสัย
ภายในกลุ่มของตนเอง

แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

๙๘๓

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้
ขั้นปฏิบัติ

ขั้นสรุป

3. อธิบายลักษณะสาคัญ
ประเพณีของชุมชนที่เกิด
จากความเชื่อและศาสนา
ได้

4. ตระหนักในคุณค่าของ
ประเพณีและวัฒนธรรม
ของชุมชน

3.

4.

ลาดับที่

จุดประสงค์
การเรียนรู้

๙๘๔
แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้

-ใบงาน เรื่อง
ลักษณะสาคัญ
ของประเพณี
ของชุมชนที่เกิด
จากความเชื่อ
และศาสนา
-แบบสังเกต
๑๐ นาที 1. ครูสุ่มตัวแทน ๒ กลุ่ม
1. นักเรียนนาเสนอผลงาน -ใบงาน เรื่อง
ออกมานาเสนอผลงาน
หน้าชั้นเรียน
ลักษณะสาคัญ
๒. ครูและนักเรียนร่วมกัน
๒. นักเรียนร่วมกันตรวจสอบ ของประเพณี
ตรวจสอบความถูกต้อง
ความถูกต้อง
ของชุมชนที่เกิด
๓. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป ๓. นักเรียนร่วมกันสรุป
ความเชื่อและ
- ลักษณะสาคัญของประเพณี ศาสนา
ของชุมชนที่เกิดจากความเชื่อ -แบบสังเกต
และศาสนา
- ประเพณีและวัฒนธรรมเป็น
สิ่งดีงาม ที่แสดงถึงความ
เจริญงอกงาม และยึดถือเป็น
แนวปฏิบัติสืบต่อกันมาใน
สังคมหนึ่งๆ จนเป็นแบบ
ระเบียบแบบแผน

กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
1๐ นาที ครูให้นักเรียนสรุปประเพณีที่ นักเรียนทาใบงาน เรื่อง
เกิดจากความเชื่อและศาสนา ประเพณีที่เกิดจากความ
ของชุมชนและบันทึกลงในใบ เชือ่ และศาสนาของชุมชน
งาน เรื่อง ประเพณีที่เกิดจาก
ความเชื่อและศาสนาของ
ชุมชน

เวลา
ที่ใช้

- การตรวจใบ
งาน
- การประเมิน
สังเกตพฤติกรรม

- การตรวจใบ
งาน
- การประเมิน
สังเกตพฤติกรรม

การประเมิน
การเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น

๙๘๕

8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. วิดีโอประเพณีชักพระ
2. ใบความรูท้ ี่ 9 เรื่อง ประเพณีของชุมชนที่เกิดจากความเชื่อและศาสนา
3. ใบงานที่ 9 เรือ่ ง ลักษณะสาคัญของประเพณีของชุมชนที่เกิดจากความเชื่อและศาสนา
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ใบงานที่ 9 เรื่อง ลักษณะสาคัญของประเพณีของชุมชนที่เกิดจากความเชื่อและศาสนา
การวัดและประเมินผล
ประเด็นการวัด
วิธีการ
และประเมินผล
ด้านความรู้
- ตรวจใบงาน
ความเข้าใจ (K) - การสังเกต
- การตอบคาถาม

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

- ใบงาน
ผ่านเกณฑ์
- การแบบประเมิน
การประเมินร้อยละ 60
การสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน
- แบบประเมินการตอบ
คาถาม
ด้านทักษะ
- การแบบประเมิน
- แบบประเมิน
ผ่านเกณฑ์
กระบวนการ (P) กระบวนการทางานกลุ่ม กระบวนการทางานกลุ่ม ประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้น
- การตอบคาถาม
- แบบประเมินการตอบ
ไป
คาถาม
ด้านคุณลักษณะ - การประเมินการสังเกต - แบบประเมินการสังเกต
ผ่านเกณฑ์
เจตคติ ค่านิยม พฤติกรรมนักเรียน
พฤติกรรมนักเรียน
ประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้น
(A)
รายบุคคล
- แบบประเมินการตอบ
ไป
- การตอบคาถาม
คาถาม
คุณลักษณะ
- ประเมิน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ - แบบประเมินคุณลักษณะ
ผ่านเกณฑ์
อันพึงประสงค์ และมุ่งมั่นในการทางาน
อันพึงประสงค์
ประเมินระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป
สมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียน

- ประเมินความสามารถ
ในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
และความสามารถในการ
ใช้ทักษะชีวิต

- แบบประเมินสมรรถนะ
ผ่านเกณฑ์
สาคัญของผู้เรียน
ประเมินระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป

๙๘๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหารหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น

๙๘๗

ใบความรูท้ ี่ 9 เรื่อง ประเพณีของชุมชนที่เกิดจากความเชื่อและศาสนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถนิ่
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ เรื่อง ประเพณีของชุมชนที่เกิดจากความเชื่อและศาสนา
รายวิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส13102 ภาคเรียนที่ 1 ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3

ชุมชนภาคเหนือ
ประเพณีทานตุง (ธง) ของชุมชนในภาคเหนือ เนื่องจากชาวเหนือมีความเชื่อว่า การนาธง
ไปถวายวัดเป็นการทาบุญทาทานแก่ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ การทานตุงจึงเป็นประเพณีที่แสดงถึง
ความกตั ญ ญู ห รือ ความระลึ ก ถึ งผู้ ที่ เสี ย ชี วิ ต ไปแล้ ว ผู้ ที่ ท านตุ งจึ งมี ค วามสุ ข ใจที่ ได้ ท าความดี
ประเพณีกาทานตุงจึงมีคุณค่าต่อชุมชน และเป็นการสร้างความสามัคคี เพระการทาตุงขนาดใหญ่
ต้องใช้ความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านในชุมชนให้ช่วยกันทาทั้งยังเป็นการรักษาช่างฝีมือ
และศิลปะท้องถิ่นด้วย
ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเพณีบุญบั้งไ ของชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือชุมชนชาวอีสาน จะจัด
ประเพณีนี้ขึ้นในเดือน ๖ (ประมาณเดือนพฤษภาคม) เพระมีความเชื่อว่า การจัดงานบุญบั้งไฟจะ
ทาให้ฝนตกตามฤดูกาล เกิดความอุดมสมบูรณ์ บุญบั้งไฟถือเป็นงานประเพณีที่สาคัญของชุมชน
ชาวอีสาน เพราะเป็นการสร้างความรัก และความสามัคคีของคนในชุมชน

https://www.chiangmainews.co.th/page/arc
hives/688862/

ประเพณีทานตุง

https://travel.mthai.com/news/209699.html

ประเพณีบุญบั้งไฟ

๙๘๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

ชุมชนภาคใต้
ประเพณีชักพระภาคใต้ ของชุมชนทางภาคใต้ เช่น ชาวจังหวัดนครศรี ธรรมราช พัทลุง
สงขลา จะจัดงานชักพระหรือชักลากพระพุทธรูปซึ่งเป็นที่นับถืออย่างใหญ่โต งานชักพระจึงเป็น
ประเพณีหนึ่งของชุมชนต่างๆในภาคใต้ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลานานประเพณีชักพระเกิดจาก
ความเชื่อของผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนา คือ มีความเชื่ อว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จขึ้นไปเทศนาโปรด
พระมารดาบนสรรค์ แล้วเสด็จกลับมายังโลกมนุษย์ในวันนี้ ดังนั้นประเพณีชักพระจึงเปรียบเสมือน
การรับเสด็จพระพุทธเจ้ า โดยชาวบ้านต่างช่วยกันตกแต่ งพาหนะที่จะใช้ชักหรือลากพระ ซึ่งใน
สมัยก่อนมักใช้ล้อเลื่อนหรือเรือ ต่อมาจึงใช้รถยนต์ การที่ใช้พาหนะแตกต่างกันเนื่องจากสภาพภูมิ
ประเทศ ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดแตกต่างกัน ดังนั้นจึงมีการชักพระทางบกในชุมชนที่วัดตั้งอยู่ในที่ดอน
และการชักพระทางน้าในชุมชนที่วัดตั้งอยู่ริมน้าการชักพระเป็นประเพณีที่แสดงออกถึงความเชื่อ
ทางศาสนาและการสร้างความรัก ความสามัคคีให้แก่คนในท้องถิ่น ทั้งยังมีผลให้มีการถ่ายทอด
ฝีมือช่างตกแต่งพาหนะจากคนรุ่นหนึ่งไปสูอ่ ีกรุ่นหนึ่ง
ประเพณีโยนบัว ของชุมชนทางภาคกลางเป็นงานประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนาซึ่งจัดขึ้น
เป็นประจาทุกปีเป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่มากเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติเป็นอย่างดี วันจัดงานตรงกับวันขึ้น 14 ค่า เดือน 11 คือก่อนออกพรรษา 1 วัน
ที่จัดก่อนวันออกพรรษาเพราะวันออกพรรษาจะเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนทาบุญ กัน แต่วันงาน
ประเพณีโยนบัว จะเป็นวันที่ทุกคนสนุกสนานรื่นเริงเปรียบเหมือนการเฉลิมฉลองก่อนเทศกาล
ออกพรรษา

http://www.tic.co.th/index.php?op=blogdetail&id=38

ประเพณีชักพระ

https://sites.google.com/site/photcharapon
44499/prapheni-thiy-phakhklang/prapheni-rab-baw
ประเพณีโยนบัว

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น

๙๘๙

ใบงานที่ 9 เรือ่ ง ลักษณะสาคัญของประเพณีของชุมชนที่เกิดจากความเชื่อและศาสนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถนิ่
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ เรื่อง ประเพณีของชุมชนที่เกิดจากความเชื่อและศาสนา
รายวิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส13102 ภาคเรียนที่ 1 ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3

คาชี้แจง ให้นักเรียนดูรูปภาพ แล้วอธิบายลักษณะสาคัญของประเพณีที่เกิดจากความเชื่อและ
ศาสนา

1. ประเพณี ..............................................
ภาค...........................................................
ลักษณะสาคัญ...........................................
.................................................................

2. ประเพณี .............................................
ภาค...........................................................
ลักษณะสาคัญ...........................................
.................................................................

3. ประเพณี .............................................
ภาค...........................................................
ลักษณะสาคัญ...........................................
.................................................................

. ประเพณี .............................................
ภาค...........................................................
ลักษณะสาคัญ...........................................
.................................................................

