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๑. แนวคิดหลัก
การจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย
เปนการจัดการเรียนรูแ บบบูรณาการระหวางวิชา โดยมีกลุม สาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เปนแกน และบูรณาการกับกลุม สาระการเรียนรูศ ลิ ปะสุขศึกษาและพลศึกษา และการงานอาชีพและเทคโนโลยี
โดยใชทกั ษะกระบวนการจัดกิจกรรมทีห่ ลากหลาย ซึง่ นักเรียนไดเรียนรูท กั ษะกระบวนการจากครูผสู อนทีอ่ ธิบาย
แนวคิดและองคความรูในชวงตนชั่วโมง จากนั้นจึงใหนักเรียนฝกปฏิบัติแบบรวมมือรวมใจ โดยการทํางานแบบ
จับคูหรือเปนกลุมยอย รวมทั้งฝกฝนทักษะเพิ่มเติมจากการทํากิจกรรมเดี่ยว

๒. การเตรียมตัวของครู
ครูผสู อนจําเปนตองศึกษาหนวยการเรียนรูล ว งหนากอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท กุ ครัง้ เพือ่ ประสิทธิภาพ
ในการจัดการงาน ใบกิจกรรมใหครบถวน โดยศึกษาใบความรูสําหรับครู แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน สื่อ
ประกอบการจัดกิจกรรม เฉลยกิจกรรมและลําดับขั้นตอนการจัดกิจกรรม
๓. สื่อการจัดการเรียนรูกลุมบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ ประกอบดวย
๓.๑ ใบงาน – ใบกิจกรรม – ใบความรู สําหรับใชในการจัดการเรียนรูกิจกรรมกลุมยอย กิจกรรมจับคู
และกิจกรรมเดี่ยว โดยใชสัญลักษณ
และสี แสดงระดับชั้นเรียน เชน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ ใชสีสมและ
มีรูป
จํานวน ๔ ดวง
๓.๒ เกม บัตรคํา และบัตรภาพ ใชประกอบการเรียนรู ชวยสรางความสนุกสนานเพลิดเพลิน เกิด
การเรียนรูอยางมีความสุข
๔. ลักษณะชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ จัดทําเปนหนวยการเรียนรู
(Learning Unit) โดยผานการวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ นําผลการวิเคราะห
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู มาจัดกิจกรรมการเรียนรูบูรณาการ มุงพัฒนาใหผูเรียนไดพัฒนาการเรียนรู สมรรถนะ
สําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงคและเสริมสรางใหผูเรียนไดเกิดคุณลักษณะตามคานิยมหลัก ๑๒ ประการ การ
ดํารงตนโดยใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การมีระเบียบวินัย อดทน เคารพกฎหมาย และการมีสติ รูคิด รูทํา

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูครูควรศึกษาแผนการจัดการเรียนรูนี้ใหละเอียดจัดเตรียมสื่อการเรียนรูใหพรอม ประเมิน
พฤติกรรมของผูเรียนอยางตอเนื่อง และสามารถปรับใชใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม สถานการณ และการเรียนรู
ของนักเรียนได สําหรับภาคเรียนที่ ๑ ประกอบดวย หนวยการเรียนรู ๕ หนวยดังนี้
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป
๕. แผนการจัดการเรียนรู กลุมบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู กลุมบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ กําหนดใหสอดคลอง
กับหนวยการเรียนรู ใน ๑ หนวยการเรียนรูจะประกอบไปดวยหนวยยอย แตละหนวยยอยประกอบดวยแผนการ
จัดการเรียนรู แตละแผนการจัดการเรียนรูจะประกอบดวย ขอบเขตเนื้อหา จุดประสงคการเรียนรู กิจกรรม
การเรียนรู สื่อการเรียนรู และการวัดประเมินผลการเรียนรู สําหรับใชในการสอนแตละครั้ง แบงเปนชั่วโมงที่ ๑
ชั่วโมงที่ ๒ และหรือชั่วโมงที่ ๓ โดยมีเนื้อหาตอเนื่องกัน สําหรับกิจกรรมการเรียนรูสื่อ /แหลงเรียนรู และการประเมิน
แยกตามเนื้อหาและองคประกอบของแผนแตละแผน เพื่อใหเกิดความสะดวกในการสอน
๖. สัญลักษณที่ใช
ในชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมบูรณาการ สัญลักษณพิมพไวในกรอบดานบนมีความหมาย ดังนี้
บ ๑.๑/ผ ๑-๐๑
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
บูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ หนวยยอยที่ ๑
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑
ใบงานที่ ๐๑