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

๙๙๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)
เฉลยใบงานที่ 9 เรื่อง ลักษณะสาคัญของประเพณีของชุมชนที่เกิดจากความเชื่อและศาสนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถนิ่
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๙ เรื่อง ประเพณีของชุมชนที่เกิดจากความเชื่อและศาสนา
รายวิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส13102 ภาคเรียนที่ 1 ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3

คาชี้แจง ให้นักเรียนดูรูปภาพ แล้วอธิบายลักษณะสาคัญของประเพณีที่เกิดจากความเชื่อและ
ศาสนา

1. ประเพณี ..............................................
ภาค...........................................................
ลักษณะสาคัญ...........................................
.................................................................

2. ประเพณี .............................................
ภาค...........................................................
ลักษณะสาคัญ...........................................
.................................................................

4. ประเพณี .............................................
3. ประเพณี .............................................
ภาค...........................................................
ภาค...........................................................
ลักษณะสาคัญ...........................................
ลักษณะสาคัญ...........................................
.................................................................
.................................................................
คำตอบ ตำมดุลพินิจของครูผู้สอน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น

๙๙๑

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูว้ ันที่.......................เดือน...........................................พ.ศ..................................

ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

เกณฑ์การให้คะแนน
ความ
ความ
มีส่วน รวม ระดับ
สนใจ การตอบ
ตั้งใจใน
ร่วมใน (16) คุณภาพ
และการ คาถาม
การเรียน
กิจกรรม
ซักถาม
(4)
(4)
(4)
(4)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

๙๙๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (Rubric)
เกณฑ์การให้คะแนน

ประเด็นการประเมิน
ดีมาก (4)
1. ความตั้งใจใน
การเรียน
2. ความสนใจและ
การซักถาม
3. การตอบคาถาม

4. มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม

สนใจในการเรียน
ไม่คุยหรือเล่นกัน
ในขณะเรียน

ดี (3)
สนใจในการเรียน
คุยกันเล็กน้อย
ในขณะเรียน

พอใช้ (2)

สนใจในการเรียน
คุยกันและเล่นกัน
ในขณะเรียนเป็น
บางครั้ง
มีการถามในหัวข้อ มีการถามในหัวข้อ มีการถามในหัวข้อ
ที่ตนไม่เข้าใจทุก ที่ตนไม่เข้าใจเป็น ที่ตนไม่เข้าใจเป็น
เรื่องและกล้า
ส่วนมากและกล้า บางครั้งและไม่ค่อย
แสดงออก
แสดงออก
กล้าแสดงออก
ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามเป็น
ตอบคาถามถูกทุก ตอบคาถาม
บางครั้งและตอบ
ข้อ
ส่วนมากถูก
คาถามถูกเป็น
บางครั้ง
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน ช่วยเหลือเพื่อนเป็น ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม
ส่วนใหญ่ในการทา การทากิจกรรมเป็น
กิจกรรม
บางครั้ง

ต้องปรับปรุง (1)
ไม่สนใจใน
การเรียน คุยและ
เล่นกันในขณะ
เรียน
ไม่ถามในหัวข้อที่
ตนไม่เข้าใจและ
ไม่กล้าแสดงออก
ไม่ตอบคาถาม

ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทา
กิจกรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น

๙๙๓

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูว้ ันที่.......................เดือน.........................................พ.ศ..................................

ลาดับ
ที่

ชื่อกลุ่ม

การ
ปฏิสัมพันธ์
กัน
(4)

เกณฑ์การให้คะแนน
การ
พฤติกรรม รวม ระดับ
สนทนา
การ
การทางาน (16) คุณภาพ
เรื่อง
ติดต่อสื่อสาร
กลุ่ม
ทีก่ าหนด
(4)
(4)
(4)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

๙๙๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายกลุ่ม (Rubric)

ประเด็นการ
ประเมิน
1. การปฏิสัมพันธ์
กัน

เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก (4)

ดี (3)

ร่วมมือและช่วยเหลือ ร่วมมือและ
เพื่อนในการทา
ช่วยเหลือเพื่อนเป็น
กิจกรรม
ส่วนใหญ่ในการทา
กิจกรรม
2. การสนทนาเรื่อง สนทนาตรงประเด็น สนทนาตรงประเด็น
ที่กาหนด
ครอบคลุมเนื้อหา
ครอบคลุมเนื้อหา
บางส่วน
3. การติดต่อสื่อสาร มีการปรึกษาครูและ มีการปรึกษาครูและ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ เป็น
ส่วนใหญ่
4. พฤติกรรม
มีการวางแผนอย่าง มีการวางแผนอย่าง
การทางาน
เป็นระบบ และแบ่ง เป็นระบบ และแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่ม
ในกลุ่มเป็นส่วน
ใหญ่

พอใช้ (2)

ต้องปรับปรุง (1)

ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรมเป็น
บางครั้ง
สนทนาตรงประเด็น

ไม่ให้ความร่วมมือ
ในขณะทา
กิจกรรม

มีการปรึกษาครูและ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ เป็น
บางครั้ง
มีการวางแผนอย่าง
เป็นระบบ และแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่มเป็นบางครั้ง

ไม่มีการปรึกษาครู
และเพื่อนกลุ่มอื่น ๆ

สนทนาไม่ตรง
ประเด็น

ไม่มีการวางแผน
อย่างเป็นระบบ
และไม่มีการแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่ม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น

๙๙๕

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คาชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด✓ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
รายการ
ประเมิน
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้

3. มุ่งมั่นใน
การทางาน

พฤติกรรมการแสดงออก

ระดับการปฏิบตั ิ
๓ ๒ ๑

๑.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
2.1 ตั้งใจเรียน
2.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
2.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
2.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยีต่าง ๆ แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และ
เลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม
2.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู้
2.6 แลกเปลี่ยนความรู้ ด้วยวิธีการต่าง ๆ และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
3.1 มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
3.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ตอ่ อุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังนี้
ช่วงคะแนน
22-27
15-21
8-14
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

๙๙๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)
แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน

คาชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด✓ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
รายการประเมิน

พฤติกรรมการแสดงออก

ระดับการปฏิบตั ิ
๓

๒

๑

๑.ความสามารถ ๑.1 มีความสามรถในการรับ – ส่งสาร
ในการสื่อสาร
1.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ
ของตนเอง โดยใช้ภาษาอย่าง เหมาะสม
2. ความสามารถ 2.1 มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์
ในการคิด
2.2 มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ
3. ความสามารถ 3.1 สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้
ในการใช้ทกั ษะ 3.2 นาความรูท้ ี่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
ชีวิต
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................
เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนดังนี้
ช่วงคะแนน
13-18
9-12
5-8
1-4

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น

๙๙๗

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 10 เรื่อง ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๔.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสาคัญและสามารถ
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตัวชี้วดั ป.๓/3 เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับชุมชนอื่น ๆ
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคมส่งผลให้ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของแต่ละ
ชุมชนมีความแตกต่างกัน
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเอง
กับชุมชนอื่น ๆ ได้
3.2 ด้านทักษะ กระบวนการ (P)
- เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างชุมชนของตนเองกับชุมชน
อื่น ๆ
3.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- เห็นความสาคัญของความเหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับชุมชนอื่น ๆ
๔. สาระการเรียนรู้
ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนของตนเองและชุมชนอื่น
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. รักความเป็นไทย
7. กิจกรรมการเรียนรู้

1.

ลาดับที่

๙๙๘

จุดประสงค์
การเรียนรู้
ขั้นนา

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

- เกิดจากปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร์และปัจจัยทาง
สังคมของชุมชน
- คาตอบอยู่ในดุลยพินิจของ
ครู

2. นักเรียนร่วมกันอภิปราย
และตอบคาถาม
แนวคาตอบ

กิจกรรมนักเรียน
1. นักเรียนร่วมสนทนา

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
5 นาที 1. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สนทนาเกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพของคนไทย
๒. ครูให้นักเรียนดูวิดิโอ เรื่อง
ประเพณีสู่ขวัญข้าวจากนั้นให้
นักเรียนร่วมกันอภิปราย และ
ครูตั้งคาถาม
- ประเพณีสู่ขวัญข้าวเกิดจาก
ปัจจัยใด และมีความสาคัญ
อย่างไร
- ประเพณีต่าง ๆ ในชุมชน
ของตนเองเกิดขึ้นมาจาก
สาเหตุใด

เวลา
ที่ใช้

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 1 เรื่อง ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชน
รายวิชาประวัตศิ าสตร์ จานวน 1 ชั่วโมง
การประเมิน
การเรียนรู้

- วิดิโอ เรื่อง
การสังเกต
ประเพณีสู่ขวัญ
ข้าว

สื่อการเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

2.

ลาดับที่

1. อธิบายปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความเหมือน
และความต่างทาง
วัฒนธรรมของชุมชน
ตนเองกับชุมชนอื่น ๆ ได้

จุดประสงค์
การเรียนรู้
ขั้นสอน

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น

กิจกรรมนักเรียน
1. นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่อ
ช่วยกันแบ่งปันความคิดและ
นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง
ความเหมือนและความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมของ
ชุมชน
๒. ครูตั้งคาถามให้นักเรียน
๒. นักเรียนภายในกลุ่ม
ร่วมกันอภิปรายหาคาตอบ
อภิปรายหาคาตอบ
ดังต่อไปนี้
แนวคาตอบ
- ประเพณีและวัฒนธรรมใน - ทาบุญ ตักบาตร
ชุมชนอะไรบ้างที่นักเรียนเคย ประเพณีอุปสมบท
เข้าร่วม
- ชุมชนที่นับถือศาสนาพุทธ - การทาบุญตักบาตรในวัน
ก่อให้เกิดพิธีกรรมที่เหมือนกัน สาคัญทางพระพุทธศาสนา
มีประเพณีอะไรบ้าง
- นักเรียนยกตัวอย่างประเพณี - ประเพณีวันสารทเดือนสืบ
ที่แสดงถึงความกตัญญูต่อ
ประเพณีทานตุง
บรรพบุรุษในชุมชนต่าง ๆ

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
2๐ นาที 1. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น
กลุ่ม และให้นกั เรียนศึกษา
จากใบความรู้เรื่อง ความ
เหมือนและความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมของชุมชน

เวลา
ที่ใช้
- ใบความรู้เรื่อง
ความเหมือน
และความ
แตกต่างทาง
วัฒนธรรมของ
ชุมชน
- คาถาม

สื่อการเรียนรู้

- การประเมิน
การตอบคาถาม

- การประเมิน
- การสังเกต
พฤติกรรม

การประเมิน
การเรียนรู้

๙๙๙

ลาดับที่

๑๐๐๐

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้

- ประเพณีที่มีเฉพาะภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
- หากในชุมชนนักเรียน อยู่
ภาคเหนือ มีลักษณะภูมิ
ประเทศเป็นภูเขาสลับกับที่ราบ
มีป่าไม้เยอะ ในชุมชนนักเรียน
จะมีประเพณีใด

- สิ่งใดที่เป็นปัจจัยทาให้
ประเพณีวัฒนธรรมของแต่ละ
ชุมชนมีความแตกต่างกัน

กิจกรรมครู
- ประเพณีใดที่มีความแตกต่าง
กันอย่างชัดเจนระหว่างภาคใต้
กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กิจกรรมนักเรียน
- ประเพณีขอฝน เช่น แห่นาง
แมว บุญบั้งไฟ จะมีอยู่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ แต่จะไม่
มีในภาคใต้เนื่องจากภาคใต้จะ
มีฝนตกชุกตลอดทั้งปี
- ทางด้านภูมิศาสตร์ ได้แก่
ภูมิประเทศ,ภูมิอากาศและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
- ทางด้านสังคมศาสนา
ความเชื่อ
- ประเพณีขอฝน เช่น
แห่นางแมว บุญบั้งไฟ
- สืบชะตาแม่น้าเพื่ออนุรักษ์
ป่าไม้

แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

2. เปรียบเทียบความ
เหมือนและความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรมระหว่าง
ชุมชนของตนเองและ
ชุมชนอื่น ๆ

3. เห็นความสาคัญความ
เหมือนและความต่างทาง
วัฒนธรรมของชุมชน
ตนเองกับชุมชนอื่น ๆ

4.

จุดประสงค์
การเรียนรู้

3.

ลาดับที่

ขั้นสรุป

ขั้นปฏิบัติ

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น

๒. ครูและนักเรียนร่วมกัน
ตรวจสอบความถูกต้อง

๑๐ นาที ๑. ครูสุ่มตัวแทนนักเรียน ๓
กลุ่ม ออกมานาเสนอผลงาน

๒. นักเรียนร่วมกัน
ตรวจสอบความถูกต้อง

๑. ตัวแทนนักเรียน ๓ กลุ่ม
ออกมานาเสนอผลงาน

กิจกรรมนักเรียน
นักเรียนวิเคราะห์ความ
เหมือนและความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรมของชุมชน
ตนเองและชุมชนอื่น ๆ แล้ว
ทาใบงาน เรื่อง ความ
เหมือนและความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรมของชุมชน

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
15 นาที ครูให้นักเรียนวิเคราะห์ความ
เหมือนและความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมของชุมชนตนเอง
และชุมชนอื่น ๆ และบันทึก
ลงในใบงาน เรือ่ ง ความ
เหมือนและความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมของชุมชน

เวลา
ที่ใช้

- ใบงาน เรื่อง
ความเหมือน
และความ
แตกต่างทาง
วัฒนธรรมของ
ชุมชน

- ใบงาน เรื่อง
ความเหมือน
และความ
แตกต่างทาง
วัฒนธรรมของ
ชุมชน
- แบบสังเกต
พฤติกรรม
- แบบประเมิน

สื่อการเรียนรู้

- การตรวจใบงาน

- การตรวจใบงาน
- การประเมิน
สังเกตพฤติกรรม
- การประเมิน

การประเมิน
การเรียนรู้

๑๐๐๑

ลาดับที่

๑๐๐๒

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้

4. ครูให้นักเรียนทาแบบ
ไตร่ตรองสะท้อนคิด

กิจกรรมครู
๓. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปเหมือนและความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรมระหว่างชุมชน
ของตนเองและชุมชนอื่น ๆ

สื่อการเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน
๓. นักเรียนร่วมกันสรุป
- แบบสังเกต
เหมือนและความแตกต่าง พฤติกรรม
ทางวัฒนธรรมระหว่าง
- แบบประเมิน
ชุมชนของตนเองและชุมชน
อื่น ๆ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
เหมือนและความต่างทาง
วัฒนธรรมของชุมชนตนเอง
กับชุมชนอื่น ๆ คือ ปัจจัย
ด้านภูมิศาสตร์ และปัจจัย
สังคมเป็นสิ่งทีม่ นุษย์สร้าง
ขึ้น ประเพณีและวัฒนธรรม
ของทุกชุมชนอาจมีทั้ง
เหมือนและแตกต่างกัน ล้วน
สร้างความรัก ความสามัคคี
ในชุมขน การเคารพผู้ใหญ่
การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ในชุมชน ส่งผลให้ชุมชนมี
พัฒนาการที่เจริญรุ่งเรือง

แนวการจัดการเรียนรู้

- การประเมิน
สังเกตพฤติกรรม
- การประเมิน

การประเมิน
การเรียนรู้

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น

๑๐๐๓

8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑. วิดิโอ เรื่องประเพณีสู่ขวัญข้าว
๒. ใบความรูท้ ี่ 10 เรื่อง ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชน
๓. ใบงานที่ 10 เรื่อง ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชน
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิน้ งานหรือภาระงาน
ใบงานที่ 10 เรื่อง ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชน
การวัดและประเมินผล
ประเด็นการวัด
และประเมินผล
ด้านความรู้ ความ
เข้าใจ (K)

วิธีการ
- ตรวจใบงานเรื่อง ความ
เหมือนและความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรมของชุมชน
- การตอบคาถาม
- การสังเกต

เครื่องมือ

- ใบงานที่ 10 เรื่อง ความ
เหมือนและความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรมของชุมชน
- แบบประเมินการตอบ
คาถาม
- แบบประเมินการสังเกต
พฤติกรรมนักเรียน
ด้านทักษะ
- ตรวจใบงานเรื่อง ความ - ใบงานที่ 10 เรื่อง ความ
กระบวนการ (P) เหมือนและความแตกต่าง เหมือนและความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรมของชุมชน ทางวัฒนธรรมของชุมชน
- การตอบคาถาม
- แบบประเมินการตอบ
- การสังเกต
คาถาม
- แบบประเมินการสังเกต
พฤติกรรมนักเรียน
ด้านคุณลักษณะ - การประเมินการสังเกต - แบบประเมินการสังเกต
เจตคติ ค่านิยม (A) พฤติกรรมนักเรียน
พฤติกรรมนักเรียน
- การตอบคาถาม
- แบบประเมินการตอบ
คาถาม
คุณลักษณะ
- ประเมิน มีวินัย รับผิดชอบ - แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการ
อันพึงประสงค์
ทางานรักความเป็นไทย
สมรรถนะสาคัญ - ประเมินความสามารถ
- แบบประเมินสมรรถนะ
ของผู้เรียน
ในการสื่อสารความสามารถ สาคัญของผู้เรียน
ในการคิดและความสามารถ
ในการใช้ทักษะชีวิต

เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์
การประเมินร้อยละ 60

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป

๑๐๐๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหารหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น

๑๐๐๕

ใบความรูท้ ี่ 10 เรื่อง ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถนิ่
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 1 เรื่อง ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชน
รายวิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส13102 ภาคเรียนที่ 1 ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3

ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนที่เหมือนกัน
วัฒ นธรรมที่ เหมื อ นกั น ของชุ ม ชน มั ก เกิ ด จากสภาพแวดล้ อ มทางธรรมชาติ และ
สภาพแวดล้อมทางสังคมที่มีความคิดความเชื่อทางศาสนาและความเป็นมาทางประวัติศ าสตร์ ซึ่ง
พบว่าสิ่งที่เหมือนกันของประเพณีในชุมชนต่าง ๆ คือ ความหมายและคุณค่าของประเพณีกล่าวคือ
ประเพณีดังกล่าวต่างต้องการให้ชุมชนมีความอุดมสมบูรณ์มั่นคงปลอดภัย โดยมีพิธีกรรมเพื่อสร้าง
ความเป็ น สิ ริม งคลให้ แ ก่ ต นเองและชุ ม ชน รวมทั้ งเป็ น การแสดงความกตั ญ ญู แ ละต้ อ งการให้
บรรพบุ รุ ษ ที่ ล่ ว งลั บ ไปแล้ ว ให้ ค วามคุ้ ม ครองแก่ ค นในชุ ม ชน ในด้ า นคุ ณ ค่ าของประเพณี
ก็เช่นเดียวกัน คือ เป็นการให้คุณค่ าทางจิตใจที่ทาให้ผู้คนมีความสุข และเป็นการสร้างความรัก
ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน
ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนที่แตกต่างกัน
ความแตกต่างของขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมเกิดจากความแตกต่าง
ทางสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ทั้งด้านภูมิประเทศภูมิอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ในภาค
ตะวันออกเฉีย งเหนือมีประเพณี เกี่ยวกับการขอฝน เพราะมีภูมิประเทศที่แห้งแล้ง ภาคเหนือมี
ภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับกับที่ราบ มีทรัพยากรป่าไม้มากและเป็นแหล่งต้นน้าจึงเกิดประเพณีบวช
ป่าสืบชะตาแม่น้าเพื่ออนุรักษ์ป่าไม้ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้าให้อุดมสมบูรณ์ความแตกต่างของประเพณี
และวัฒ นธรรมในแต่ละชุมชนในภาคต่าง ๆ เกิ ดจากการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ และการรับ
วัฒนธรรมจากภายนอก จึงทาให้มีรูปแบบพิธีกรรมต่างกันออกไป

๑๐๐๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)
ใบงานที่ 10 เรื่อง ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถนิ่
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 1 เรื่อง ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชน
รายวิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส13102 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ค าชี้ แ จง ให้ นั ก เรีย นแต่ ล ะกลุ่ ม เปรีย บเที ย บความเหมื อ นและความแตกต่ างทางวั ฒ นธรรม
ระหว่างชุมชนของตนเองและชุมชนอื่น(ประเพณี อาชีพ อาหาร) เป็นแผนภาพความคิด

ชุมชนตนเองคือ...............
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
..............................................

ความเหมือน

ชุมชนอื่นคือ..................

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

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

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับชุมชนอื่น ๆ

..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
ชื่อ...............................................................นามสกุล............................................เลขที่...............
...........

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น

๑๐๐๗

เฉลยใบงานที่ 10 เรื่อง ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถนิ่
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 1 เรื่อง ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชน
รายวิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส13102 ภาคเรียนที่ 1 ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3

ค าชี้ แ จง ให้ นั ก เรีย นแต่ ล ะกลุ่ ม เปรีย บเที ย บความเหมื อ นและความแตกต่ างทางวั ฒ นธรรม
ระหว่างชุมชนของตนเองและชุมชนอื่น(ประเพณี อาชีพ อาหาร) เป็นแผนภาพความคิด

ชุมชนตนเองคือ...............
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
..............................................