เรื่อง
คําชี้แจง
สารบัญ
สวนที่ ๑

สวนที่ ๒

สารบัญ

โครงสรางของชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แนวการจัดการเรียนรูบูรณาการ
โครงสรางหนวยการเรียนรูบูรณาการ

มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดหนวยการเรียนรูบูรณาการ
ลําดับการนาเสนอแนวคิดหลัก
โครงสรางแผนการจัดการเรียนรูของหนวยการเรียนรูที่ ๑
หนวยยอยที่ ๑ ชีวิตพอเพียง
ใบสรุปหนาหนวยยอยที่ ๑
โครงสรางแผนการจัดการเรียนรูหนวยยอยที่ ๑
คําชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ การผลิตสินคาและบริการ
แนวการจัดการเรียนรู
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ การผลิตสินคาและบริการ
คําชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ ปจจัยที่มีผลตอการผลิต เลือกซื้อ
สินคาและ บริการ
แนวการจัดการเรียนรู
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ ปจจัยที่มีผลตอการผลิต เลือกซื้อ สินคาและบริการ
คําชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ สิทธิพื้นฐานและบทบาทของผูบริโภค
แนวการจัดการเรียนรู
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ สิทธิพื้นฐานและบทบาทของผูบริโภค
คําชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวการจัดการเรียนรู
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
คําชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวการจัดการเรียนรู
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คําชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ สหกรณ
แนวการจัดการเรียนรู
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ สหกรณ
คําชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ การใชทรัพยากรอยางยั่งยืน
แนวการจัดการเรียนรู
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ การใชทรัพยากรอยางยั่งยืน

หนา

๓
๔
๕
๑๙
๒๑
๒๒
๒๕
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๔๑
๔๒
๔๓
๕๓
๕๔
๕๕
๖๕
๖๖
๖๗
๗๖
๗๗
๗๘
๘๘
๘๙
๙๐
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒

สารบัญ (ตอ)

เรื่อง
หนวยยอยที่ ๒ ออมไวไมขัดสน
ใบสรุปหนาหนวยยอยที่ ๒
โครงสรางแผนการจัดการเรียนรูหนวยยอยที่ ๒
คําชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐกิจในชุมชน
แนวการจัดการเรียนรู
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐกิจในชุมชน
คําชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ การพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจ
แนวการจัดการเรียนรู
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ การพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจ
คําชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ สกุลเงินตรา
แนวการจัดการเรียนรู
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ สกุลเงินตรา
คําชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ ธนาคารและการกูยืมเงิน
แนวการจัดการเรียนรู
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ ธนาคารและการกูยืมเงิน
คําชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ
แนวการจัดการเรียนรู
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ
คําชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ การรวมกลุมทางเศรษฐกิจภายในทองถิ่น
แนวการจัดการเรียนรู
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ การรวมกลุมทางเศรษฐกิจภายในทองถิ่น

หนา
๑๑๗
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙

สวนที่ ๑

โครงสรางของชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู
กลุมบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
1
เศรษฐีน้อย

(๔๐ ชั่วโมง/ปี)

10
อาเซียนศึกษา

2
สุขภาพดีชีวีเป็นสุข

(๒๐ ชั่วโมง/ปี)

9
ถิ่นไทยวิไลศิลป์
(๓๐ ชั่วโมง/ป)

(๔๐ ชั่วโมง/ปี)

3
เด็กไทยใฝ่ดี

การเรียนรู้บูรณาการ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
(๓๑๐ ชั่วโมง/ปี)

(๔๐ ชั่วโมง/ปี)

4
คนดีศรีแผ่นดิน

8
สุนทรียศิลป์

(๓๐ ชั่วโมง/ปี)

(๓๐ ชั่วโมง/ปี)

5
โลกสวยด้วยมือเรา

7
ชีวิตสุขสันต์ในบ้านของเรา
(๔๐ ชั่วโมง/ปี)

(๔๐ ชั่วโมง/ปี)

หนวยการเรียนรูที่ ๖

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๓

แนวทางการจั
การเรี
แนวทางการจั
ดการเรียดนรู
 กลุยมนรู
บูร้ ณาการ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

ภาคเรียนที่ 1
1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เศรษฐีน้อย (๔๐ ชั่วโมง)
 หน่วยย่อยที่ 1 ชีวิตพอเพียง
 หน่วยย่อยที่ 2 ออมไว้ไม่ขัดสน

ภาคเรียนที่ 2
1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เด็กไทยใฝ่ดี (๔๐ ชั่วโมง)
 หน่วยย่อยที่ 1 มุ่งมั่นและศรัทธา
 หน่วยย่อยที่ 2 ปฏิบัติมาเป็นนิจ
 หน่วยย่อยที่ 3 พาจิตแจ่มใส
2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สุขภาพดีชีวีเป็นสุข
2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 โลกสวยด้วยมือเรา
(๔๐ ชั่วโมง)
(๔๐ ชั่วโมง)
 หน่วยย่อยที่ 1 รักตัวเราเท่าฟ้า
 หน่วยย่อยที่ 1 รอบตัวน่ารู้
 หน่วยย่อยที่ 2 สนุกกับเกมกีฬา
 หน่วยย่อยที่ 2 มองดูธรรมชาติ
 หน่วยย่อยที่ 3 สุขภาพดีมีสุข
 หน่วยย่อยที่ 3 ซึมซาบการเปลี่ยนแปลง
 หน่วยย่อยที่ 4 หวงแหนสิ่งแวดล้อม
3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 คนดีศรีแผ่นดิน (๓๐ ชั่วโมง) 3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ชีวิตสุขสันต์ในบ้านของเรา
(๔๐ ชั่วโมง)
 หน่วยย่อยที่ 1 ต้นกล้าคนดี
 หน่วยย่อยที่ 1 ครอบครัวอุ่นจิต
 หน่วยย่อยที่ 2 สิทธิเด็กไทย
 หน่วยย่อยที่ 2 ช่างคิดซ่อมแซม
 หน่วยย่อยที่ 3 วิถีประชาธิปไตย
 หน่วยย่อยที่ 3 เกษตรกรรมคู่บ้าน
 หน่วยย่อยที่ 4 สานฝันให้เป็นจริง
4. หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เด็กไทยหัวใจสร้างสรรค์
4. หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ถิ่นไทยวิไลศิลป์
(๓๐ ชั่วโมง)

 หน่วยย่อยที่ 1 ยอนรอยไทย
 หน่วยย่อยที่ 2 ภูมิใจในท้องถิ่น
 หน่วยย่อยที่ 3 แผนดินไทยแผนดินทอง
5. หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 สุนทรีย์ศิลป์ (๓๐ ชั่วโมง) 5. หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 อาเซียนศึกษา
(๒๐ ชั่วโมง)
 หน่วยย่อยที่ 1 กาเนิดงานศิลป์
 หน่วยย่อยที่ 1 เพื่อนบานของเรา
 หน่วยย่อยที่ 2 จินตนาการหรรษา
 หน่วยย่อยที่ 2 ลักษณะทางกายภาพของ
 หน่วยย่อยที่ 3 ลีลาศิลปไทย
กลุมอาเซียน
 หน่วยย่อยที่ 4 ภูมิใจในงานศิลป

๔

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

โครงสร้ำงกลุโครงสร
่มสำระกำรเรี
้บูรณำกำร
ชั้นประถมศึ
างกลุมยบูนรูรณาการ
ชั้นประถมศึ
กษาปกษำปี
ที่ ๔ ที่ ๔
หน่วย
ที่
1

ชื่อหน่วย
กำรเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔
มำตรฐำน/ตัวชี้วัด

เศรษฐีน้อย มฐ. ส 3.1
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.4/1
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.4/2
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.4/3
มฐ. ส 3.2
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.4/1
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.4/2
มฐ. ท 1.1
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.4/6
มฐ. ท 2.1
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.4/6
มฐ. ท 3.1
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.4/3
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.4/4
มฐ. ค 2.2
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.4/1
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.4/2
มฐ. ค 6.1
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.4/4
มฐ. ศ 1.1
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.4/5

สำระกำรเรียนรู้
- ปัจจัยที่มีผลต่อกำรเลือกซื้อสินค้ำและบริกำร
- สิทธิพื้นฐำนและรักษำผลประโยชน์ของ
ตนเองในฐำนะผู้บริโภค
- หลักกำรของเศรษฐกิจพอเพียงและนำไปใช้
ในชีวิตประจำวันของตนเอง