ความเหมือน

ชุมชนอื่นคือ..................

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

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

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับชุมชนอื่น ๆ

..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
...........ลพินิจของครูผู้สอน)
(คำตอบตำมดุ

๑๐๐๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น

๑๐๐๙

ใบงาน เรื่อง ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชน
ประเด็น
การประเมิน
1. เนื้อหา

2. รูปแบบ

3. ความสะอาด
สวยงาม

4. ความ
รับผิดชอบ

ระดับคุณภาพ
4 (ดีมาก)
3 (ดี)
2 (พอใช้)
มีเนื้อหาตรงตามหัวข้อ มีเนื้อหาตรงตาม
มีเนื้อหาตรงตาม
ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน หัวข้อ ถูกต้อง
หัวข้อ ถูกต้อง
สมบูรณ์
ชัดเจน แต่ไม่
ครบถ้วน
ออกแบบแผนผัง
ออกแบบแผนผัง
ออกแบบแผนผัง
ความคิดได้น่าสนใจ
ความคิดได้น่าสนใจ ความคิดได้น่าสนใจ
สวยงาม เป็นระเบียบ
สวยงาม เป็น
มาก
ระเบียบ
ผลงานสาเร็จ เป็น
ผลงานสาเร็จ เป็น ผลงานสาเร็จ เป็น
ระเบียบ สะอาด
ระเบียบ
ระเบียบ สะอาด
สวยงาม
ผลงานสาเร็จ สมบูรณ์
ก่อนเวลาที่กาหนด

ผลงานสาเร็จ
ผลงานสาเร็จ
สมบูรณ์ ตามเวลาที่ สมบูรณ์ เกินเวลาที่
กาหนด
กาหนด

1 (ปรับปรุง)
มีเนื้อหาตรง
ตามหัวข้อ
ถูกต้อง
บางส่วน
ออกแบบ
แผนผัง
ความคิดได้
ผลงานขาด
ความเป็น
ระเบียบ
สะอาด
สวยงาม
ผลงานไม่
สาเร็จ ตาม
เวลาที่กาหนด

เกณฑ์การตัดสิน
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป ถือว่า ผ่าน

๑๐๑๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูว้ ันที่.......................เดือน...........................................พ.ศ..................................

ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

เกณฑ์การให้คะแนน
ความ
ความ
มีส่วน รวม ระดับ
สนใจ การตอบ
ตั้งใจใน
ร่วมใน (16) คุณภาพ
และการ คาถาม
การเรียน
กิจกรรม
ซักถาม
(4)
(4)
(4)
(4)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น

๑๐๑๑

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (Rubric)
เกณฑ์การให้คะแนน
ประเด็นการประเมิน
ดีมาก (4)
1. ความตั้งใจใน
การเรียน
2. ความสนใจและ
การซักถาม
3. การตอบคาถาม

4. มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม

สนใจในการเรียน
ไม่คุยหรือเล่นกัน
ในขณะเรียน

ดี (3)
สนใจในการเรียน
คุยกันเล็กน้อย
ในขณะเรียน

พอใช้ (2)

สนใจในการเรียน
คุยกันและเล่นกัน
ในขณะเรียนเป็น
บางครั้ง
มีการถามในหัวข้อ มีการถามในหัวข้อ มีการถามในหัวข้อ
ที่ตนไม่เข้าใจทุก ที่ตนไม่เข้าใจเป็น ที่ตนไม่เข้าใจเป็น
เรื่องและกล้า
ส่วนมากและกล้า บางครั้งและไม่ค่อย
แสดงออก
แสดงออก
กล้าแสดงออก
ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามเป็น
ตอบคาถามถูกทุก ตอบคาถาม
บางครั้งและตอบ
ข้อ
ส่วนมากถูก
คาถามถูกเป็น
บางครั้ง
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน ช่วยเหลือเพื่อนเป็น ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม
ส่วนใหญ่ในการทา การทากิจกรรมเป็น
กิจกรรม
บางครั้ง

ต้องปรับปรุง (1)
ไม่สนใจใน
การเรียน คุยและ
เล่นกันในขณะ
เรียน
ไม่ถามในหัวข้อที่
ตนไม่เข้าใจและ
ไม่กล้าแสดงออก
ไม่ตอบคาถาม

ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทา
กิจกรรม

๑๐๑๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูว้ ันที่.......................เดือน............................................พ.ศ.............................

ลาดับ
ที่

ชื่อกลุ่ม

การ
ปฏิสัมพันธ์
กัน
(4)

เกณฑ์การให้คะแนน
การ
พฤติกรรม รวม ระดับ
สนทนา
การ
การทางาน (16) คุณภาพ
เรื่อง
ติดต่อสื่อสาร
กลุ่ม
ทีก่ าหนด
(4)
(4)
(4)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น

๑๐๑๓

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายกลุ่ม (Rubric)

ประเด็นการ
ประเมิน
1. การปฏิสัมพันธ์
กัน

เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก (4)

ดี (3)

ร่วมมือและช่วยเหลือ ร่วมมือและ
เพื่อนในการทา
ช่วยเหลือเพื่อนเป็น
กิจกรรม
ส่วนใหญ่ในการทา
กิจกรรม
2. การสนทนาเรื่อง สนทนาตรงประเด็น สนทนาตรงประเด็น
ที่กาหนด
ครอบคลุมเนื้อหา
ครอบคลุมเนื้อหา
บางส่วน
3. การติดต่อสื่อสาร มีการปรึกษาครูและ มีการปรึกษาครูและ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ เป็น
ส่วนใหญ่
4. พฤติกรรม
มีการวางแผนอย่าง มีการวางแผนอย่าง
การทางาน
เป็นระบบ และแบ่ง เป็นระบบ และแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่ม
ในกลุ่มเป็นส่วน
ใหญ่

พอใช้ (2)

ต้องปรับปรุง (1)

ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรมเป็น
บางครั้ง
สนทนาตรงประเด็น

ไม่ให้ความร่วมมือ
ในขณะทา
กิจกรรม

มีการปรึกษาครูและ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ เป็น
บางครั้ง
มีการวางแผนอย่าง
เป็นระบบ และแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่มเป็นบางครั้ง

ไม่มีการปรึกษาครู
และเพื่อนกลุ่มอื่น ๆ

สนทนาไม่ตรง
ประเด็น

ไม่มีการวางแผน
อย่างเป็นระบบ
และไม่มีการแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่ม

๑๐๑๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คาชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
รายการ
ประเมิน
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้

3. มุ่งมั่นใน
การทางาน
4. รักความ
เปนไทย

พฤติกรรมการแสดงออก

ระดับการปฏิบตั ิ
๓ ๒ ๑

๑.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
2.1 ตั้งใจเรียน
2.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
2.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
2.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยีต่าง ๆ แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และ
เลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม
2.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู้
2.6 แลกเปลี่ยนความรู้ ด้วยวิธีการต่าง ๆ และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
3.1 มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
3.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ตอ่ อุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
4.1 มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
4.1เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังนี้
ช่วงคะแนน
26-33
18-25
10-17
1-9

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น

๑๐๑๕

แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
คาชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด✓ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
ระดับการปฏิบตั ิ
รายการประเมิน

พฤติกรรมการแสดงออก

๓

๒

๑

๑.ความสามารถ ๑.1 มีความสามรถในการรับ – ส่งสาร
ในการสื่อสาร
1.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ
ของตนเอง โดยใช้ภาษาอย่าง เหมาะสม
2. ความสามารถ 2.1 มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์
ในการคิด
2.2 มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ
3. ความสามารถ 3.1 สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้
ในการใช้ทกั ษะ 3.2 นาความรูท้ ี่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
ชีวิต
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนดังนี้
ช่วงคะแนน
13-18
9-12
5-8
1-4

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

๑๐๑๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ : _________________ สกุล : _________________วัน____ เดือน____________พ.ศ._____
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น
คำชี้แจง
๑. ระบายสีลงใน
ของแต่ละกิจกรรมที่นักเรียนคิดว่าทาได้ตามระดับการประเมินเหล่านี้
เพื่อประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน
ดีมาก
ดี
ปรับปรุง
พอใช้
ค่อนข้างดี
กิจกรรม

ระดับควำมสำมำรถ

1. ระบุปัจจัยทางภูมิศาสตร์และสังคมที่มีอทิ ธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานได้
2. ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของชุมชนได้
3. อธิบายประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนที่เกิดจากสภาพทาง
ภูมิศาสตร์และทางสังคมได้
4. ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนที่เกิดจากสภาพทางภูมิศาสตร์และ
ทางสังคมได้
5. บอกปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมของ
ชุมชนตนเองกับชุมชนอื่นๆ ได้
๒. นับจานวนดาวจากตารางข้างบนเพื่อบันทึกผลการเรียนรู้ของนักเรียน ดังนี้
จานวน
จานวน
..............................
..............................
จานวน
..............................

จานวน
..............................

จานวน
..............................
สรุป : วงกลมรอบผลการเรียนรู้ของนักเรียน โดยนับจากข้อที่ได้ดาวมากที่สุด
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ค่อนข้างดี
ดีมาก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในภูมิถิ่น
3. กาเครื่องหมาย √ ลงใน

๑๐๑๗

ที่นักเรียนวางแผนจะทาเพื่อพัฒนาการเรียนในครั้งต่อไป (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

มีความรับผิดชอบในการเรียน
ตั้งคาถามจะเกิดการเรียนรู้ และการแสวงหาความรู้อยู่เสมอๆ
ลงมือปฏิบัติให้เกิดความชานาญ
ทบทวน ท่อง และทาแบบฝึกหัดซ้า ๆ

๑๐๑๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

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

สิ่งที่ฉันชอบในการเรียนวิชานี้ คือ
............................................................................
............................................................................
...........................................................
.........................................................

สิ่งที่ฉันไม่ชอบในการเรียนวิชานี้ คือ
............................................................................
............................................................................
.................................................................
..............................................................

สิ่งที่ฉันจะทาให้ดีขึ้น คือ
............................................................................
............................................................................
............................................................................
........................................................................

รายวิชาประวัติศาสตร กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑๐๑๕

บรรณาณุกรม
ที่มา : http://www.dopa.go.th/history/politic2.htm
ที่มา : http://www.lib.ru.ac.th/journal/king_naresuan.html
http://www๑.mod.go.th/heritage/king/naresuan/naresuan.htm
ที่มา : http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php?mul_content_id=
ที่มา : http://phichai.igetweb.com/index.php?mo=๑๐&art=๙๕๓๙๕
ที่มา : http://phichai.igetweb.com/index.php?mo=๑๐&art=๙๕๓๙๕
(จาก ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู(สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้น
ประถมปที่ ๑ - ๖ (ฉบับปรับปรุง)

๑๐๒๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก. แบบประเมินรวม (ประวัติศาสตร์)

ภาคผนวก ก
แบบประเมินรวม (ประวัติศาสตร์)

๑๐๒๑

๑๐๒๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูว้ ันที่.......................เดือน...........................................พ.ศ..................................

ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

เกณฑ์การให้คะแนน
ความ
ความ
มีส่วน รวม ระดับ
สนใจ การตอบ
ตั้งใจใน
ร่วมใน (16) คุณภาพ
และการ คาถาม
การเรียน
กิจกรรม
ซักถาม
(4)
(4)
(4)
(4)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

ภาคผนวก ก. แบบประเมินรวม (ประวัติศาสตร์)

๑๐๒๓

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (Rubric)

ประเด็นการ
ประเมิน
1. ความตั้งใจใน
การเรียน
2. ความสนใจและ
การซักถาม
3. การตอบคาถาม

4. มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม

เกณฑ์การให้คะแนน
ต้องปรับปรุง
(1)
สนใจในการเรียน สนใจในการเรียน สนใจในการเรียน ไม่สนใจใน
ไม่คุยหรือเล่นกัน คุยกันเล็กน้อย
คุยกันและเล่นกัน การเรียน คุยและ
ในขณะเรียน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียนเป็น เล่นกันในขณะ
บางครั้ง
เรียน
มีการถามในหัวข้อ มีการถามในหัวข้อ มีการถามในหัวข้อ ไม่ถามในหัวข้อที่
ที่ตนไม่เข้าใจทุก ที่ตนไม่เข้าใจเป็น ที่ตนไม่เข้าใจเป็น ตนไม่เข้าใจและ
เรื่องและกล้า
ส่วนมากและกล้า บางครั้งและไม่ค่อย ไม่กล้าแสดงออก
แสดงออก
แสดงออก
กล้าแสดงออก
ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน ไม่ตอบคาถาม
เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามเป็น
ตอบคาถามถูกทุก ตอบคาถาม
บางครั้งและตอบ
ข้อ
ส่วนมากถูก
คาถามถูกเป็น
บางครั้ง
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ไม่มีความร่วมมือ
ช่วยเหลือเพื่อนใน ช่วยเหลือเพื่อน
ช่วยเหลือเพื่อนใน ในขณะทา
การทากิจกรรม
เป็นส่วนใหญ่ใน
การทากิจกรรม
กิจกรรม
การทากิจกรรม
เป็นบางครั้ง
ดีมาก (4)

ดี (3)

พอใช้ (2)

๑๐๒๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูว้ ันที่.......................เดือน.............................................พ.ศ.............................

ลาดับ
ที่

ชื่อกลุ่ม

เกณฑ์การให้คะแนน
การ
พฤติกรรม
การ
รวม ระดับ
สนทนา
การ
การ
ปฏิสัมพันธ์
เรื่อง ติดต่อสื่อสาร ทางาน (16) คุณภาพ
กัน
กลุม่
ทีก่ าหนด
(4)
(4)
(4)
(4)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
...................../..................../...................
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย
เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

ภาคผนวก ก. แบบประเมินรวม (ประวัติศาสตร์)

๑๐๒๕

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายกลุ่ม (Rubric)

ประเด็นการ
ประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก (4)

ดี (3)

1. การปฏิสัมพันธ์ ร่วมมือและช่วยเหลือ ร่วมมือและ
กัน
เพือ่ นในการทา
ช่วยเหลือเพื่อน
กิจกรรม
เป็นส่วนใหญ่ใน
การทากิจกรรม
2. การสนทนา
สนทนาตรงประเด็น สนทนาตรงประเด็น
เรื่องที่กาหนด
ครอบคลุมเนื้อหา
ครอบคลุมเนื้อหา
บางส่วน
3. การติดต่อสื่อสาร มีการปรึกษาครูและ มีการปรึกษาครูและ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ
เป็นส่วนใหญ่
4. พฤติกรรม
มีการวางแผนอย่าง มีการวางแผนอย่าง
การทางาน
เป็นระบบ และแบ่ง เป็นระบบ และแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่ม
ในกลุ่มเป็นส่วนใหญ่

พอใช้ (2)
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม
เป็นบางครั้ง
สนทนาตรง
ประเด็น
มีการปรึกษาครูและ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ
เป็นบางครั้ง
มีการวางแผนอย่าง
เป็นระบบ และแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่มเป็นบางครั้ง

ต้องปรับปรุง
(1)
ไม่ให้ความ
ร่วมมือในขณะทา
กิจกรรม
สนทนาไม่ตรง
ประเด็น
ไม่มีการปรึกษาครู
และเพื่อนกลุ่ม
อื่น ๆ
ไม่มีการวางแผน
อย่างเป็นระบบ
และไม่มีการแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่ม

๑๐๒๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คาชีแ้ จง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด✓ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
รายการ
ประเมิน
๑. มีวินัย
รับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้

3. มุ่งมั่นใน
การทางาน

ระดับการปฏิบตั ิ
๓ ๒ ๑

พฤติกรรมการแสดงออก
๑.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบ
2.1 ตั้งใจเรียน
2.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
2.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
2.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยีต่าง ๆ แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
และเลือกใช้สอื่ ได้อย่างเหมาะสม
2.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์
ความรู้
2.6 แลกเปลี่ยนความรู้ ด้วยวิธีการต่าง ๆ และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
3.1 มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
3.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ตอ่ อุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ

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

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังนี้
ช่วงคะแนน
22-27
15-21
8-14
1-7

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
นักเรียนทีไ่ ด้ระดับคุณภาพผ่านขึ้นไป ถือว่า ผ่าน

ภาคผนวก ข. แผนผังความคิด (Graphic Organizers)

ภาคผนวก ข.
แผนผังความคิด
(Graphic Organizers)

๑๐๒๗

๑๐๒๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

ภาคผนวก ข. แผนผังความคิด (Graphic Organizers)

๑๐๒๙

๑๐๓๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

ภาคผนวก ข. แผนผังความคิด (Graphic Organizers)

แหล่งอ้างอิง : https://www.kaganonline.com/catalog/smartcards.php

๑๐๓๑

๑๐๓๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

แผนผังความคิด
(Graphic Organizers)
แผนผังความคิด (Graphic Organizers)
แผนผังความคิด เป็นการฝึกให้ผู้ เรียนรวบรวมข้อมูลหรือความรู้ จากการศึกษาค้นคว้า การอ่าน
การฟังคําบรรยาย แล้วนําข้อมูลมาจัดกลุ่ม เขียนเป็นภาพแสดงให้เห็นถึงโครงสร้าง ความคิด กระบวนการคิด
และความสัมพันธ์ของกระบวนการคิด โดยใช้รูปภาพ หรือแผนภาพ

ผังความคิด (Mind Mapping)
เป็ น การแสดงโครงสร้า งของความสัมพั น ธ์ ของกระบวนการคิด ตั้ ง แต่ ต้ น จนจบ ช่ ว ยให้ ม องเห็น
ภาพรวมของความคิดและเค้าโครงของความคิดในเรื่องที่กํา ลังคิด ทําให้มองเห็นความสัมพันธ์ของความคิด
ทําได้โดยเขียนความคิดหลักไว้ตรงกลางและโยงเส้นให้สัมพันธ์กับความคิดรองความคิดย้อ น และความคิดที่
แยกย่อยที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันก็ขยายได้ต่อไปอีก ไม่มีทิศทางที่กําหนดแน่นอนตายตัว ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
ออกลูกเป็นไข่
ออกลูกเป็นตัว

สัตว์

สัตว์

โป
รติสต์

สัตว์

สิ่งมีชีวิต

สัตว์

ไวรัส

มี

พืช

ไม่มีด
อก

ภาคผนวก ข. แผนผังความคิด (Graphic Organizers)

๑๐๓๓

ผังแสดงความสัมพันธ์แบบโครงสร้างต้นไม้ (Tree Structure)
ผังแสดงความสัมพันธ์แบบโครงสร้างต้นไม้ จะใช้ในการแสดงความสัมพันธ์ของเรื่องที่มีความสําคัญ
ลดหลั่นกันเป็นลําดับจากใหญ่ไปหาจุดเล็ก ๆ รูปร่างของการเขียนจะมีโครงสร้างลักษณะคล้ายต้นไม้ที่มีกิ่งก้าน
หรืออาจจะมีลักษณะคล้ายแผนภูมิการบริหารองค์กรวิธีการเขียนให้เริ่มต้ นหัวข้อเรื่องไว้ข้างบนหรือตรงกลาง
แล้วลากเส้นให้เชื่อมโยงกับความคิดรวบยอดอื่น ๆ ที่มีความสําคัญรองลงไปตามลําดับ
การกระทา
เงื่อนไข
การกระทา
เงื่อนไข
การกระทา
เงื่อนไข
การกระทา

ราก

การกระทา
เงื่อนไข
การกระทา
เงื่อนไข
การกระทา
เงื่อนไข
การกระทา

๑๐๓๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

ผังรูปแบบเวนน์ (Venn Diagram)
เป็นการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของสิ่งของหรือแนวคิดตั้งแต่ ๒ สิ่งขึ้นไปว่าส่วนใดลักษณะใด
ที่มีความเหมือนหรือความต่างกัน เป็นการคิดแบบหาตัวร่วมในสิ่งที่เหมือนกัน ช่วยให้ผู้เรียนรู้จักจําแนก
ความเหมือนและความต่างของสิ่งของ สถานที่ และบุคคล หรืออื่น ๆ ได้ดี โดยการเขียนเป็นแผนภาพแสดง
ความสัมพันธ์ ดังตัวอย่างนี้

เซลล์สัตว์

เซลล์พืช
ผนังเซลล์
คลอโรพลาสต์
รูปร่างเหลี่ยม
คงรูปได้นาน

เยื่อหุ้มเซลล์
นิวเคลียส
ไซโทพลาซึม

รูปร่างกลม
อ่อนนุม่

ผังความคิดแบบวงจร (The Circle)
เป็นการคิดแบบเป็นวงจรหรือวงกลม โดยในวงกลมจะไม่มีจุดเริ่มต้นหรือจุดจบเพื่อเสนอขั้นตอน
ต่าง ๆ ที่สัมพันธ์เรียงลําดับเป็นวงกลม ตัวอย่างเช่น
วิญญาณ