เวลำ
(ชั่วโมง)
๔๐

- ควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจของคนในชุมชน
- หน้ำที่เบื้องต้นของเงิน
- ควำมรู้และข้อคิดจำกเรื่องที่อ่ำนเพื่อนำไปใช้
ในชีวิตประจำวัน
- กำรเขียนบันทึกและเขียนรำยงำนจำก
กำรศึกษำค้นคว้ำ
- กำรพูดแสดงควำมรู้ ควำมคิดเห็นและ
ควำมรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู
- กำรตั้งคำถำมและตอบคำถำมเชิงเหตุผลจำก
เรื่องที่ฟังและดู
- กำรแก้ปัญหำเกี่ยวกับกำรวัดควำมยำว กำร
ชั่ง กำรตวง เงิน และเวลำ
- กำรเขียนบันทึกรำยรับรำยจ่ำย
- กำรใช้ภำษำและสัญลักษณ์ทำงคณิตศำสตร์
ในกำรสื่อสำรกำรสื่อควำมหมำยและกำร
นำเสนอได้อย่ำงถูกต้อง และเหมำะสม
- ทักษะพื้นฐำนในกำรใช้วัสดุอุปกรณ์
สร้ำงสรรค์งำนวำดภำพระบำยสี

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๕

หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย
กำรเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔
มำตรฐำน/ตัวชี้วัด
มฐ. ง 1.1
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.4/2
มฐ. ต 4.1
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.4/1

2

สุภำพดีชีวี
เป็นสุข มฐ. พ ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๓
มฐ. พ ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๓
มฐ. พ ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๓
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๔

๖

สำระกำรเรียนรู้

เวลำ
(ชั่วโมง)

- กำรทำงำนบรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้อย่ำงเป็น
ขั้นตอนด้วยควำมขยัน อดทน รับผิดชอบและ
ซื่อสัตย์
- กำรฟังและพูด/อ่ำน ในสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้น
ในห้องเรียนและสถำนศึกษำ
- กำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำรของร่ำงกำย
และจิตใจตำมวัย
- ควำมสำคัญของกล้ำมเนื้อ กระดูกและข้อที่
มี ผ ลต่ อ สุ ข ภ ำพ กำรเจริ ญ เติ บ โตและ
พัฒนำกำร
- วิธีดูแลกล้ำมเนื้อ กระดูกและข้อให้ทำงำน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
- คุณลักษณะของควำมเป็นเพื่อนและสมำชิกที่
ดีของครอบครัว
- แสดงพฤติกรรมที่เหมำะสมกับเพศของตนตำม
วัฒนธรรมไทย
- ยกตัวอย่ำงวิธีกำรปฏิเสธกำรกระทำที่เป็น
อันตรำยและไม่เหมำะสมในเรื่องเพศ
- กำรควบคุมตนเองเมื่อใช้ทักษะกำร
เคลื่อนไหวในลักษณะผสมผสำนได้ทั้งแบบอยู่
กับที่ เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบ
- กำรฝึกกำยบริหำรท่ำมือเปล่ำประกอบ
จังหวะ
- กำรเล่นเกมเลียนแบบและกิจกรรมแบบผลัด
- กำรเล่นกีฬำพื้นฐำน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๔๐

หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย
กำรเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔
มำตรฐำน/ตัวชี้วัด
มฐ. พ ๓.๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๑

ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๒
มฐ. พ ๔.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๓
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๔
มฐ. พ ๕.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๓
มฐ. ท ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๗
มฐ. ท ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๓
มฐ. ศ ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๕
มฐ. ง ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๔

สำระกำรเรียนรู้

เวลำ
(ชั่วโมง)

- กำรออกกำลังกำย เล่นเกม และกีฬำที่ตนเอง
ชอบและมีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ผล
พัฒนำกำรของตนเองตำมตัวอย่ำงและแบบ
ปฏิบัติของผู้อื่น
- กำรปฏิบัติตำมกฎ กติกำกำรเล่นกีฬำพื้นฐำน
ตำมชนิดกีฬำที่เล่น
- ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่งแวดล้อมกับสุขภำพ
- สภำวะอำรมณ์ ควำมรู้สึกที่มีผลต่อสุขภำพ
- วิเครำะห์ข้อมูลบนฉลำกอำหำรและผลิตภัณฑ์
สุขภำพ เพื่อกำรเลือกบริโภค
- กำรทดสอบและปรับปรุงสมรรถภำพทำงกำย
ตำมผลกำรทดสอบสมรรถภำพ
- ควำมสำคัญของกำรใช้ยำอย่ำงถูกวิธี
- วิธีปฐมพยำบำลเมื่อได้รับอันตรำยจำกกำรใช้
ยำผิด สำรเคมี แมลงสัตว์กัดต่อย และกำร
บำดเจ็บจำกกำรเล่นกีฬำ
- วิเครำะห์ผลเสียของกำรสูบบุหรี่ และกำรดื่ม
สุรำที่มีต่อสุขภำพและกำรป้องกัน
- กำรอ่ำนหนังสือที่มีคุณค่ำตำมควำมสนใจ
อย่ำงสม่ำเสมอและแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องที่อ่ำน
- กำรพูดแสดงควำมรู้ ควำมคิดเห็น และ
ควำมรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู
- ทักษะพื้นฐำนในกำรใช้วัสดุอุปกรณ์
สร้ำงสรรค์งำนวำดภำพระบำยสี
- กำรใช้คอมพิวเตอร์เพื่อกำรทำงำน
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๗

หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย
กำรเรียนรู้

๓

เด็กไทยใฝ่ดี

ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔
มำตรฐำน/ตัวชี้วัด
มฐ. ส ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๓
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๔
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๕
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๖
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๗

ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๘
มฐ. ส ๑.๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๓

๘

สำระกำรเรียนรู้

- ควำมสำคัญของพระพุทธศำสนำ หรือศำสนำ
ที่ตนนับถือในฐำนะเป็นศูนย์รวมจิตใจของศำ
สนิกชน
- พุทธประวัติตั้งแต่บรรลุธรรมจนถึงประกำศ
ธรรม หรือประวัติศำสดำที่ตนนับถือ
- กำรประพฤติตนตำมแบบอย่ำงกำรดำเนิน
ชีวิตและข้อคิดจำกประวัติสำวก ชำดก เรื่อง
เล่ำ และศำสนิกชนตัวอย่ำง
- กำรแสดงควำมเคำรพพระรัตนตรัย ปฏิบัติ
ตำมหลักธรรม ในพระพุทธศำสนำหรือ
หลักธรรมของศำสนำที่ตนนับถือ
- ชื่นชมกำรทำควำมดีของตนเอง บุคคลใน
ครอบครัว โรงเรียนและชุมชนตำมหลักศำสนำ
พร้อมทั้งบอกแนวปฏิบัติในกำรดำเนินชีวิต
- เห็นคุณค่ำและสวดมนต์แผ่เมตตำ มีสติที่เป็น
พื้นฐำนของสมำธิในพระพุทธศำสนำหรือกำร
พัฒนำจิตตำมแนวทำงของศำสนำที่ตนนับถือ
ตำมที่กำหนด
- ปฏิบัติตนตำมหลักธรรมของศำสนำที่ตน นับ
ถือ เพื่อกำรอยู่ร่วมกันเป็นชำติได้อย่ำง
สมำนฉันท์
- อธิบำยประวัติศำสดำของศำสนำอื่นๆ
โดยสังเขป
- ควำมสำคัญและมีส่วนร่วมในกำร
บำรุงรักษำศำสนสถำนของศำสนำที่ตนนับถือ
- มรรยำทของควำมเป็นศำสนิกชนที่ดี
- ปฏิบัติตน ในศำสนพิธี พิธีกรรมและวัน
สำคัญ ทำงศำสนำได้ถูกต้อง

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

เวลำ
(ชั่วโมง)
๔๐

หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย
กำรเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔
มำตรฐำน/ตัวชี้วัด
มฐ. ศ ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๗
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๘
มฐ. ง ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๓

๔

คนดีศรี
แผ่นดิน

มฐ. ส ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๓
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๔
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๕
มฐ. ส ๒.๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๓
มฐ. ศ ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๓

สำระกำรเรียนรู้

เวลำ
(ชั่วโมง)

- กำรวำดภำพระบำยสี โดยใช้สีวรรณะอุ่นและ
สีวรรณะเย็น ถ่ำยทอดควำมรู้สึกและ
จินตนำกำร
- กำรเปรียบเทียบควำมคิดควำมรู้สึกที่
ถ่ำยทอดผ่ำนงำนทัศนศิลป์ของตนเองและ
บุคคลอื่น
- เหตุผลในกำรทำงำนให้บรรลุเป้ำหมำย
- กำรเป็นพลเมืองดีตำมวิถีประชำธิปไตยใน
ฐำนะสมำชิกที่ดีของชุมชน
- กำรเป็นผู้นำและผู้ตำมที่ดี
- วิเครำะห์สิทธิพื้นฐำนที่เด็กทุกคนพึงได้รับ
ตำมกฎหมำย
- ควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรมของกลุ่มคนใน
ท้องถิ่น
- วิธีกำรที่จะอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุขใน
ชีวิตประจำวัน