สังขาร

นามรูป

ทุกข์
ผัสสะ

อายตนะ

ภาคผนวก ข. แผนผังความคิด (Graphic Organizers)

๑๐๓๕

ผังก้างปลา (The Fish Bone)
เป็นการคิดหาสาเหตุของปัญหา เช่น แดงหนีเรียน เพราะสาเหตุใด เป็นต้น การเขียนแผนผังทําได้
โดยกําหนดเรื่องแล้วหาสาเหตุและผลต่าง ๆ ในแต่ละด้าน ตัวอย่างเช่น

ผังแบบลาดับขั้นตอน (Sequence Chart)
แผนผังแบบลําดับขั้นตอนเป็นแผนผังที่แสดงให้เห็นถึงสภาพการณ์หรือเนื้อหาสาระที่เป็นกระบวนการ
เรียงตามลําดับขั้นตอน เป็นแผนผังที่แสดงให้เห็นถึงสภาพเหตุการณ์หรือเนื้อหาสาระที่เป็นกระบวนการเรียง
ตามลําดับต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น
เริ่มต้น
เดินออกจากบ้าน
ฉันมีเงิน มากกว่า 20 บาท

นั่งรถเมล์

นั่งรถมอเตอร์ไซค์

เดินเข้าซอย
ถึงที่ทางาน
จบ

๑๐๓๖

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

ภาคผนวก ค
แบบบันทึกการเรียนรู้
(Learning Logs)

ภาคผนวก ค. แบบบันทึกการเรียนรู้ (Learning Logs)

๑๐๓๗

การประเมินตนเอง (Self Reflection)
และการทาแบบบันทึกการเรียนรู้ (Learning logs)
การประเมินตนเอง/การบันทึกการเรียนรู้ เป็นการประเมินตนเอง/บันทึกสิ่งที่นักเรียนได้
เรียนรู้จากเนื้อหา บทเรียน หรือวิธีการดาเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการที่ได้จากการเรียนรู้ของตน การประเมิน
ตนเอง/บันทึกการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่สะท้อนการเรียนของผู้เ รียนและการค้นพบปัญหาการเรียนรู้ รวมทั้ง
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่เรียนรู้กับประสบการณ์เดิม
แนวทางการใช้การประเมินตนเอง (Self Reflection)/การทาแบบบันทึกการเรียนรู้ (Learning logs)
ก่อนการประเมินตนเอง/การเขียนบันทึกการเรียนรู้ ครูควรชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจความหมายของการ
ประเมินตนเอง/บันทึ กการเรียนรู้ ลั กษณะของการเขียนประโยชน์ ความยาวของการบันทึกการเรียนรู้
ที่เขียนในแต่ละครั้งเกณฑ์การเขียน การกาหนดเวลาส่งบันทึกการเรียนรู้ การยกตัวอย่างของการประเมิน
ตนเอง/บันทึกการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนวางแผนการประเมินตนเอง/การเขียนบันทึกการเรียนรู้ของตนเองได้
ทั้งนี้ในครั้งแรกครูควรทำร่วมกับนักเรียนเพื่อแนะนำวิธีกำรเขียนแบบสะท้อนคิด
การประเมินตนเอง/การเขียนบันทึกการเรียนรู้ในระยะเริ่มต้น ควรให้นักเรียนบันทึกการเรียนรู้
ที่สัมพันธ์กับเนื้อหาที่ เรี ยน เพราะสามารถเขีย นได้ ง่า ยกว่า จะทาให้ผู้เรียนมีกาลั งใจในการเขีย นบั น ทึ ก
การเรียนรู้
กำรให้ผลสะท้อนกลับของครูต่อนักเรียนควรทำด้วยควำมเต็มใจ ครูอ่ำนบันทึกกำรเรียนรู้แล้วพูด
หรือเขียนตอบกลับไปในบันทึกกำรเรียนรู้ของนักเรียนในทันที สิ่ งที่ครูตอบกลับควรเป็นกำรแนะนำแนวทำง
กำรให้ควำมคิดเห็นกำรให้กำลังใจ กำรชมเชย หรือตอบกลับปัญหำที่ผู้เรียนถำม รวมไปถึงกำรตั้งคำถำมเพื่อให้
นั ก เรี ย นได้ มี ก ำรคิ ด เพื่ อ ตอบกลั บ มำยั ง ผู้ ส อน หำกครู มี เ วลำควรอ่ ำ นบั น ทึ ก กำรเรี ย นรู้ แ ละตอบกลั บ
ในชั้นเรียน และควรอ่ำนสิ่งที่นักเรียนบันทึกพร้อมให้ข้อมูลย้อนกลับ เสนอแนะในเชิงบวกและสร้ำงสรรค์
กำรประเมินกำรเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคน โดยการประเมินตนเอง (Self Reflection)/การทา
แบบบันทึกการเรียนรู้ (Learning logs) เพื่อเปิดโอกำสได้สะท้อนคิดสิ่งที่เรียนรู้ทั้งที่ทำได้ดีและยังต้องพัฒนำ
โดยให้นักเรียนทำแบบประเมินตนเองหลังจบกำรเรียนรู้แต่ละหน่วยกำรเรียนรู้ และทำแบบบันทึกกำรเรียนรู้
ในช่วงกลำงภำคเรียน และปลำยภำคเรียน โดยครู เติมประเด็นสำคัญที่สอดคล้องกับสำระกำรเรียนรู้หรือหัวเรื่อง
ของแต่ละวิชำ ให้เด็กประเมินตนเอง ทั้งนี้เพื่อให้ครูนำข้อมูล จำกแบบบันทึกเพื่อพัฒนำกำรสอนของตัวเองและ
ช่วยเหลือนักเรียนเป็นรำยบุคคลต่อไป

๑๐๓๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)
ชั้น ป.1 - 2 ภาคเรียนที่ 1

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ : _________________ สกุล : _________________วัน____ เดือน____________พ.ศ._____
หน่วยกำรเรียนรู้ที่_______________เรื่อง_____________________________________________
คาชี้แจง
๑. ระบำยสีลงใน
ของแต่ละกิจกรรมที่นักเรียนคิดว่ำทำได้ตำมระดับกำรประเมินเหล่ำนี้
เพื่อประเมินกำรเรียนรู้ของนักเรียน
ดีมำก
ดี
ปรับปรุง
พอใช้
ค่อนข้ำงดี
กิจกรรม

ระดับความสามารถ

*หมายเหตุ : ครูเติมประเด็นที่ต้องการให้นักเรียนประเมินการเรียนรู้ของตนเอง

๒. นับจำนวนดำวจำกตำรำงข้ำงบนเพื่อบันทึกผลกำรเรียนรู้ของนักเรียน ดังนี้
จานวน..............................
จานวน..............................
จานวน..............................
จานวน..............................
จานวน..............................
สรุป : วงกลมรอบผลกำรเรียนรู้ของนักเรียน โดยนับจำกข้อที่ได้ดำวมำกที่สุด
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ค่อนข้ำงดี
ดีมำก
3. กาเครื่องหมาย ✓ลงใน ที่นักเรียนวางแผนจะทาเพื่อพัฒนาการเรียนในครั้งต่อไป (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
_______________________

_______________________

_______________________

______________________

*หมายเหตุ : ครูเติมประเด็นที่ต้องการให้นักเรียนวางแผนพัฒนาตนเอง

ภาคผนวก ค. แบบบันทึกการเรียนรู้ (Learning Logs)

๑๐๓๙
ชั้น ป.3 - 4 ภาคเรียนที่ 1

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ : _________________ สกุล : _________________วัน____ เดือน____________พ.ศ._____
หน่วยกำรเรียนรู้ที่_______________เรื่อง_____________________________________________
คาชี้แจง
๑. ระบำยสีลงใน
ของแต่ละกิจกรรมที่นักเรียนคิดว่ำทำได้ตำมระดับกำรประเมินเหล่ำนี้
เพื่อประเมินกำรเรียนรู้ของนักเรียน
ดีมำก
ดี
ปรับปรุง
พอใช้
ค่อนข้ำงดี
กิจกรรม

ระดับความสามารถ

*หมายเหตุ : ครูเติมประเด็นที่ต้องการให้นักเรียนประเมินการเรียนรู้ของตนเอง

๒. นับจำนวนดำวจำกตำรำงข้ำงบนเพื่อบันทึกผลกำรเรียนรู้ของนักเรียน ดังนี้
จานวน..............................
จานวน..............................
จานวน..............................
จานวน..............................
จานวน..............................
สรุป : วงกลมรอบผลกำรเรียนรู้ของนักเรียน โดยนับจำกข้อที่ได้ดำวมำกที่สุด
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ค่อนข้ำงดี
ดีมำก
3. กาเครื่องหมาย ✓ลงใน ที่นักเรียนวางแผนจะทาเพื่อพัฒนาการเรียนในครั้งต่อไป (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
_______________________

_______________________

_______________________

______________________

*หมายเหตุ : ครูเติมประเด็นที่ต้องการให้นักเรียนวางแผนพัฒนาตนเอง

๑๐๔๐

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)
ชั้น ป.5 - ป.6 ภาคเรียนที่ 1

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ : _________________ สกุล : ___________________วัน____ เดือน____________พ.ศ. _____
หน่วยกำรเรียนรู้ที่_______________เรื่อง_____________________________________________
๑. ประเมินการเรียนรู้ของตนเอง
กาเครื่องหมาย ✓ ในช่องระดับความสามารถของแต่ละกิจกรรมที่นักเรียนคิดว่าทาได้ตามระดับการประเมินเหล่านี้
ระดับความสามารถ : ดีมาก ค่อนข้างดี ดี พอใช้ ปรับปรุง
ที่

รายการ

ระดับความสามารถ
ดีมาก ค่อน
ดี พอใช้
ข้างดี

ปรับ
ปรุง

๑
๒
๓
๔
๕
*หมายเหตุ : ครูเติมประเด็นที่ต้องการให้นักเรียนประเมินการเรียนรู้ของตนเอง

2. สิ่งที่ฉันยังไม่เข้าใจ/ยังทาได้ไม่ดี คือ……

(สำมำรถเขียนได้มำกกว่ำ 1 อย่ำง)

……………………………………......................................................................................................................
................................................................................................................................................................
…………………………………………….............................................................................................................
................................................................................................................................................................
3. สิ่งที่ฉันตั้งใจจะทาให้ดีขนึ้ ในการเรียนหน่วยต่อไป

(สำมำรถเขียนได้มากกว่า 1 อย่ำง)

……………………………………………........................................................................................................
…………………………………………….......................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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ภาคผนวก ค. แบบบันทึกการเรียนรู้ (Learning Logs)

๑๐๔๑

บันทึกการเรียนรู้ (Learning logs)
ชื่อ : ____________________ สกุล : _________________วัน____ เดือน_____________ พ.ศ. _____

สิ่งหนึ่งที่ฉันได้เรียนรู้จากการเรียนวิชานี้ในครึ่งภาคเรียน คือ ..........................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...........
ฉันน่าจะเรียนรู้ได้ดีกว่านี้หาก .......................................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...........
สิ่งที่ฉันอยากจะบอกคุณครู คือ .....................................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...........
สิ่งที่ฉันควรปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น คือ ..........................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...........
ปัญหาในการเรียนของฉัน คือ .......................................................................................

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

๑๐๔๒

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

บันทึกการเรียนรู้ (Learning logs)
ชื่อ : ____________________ สกุล : _________________วัน____ เดือน_____________ พ.ศ. _____

สิ่งหนึ่งที่ฉันได้เรียนรู้จากการเรียนวิชานี้ในปลายภาคเรียน คือ .......................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...........
ฉันน่าจะเรียนรู้ได้ดีกว่านี้หาก .......................................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...........
สิ่งที่ฉันอยากจะบอกคุณครู คือ .....................................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...........
สิ่งที่ฉันควรปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น คือ ..........................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...........
ปัญหาในการเรียนของฉัน คือ .......................................................................................

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

ภาคผนวก ค. แบบบันทึกการเรียนรู้ (Learning Logs)

๑๐๔๓

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

สิ่งที่ฉันชอบในการเรียนวิชานี้ คือ
............................................................................
............................................................................
...........................................................
.........................................................

สิ่งที่ฉันไม่ชอบในการเรียนวิชานี้ คือ
............................................................................
............................................................................
.................................................................
..............................................................

สิ่งที่ฉันจะทาให้ดีขึ้น คือ
............................................................................
............................................................................
............................................................................
........................................................................

๑๐๔๔

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ประวัติศาสตร์ ป.๓)

คาถามการบันทึกผลหลังสอนสาหรับครูปลายทาง
1. การเข้าสู่บทเรียนช่วยให้นักเรียนของฉันกระตือรือร้น กับบทเรียนที่จะเรียนต่อไปหรือไม่ เพียงใด
ฉันมีบทบาทในการช่วยให้นักเรียนเห็นความเชื่อมโยงกับบทเรียนหรือไม่ อย่างไร
2. วันนี้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมกับการเรียนรู้หรือไม่ และมากน้อยเพียงใด เพราะเหตุใด ในบทเรียน
ต่อไปฉันควรจะทาอย่างไร เพื่อสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมของนักเรียนให้เพิ่มขึ้น
3. การจัดกิจกรรมในวันนี้ราบรื่นดีหรือไม่ ฉันพอใจกับการจัดกลุ่มของนักเรียนในระดับใด เพราะเหตุใด
มีสิ่งใด/เทคนิคใดที่ควรปรับให้การจัดการราบรื่น/ดีขึ้นกว่าเดิม
4. วันนี้ฉันดูแลนักเรียนทั่วถึงและเป็นไปตามความแตกต่างของนักเรียนในชั้นหรือไม่ อย่างไร
5. ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่น่าสนใจหรือแตกต่างในระหว่างการเรียนจากที่ผ่านมาหรือไม่ อย่างไร
6. ในวั น นี้ ฉั น มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ นั ก เรี ย นของฉั น ในรู ป แบบใดบ้ า ง (เช่ น ให้ ก าลั ง ใจ กล่ า วชมเชย
ให้ความช่วยเหลือ ฯลฯ)
7. วันนี้ฉันมีปัญหาในการกากับชั้นเรียนหรือไม่ หากมี ฉันใช้วิธีการใดในการแก้ปัญหา
8. ในชั่วโมงนี้มีส่วนดี ๆ อะไรบ้างที่เกิดขึ้น และมีเรื่องใดที่ฉันรู้สึกว่าเป็นไปตามความคาดหวัง
9. สิ่งหนึ่งที่ฉันได้เรียนรู้จากการจัดการเรียนรู้ในวันนี้
10. ตามความรู้ สึ ก ของฉั น นั ก เรี ย นชอบอะไรมากที่ สุ ด ในการเรี ย นวั น นี้ และสิ่ ง ใดที่ นั ก เรี ย น
ยังตอบสนองไม่ดีพอ

คณะผู้จัดทำคูม่ ือครูและแผนกำรจัดกำรเรียนรู้

๑๐๔๕

คณะผู้จัดทำคูม่ ือครูและแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม ระดับประถมศึกษำ
คณะจัดทำคู่มือครูและแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ (ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑)
ทีป่ รึกษำมูลนิธิกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม ในพระบรมรำชูปถัมภ์
พลเอก ดำว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
ประธำนกรรมกำรบริหำรมูลนิธิกำรศึกษำทำงไกล
ผ่ำนดำวเทียม ในพระบรมรำชูปถัมภ์
รองศำสตรำจำรย์นรำพร จันทร์โอชำ
รองประธำนกรรมกำรบริหำรมูลนิธิกำรศึกษำทำงไกล
ผ่ำนดำวเทียม ในพระบรมรำชูปถัมภ์
นำยอนุสรณ์ ฟูเจริญ
ผู้ช่วยเลขำธิกำรมูลนิธิกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
ในพระบรมรำชูปถัมภ์
ทีป่ รึกษำสำนักงำนโครงกำรสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ
นำยสมเกียรติ ชอบผล
ที่ปรึกษำสำนักงำนโครงกำรสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ
นำยสุชำติ วงศ์สุวรรณ
ข้ำรำชกำรบำนำญ อดีตผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
ทีป่ รึกษำสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน
นำยบุญรักษ์ ยอดเพชร
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
นำยณรงค์ แผ้วพลสง
รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
นำงสำวอุษณีย์ ธโนศวรรย์
รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
นำงสุกัญญำ งำมบรรจง
รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
นำยอัมพร พินะสำ
ผู้ช่วยเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
นำยสนิท แย้มเกษร
ผู้ช่วยเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ทีป่ รึกษำกลุ่มสำระกำรเรียนรูบ้ ูรณำกำร
นำยอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว
นำยเทวรัฐ โตไทยะ
นำยจุฬำ ชิณวงศ์
นำยสมัย ธนะศรี
นำยโกวิท เพลินจิตต์

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สกลนคร เขต ๑
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สกลนคร เขต ๓
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
น่ำน เขต ๒
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุบลรำชธำนี เขต ๑

๑๐๔๖
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
นำงนิรมล ตู้จินดำ
นำงฉวี ณ ตะกั่วทุ่ง
๑. นำงฉวี ณ ตะกั่วทุ่ง
๒. นำยปรีชำ เดือนนิล
๓. นำงสำวจงรักษ์ รัตนวิฑูรย์
๔. นำงอุไร เปียงใจ
๕. นำงประภัสสร โกศัลวัฒน์
๖. นำงยุวดี ชุมปัญญำ
๗. นำงนิติพร ศรีโนนยำง
๘. นำยศักดิ์พงษ์ วรรณวำส
๙. นำยปริญญำ อุปลำ
๑๐. นำงสำยพลอยนภัส ทัศนพงษ์
๑๑. นำงสำวสุรัชดำ ภูรับพำ
๑๒. นำงรัตนำภรณ์ คำฝุย
๑๓. นำงสำวปำริชำต บุษบงค์
๑๔. นำงสำวยุวะธิดำ ไตรธรรม
๑๕. นำงวำนิตย์ ธำนี
๑๖. นำงสำวนันทพัชร์ ศุภธีรำรักษ์
๑๗. นำงสำวเรือนเพชร กิตติพิมำนชัย
๑๘. นำยศิริ ไชยช่อฟ้ำ
๑๙. นำงจินตนำ ไชยช่อฟ้ำ
๒๐. นำงสำวพรพิมล ยอดแก้ว
๒๑. นำยจำลอง ไชยยำ
๒๒. นำงเพียงจิต สุวรรณพงศ์
๒๓. นำงวิภำพร แก่นอ้วน
๒๔. นำงวิภำดำ ขุนนิตย์
๒๕. นำงสำวมณีรัตน์ บุญเต็ม
๒๖. นำงสำวอุทัยวรรณ ทับทิมทองสุข
๒๗. นำงสำวปัญจนี อุ้ยเฉ้ง
๒๘. นำงสำววนิดำ หินน้อย
๒๙. นำงสำววินัสรำ ณ ตะกั่วทุ่ง
๓๐. นำงลัดดำ สุขศรี
๓๑. นำยสมชำย นำวีว่อง
๓๒. นำยอิสรำนันท์ ชนะภัย
๓๓. นำยภูริทัต ลิ่มจู้หม้อ
๓๔. นำงสำวเสำวณี โบบทอง

คู่มือครูและแผนจัดกำรเรียนรู้ ระดับประถมศึกษำ ภำคเรียนที่ ๑
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนพัฒนำหลักสูตรและกำรเรียนรู้
ข้ำรำชกำรบำนำญ สพป.พังงำ
ข้ำรำชกำรบำนำญ
ประธำน
ข้ำรำชกำรบำนำญ
สพป.สกลนคร เขต ๓
ข้ำรำชกำรบำนำญ
สพป.น่ำน เขต ๒
ข้ำรำชกำรบำนำญ
สพป.น่ำน เขต ๒
ข้ำรำชกำรบำนำญ
สพป.สกลนคร เขต ๑
ศึกษำนิเทศก์
สพป.สกลนคร เขต ๓
ศึกษำนิเทศก์
สพป.สกลนคร เขต ๓
ศึกษำนิเทศก์
สพป.สกลนคร เขต ๓
ศึกษำนิเทศก์
สพป.สกลนคร เขต ๓
ศึกษำนิเทศก์
สพป.สกลนคร เขต ๓
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนพุทธรักษำ
สพป.สกลนคร เขต ๓
ครูโรงเรียนนำจำนกล้วยน้อย
สพป.สกลนคร เขต ๓
ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยหินลำด
สพป.สกลนคร เขต ๓
ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยหินลำด
สพป.สกลนคร เขต ๓
ครูโรงเรียนบ้ำนหนองฮีหนองแคน
สพป.อุบลรำชธำนี เขต ๑
ครูโรงเรียนบ้ำนโนนบ่อหวำยดินดำ
สพป.อุบลรำชธำนี เขต ๑
ครูโรงเรียนดอนมดแดง (บ้ำนดงบัง) สพป.อุบลรำชธำนี เขต ๑
ครูโรงเรียนแสนทองวิทยำ
สพป.น่ำน เขต ๒
ครูโรงเรียนบ้ำนปำงปุก
สพป.น่ำน เขต ๒
ครูโรงเรียนบ้ำนปำงกอม
สพป.น่ำน เขต ๒
ศึกษำนิเทศก์
สพป.น่ำน เขต ๒
ครูโรงเรียนบ้ำนหัวคำ
สพป.อุบลรำชำธำนี เขต ๑
ครูโรงเรียนอุบลวิทยำคม
สพป.อุบลรำชำธำนี เขต ๒
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบำงกัน
สพป.พังงำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนถ้ำทองหลำง
สพป.พังงำ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดนิโครธำรำม
สพป.พังงำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดนิโครธคุณำกร
สพป.พังงำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนย่ำนสะบ้ำ
สพป.พังงำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบำงจัน
สพป.พังงำ
ครูโรงเรียนบ้ำนโคกเจริญ
สพป.พังงำ
ครูโรงเรียนบ้ำนคลองดินเหนียว
สพป.พังงำ
ครูโรงเรียนบ้ำนคลองดินเหนียว
สพป.พังงำ
ครูโรงเรียนบ้ำนทุ่งเจดีย์
สพป.พังงำ
ครูโรงเรียนอนุบำลพังงำ
สพป.พังงำ