๓๐

- อำนำจอธิปไตยและควำมสำคัญของระบอบ
ประชำธิปไตย
- บทบำทหน้ำที่ของพลเมืองในกระบวนกำร
เลือกตั้ง
- ควำมสำคัญของสถำบันพระมหำกษัตริย์ตำม
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
- กำรแสดง กำรเคลื่อนไหวในจังหวะต่ำง ๆ
ตำมควำมคิดของตน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๙

หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย
กำรเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔
มำตรฐำน/ตัวชี้วัด
มฐ. ท ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๓
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๖
มฐ. ต ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๑

5

โลกสวย
ด้วยมือเรำ

มฐ. ส. ๕.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป๔/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๔/๓
มฐ. ส. ๕.๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป. ๔/๓
มฐ ศ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๗
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๔/๕
มฐ. ง ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๔/๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๔/๓
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๔/๔

๑๐

สำระกำรเรียนรู้

เวลำ
(ชั่วโมง)

- กำรพูดแสดงควำมรู้ ควำมคิดเห็นและ
ควำมรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู
- มำรยำทในกำรฟัง กำรดู และกำรพูด
- กำรปฏิบัติตำมคำสั่ง คำขอร้อง และ
คำแนะนำ (instructions) ง่ำยๆ ที่ฟังหรืออ่ำน
- ลักษณะทำงกำยภำพของจังหวัดตนเอง
- แหล่งทรัพยำกรและสถำนที่สำคัญในจังหวัด
ของตนเอง
- ลักษณะทำงกำยภำพที่ส่งผลต่อแหล่ง
ทรัพยำกรและสถำนที่สำคัญในจังหวัด
- สิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพที่มีผลต่อกำรดำเนิน
ชีวิตของคนในจังหวัด
- กำรเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในจังหวัด
และผลต่อกำรเปลี่ยนแปลง
- กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมในจังหวัด
- กำรเลือกใช้สีวรรณะอุ่น เย็น เพื่อถ่ำยทอด
ควำมรู้สึกตำมจินตนำกำรของตนเอง
- กำรใช้วัสดุอุปกรณ์ในกำรวำดภำพระบำยสี
- ทักษะกำรทำงำนตำมขั้นตอน เพื่อให้บรรลุ
เป้ำหมำย
- คุณลักษณะของกำรทำงำน เช่น ขยัน อดทน
รับผิดชอบ
- ทักษะกำรทำงำนตำมขั้นตอน เพื่อให้บรรลุ
เป้ำหมำย
- คุณลักษณะของกำรทำงำน เช่น ขยัน อดทน
รับผิดชอบ

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๔๐

ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๔/๕
๖

เด็กไทย
หัวใจ
สร้ำงสรรค์
หน่วย ชื่อหน่วย
ที่
กำรเรียนรู้

๗
๖

มฐ. ง ๓.๑
ตัวชี้วัดควรรู้ ป.๔/๑
ตัวชี้วัดควรรู้ ป.๔/๒
ตัวชีมำตรฐำน/ตั
้วัดควรรู้ ป.๔/๓
วชี้วัด
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๔/๔
ตัมฐ.
วชี้วทัดต้๓.๑
องรู้ ป.๔/๕
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๔/๑
ตัวชี้วพัดที๑.๑
่ต้องรู้ ป.๔/๒
มฐ.
้องรู้ ป.๔/๑
้ ป.๔/๓
ตัตัววชีชี้ว้วัดัดต้ทีอ่ตงรู
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๔/๕

ชีวิตสุขสันต์
เด็
กไทย
ในบ้
ำนของ
หัเรำวใจ
สร้ำงสรรค์

มฐ.ง ๑.๑
ตัมฐ.
วชี้วงัด๓.๑
ที่ควรรู้ ป.๔/๑
ตัวชี้วัดควรรู้ ป.๔/๑
ตัตัววชีชี้ว้วัดัดทีควรรู
่ต้องรู้ ป.๔/๒
้ ป.๔/๒
ตัวชี้วัดควรรู้ ป.๔/๓
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๔/๔
ตัตัววชีชี้ว้วัดัดทีต้อ่คงรู
วรรู้ ้ ป.๔/๕
ป.๔/๓
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๔/๔
มฐ. พ ๑.๑
ตัวชี้วัด๔.๑
ต้องรู้ ป.๔/๑
มฐ.ง
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๔/๑
หน่๗วย ชีชืวิต่อสุหน่ขสัวนยต์ มฐ. ส ๓.๑
ตัวชีมำตรฐำน/ตั
้วัดที่