คณะผู้จัดทำคูม่ ือครูและแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
๓๕. นำยเบญจพล ติ๊บขัน
๓๖. นำงสำยรุ้ง ติ๊บขัน
๓๗. นำยสมศักดิ์ สุทธกำร
๓๘. นำงเทียมจิต หำญยุทธ
๓๙. นำยนันตชัย แอบู
๔๐. นำงฉัตรชนก พึ่งถิ่น
๔๑. นำยอนันต์ หำญจิตร
๔๒. นำยเจษฎำ อนันตศรี
๔๓. นำยไกรศร ไชยเทพ
๔๔. นำงสำวสุทิศำ พู่พัฒนศิลป์
๔๕. นำยนพรัตน์ ทองอยู่
๔๖. นำงอรุณี นพฤทธิ์
๔๗. นำงสำวจิรำภรณ์ เพชรเรือง
๔๘. นำยสุนทร หนูอินทร์
๔๙. นำงนำตญำ สัตถำผล
๕๐. นำงวำรุณีย์ กุลธรวิโรจน
๕๑. นำงสำวดำรุณี มุงคุณ
๕๒. นำยพิพัฒน์ สอนสมนึก
๕๓. นำงจินดำ ก่อบุญ
๕๔. นำงสำววรำภรณ์ เขตโสภำ
๕๕. นำงทิพย์สุดำ ธิศรี
๕๖. นำงปิยำภรณ์ พละศักดิ์
๕๗. นำยวิสูตร สวนไผ่
๕๘. นำงสุจินต์ สวนไผ่
๕๙. นำยเกียรติภูมิ มะแสงสม
๖๐. นำยอดุลศักดิ์ ศรีวิชัย
๖๑. นำยบรรพต แสนสุวรรณ
๖๒. นำงสำวสุพรรณิกำร์ สุทธหลวง

ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนน้ำหิน
ครูโรงเรียนบ้ำนดอน (ศรีเสริมกสิกร)
ครูโรงเรียนชุมชนรัชดำภิเษกที่ ๑๑๕
ครูโรงเรียนชุมชนศิลำเพชร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนคลองดินเหนียว
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนน้ำจืด
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนย่ำหมี
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนท่ำเขำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนปกปุย
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสำมช่อง
ครูโรงเรียนบ้ำนคลองบอน
ครูโรงเรียนกะปง
ครูโรงเรียนบ้ำนอ่ำวมะม่วง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนนำยอวัฒนำ
ครูโรงเรียนบ้ำนหลุบเลำ
ครูโรงเรียนอนุบำลสกลนคร
ครูโรงเรียนบ้ำนชมภูพำน
ครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยำคำร
ครูโรงเรียนบ้ำนบะนกทำ
ครูโรงเรียนบ้ำนกุดเรือคำ
ครูโรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภำพที่ ๘๑
(พระเทพญำณวิศิษฏ์ “ชัยทวี” อุปถัมภ์)
ครูโรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภำพที่ ๘๑
(พระเทพญำณวิศิษฏ์ “ชัยทวี” อุปถัมภ์)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนชมภูพำน
ครูโรงเรียนบ้ำนชมภูพำน
ครูโรงเรียนบ้ำนต้อนรำษฎร์ดำรงวิทย์
ศึกษำนิเทศก์ สพป.อุบลรำชธำนี เขต ๑
ศึกษำนิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑
ศึกษำนิเทศก์ สพป.น่ำน เขต ๒

๑๐๔๗
สพป.น่ำน เขต ๒
สพป.น่ำน เขต ๒
สพป.น่ำน เขต ๒
สพป.น่ำน เขต ๒
สพป.พังงำ
สพป.พังงำ
สพป.พังงำ
สพป.พังงำ
สพป.พังงำ
สพป.พังงำ
สพป.พังงำ
สพป.พังงำ
สพป.พังงำ
สพป.สกลนคร เขต ๑
สพป.สกลนคร เขต ๑
สพป.สกลนคร เขต ๑
สพป.สกลนคร เขต ๑
สพป.สกลนคร เขต ๑
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.สกลนคร เขต ๑
สพป.สกลนคร เขต ๑
สพป.สกลนคร เขต ๑
เลขำนุกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร

๑๐๔๘

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑

คณะกรรมการปรับปรุงคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒ พ.ศ.2563)
ทีป่ รึกษามูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ

ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
รองศาสตราจารย์นราพร จันทร์โอชา รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ
ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
รองศาสตราจารย์เฉลียวศรี พิบูลชล คณะกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ทีป่ รึกษาสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายอัมพร พินะสา
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายกวินทร์เกียรติ นนท์พละ
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาวรัตนา แสงบัวเผื่อน
ผู้อานวยการสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
นางผานิต ทวีศักดิ์
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการดาเนินงาน
รองศาสตราจารย์เฉลียวศรี พิบูลชล
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการบริหาร มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ
ประธานคณะกรรมการ
ผู้ช่วยเลขาธิการ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
นางสาวกุศลิน มุสิกุล
คณะกรรมการ
กรรมการบริหาร มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
รองศาสตราจารย์สนธิดา เกยูรวงศ์
คณะกรรมการ
เจ้าหน้าทีส่ มทบ มูลนิธกิ ารศกึษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
นางราตรี ศรีไพรวรรณ
คณะกรรมการ
ผู้อานวยการโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
นางวิภา แจ่มฤทธิ์
คณะกรรมการ
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ฝ่ายประถมศึกษา โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะผู้จัดทาคูม่ ือครูและแผนการจัดการเรียนรู้

๑๐๔๙

นางวิภา ตัณฑุลพงษ์
คณะกรรมการและเลขานุการ
รองหัวหน้าสานักงาน มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณะทางานปรับปรุงคู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ 60 พรรษา และชุดกิจกรรมการเรียนรูส้ าหรับ
นักเรียน ระดับประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒)
1. นางพรทิพา คาแหง
2. นายประพนธ์ สะสมทรัพย์
3. นางปานทิพย์ ดอนขันไพร
4. นางสาวอริษา แก้วไทรหงวน
5. นางสาวสุดารัตน์ จันทะแจ่ม
6. นางสาวฐิติรัตน์ ดิษฐ์วงค์
7. นายภากร อุปการแก้ว
8. นางสาววรพรรณ์ ศรีอรุณ
9. นางสาวสกุณา นกเทียน
10. นางสาวนจรักษ์ สุขเจริญ
11. นางพจนีย์ รักษาราษฎร์
12. นายอาทิตย์ ศรีรุ้ง

ข้าราชการบานาญ
สพป.กทม.
ศึกษานิเทศก์
สพป.นครปฐม เขต 1
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดสระสี่มุม
สพป.นครปฐม เขต 1
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะทางานตรวจและแก้ไขคู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ 60 พรรษา และชุดกิจกรรมการเรียนรู้
สาหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒)
1. นางพรทิพา คาแหง
ข้าราชการบานาญ
สพป.กทม.
2. นายประพนธ์ สะสมทรัพย์ ศึกษานิเทศก์
สพป.นครปฐม เขต 1
3. นางปานทิพย์ ดอนขันไพร
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดสระสี่มุม
สพป.นครปฐม เขต 1
4. นางสาวศริษา จิตศรีพิทกั ษ์เลิศ ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
5. นางสาวกาญจนา ดวงพิมพ์ ครู โรงเรียนบ้านลันแต้
สพป.สุรินทร์ เขต 3
6. นางสาวเปรมฤดี กาละวงค์
ครู โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง (ประชารัฐวิทยาคาร) สพป.แพร่ เขต 2
7. นางจินตนา นางงามสาโรง
พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม สพป.ขอนแก่น เขต 3
8. นางกรรณิกา สาโยธา
ครู โรงเรียนปราสาท
สพป.สุรินทร์ เขต 3
9. นายภัทรดนัย ใจกล้า
ครู โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
10. นายอิสมาแอล สะมะลี
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง
สพป.ปัตตานี เขต 1
11. นางสาวอริษา แก้วไทรหงวน ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
12. นางสาวสุดารัตน์ จันทะแจ่ม ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์

๑๐๕๐
13. นางสาวฐิติรัตน์ ดิษฐ์วงค์
14. นายภากร อุปการแก้ว
15. นางสาววรพรรณ์ ศรีอรุณ
16. นางสาวนจรักษ์ สุขเจริญ
17. นายอาทิตย์ ศรีรุ้ง
18. นางสาวสกุณา นกเทียน

คู่มือครูและแผนจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะทางานตรวจ/บรรณาธิการกิจคู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ 60 พรรษา และชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้สาหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒)
1. นางพรทิพา คาแหง
ข้าราชการบานาญ
สพป.กทม.
2. นายประพนธ์ สะสมทรัพย์
ศึกษานิเทศก์
สพป.นครปฐม เขต 1
3. นางปานทิพย์ ดอนขันไพร
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดสระสี่มุม
สพป.นครปฐม เขต 1
4. นางพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
รองหัวหน้าสานักงาน มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
5. นางวิภา ตัณฑุลพงษ์
นักทรัพยากรบุคคล มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
6. นางศิริรัตน์ มูลไชยศรี
นักทรัพยากรบุคคล มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
7. นางสาวทิพจุฑา ชุนเกษา
8. นางสาววรรณวิษา ภูพานทอง นักวิชาการศึกษา มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
9. นางสาวณัฐพร เผือดจันทึก นักวิชาการศึกษา มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

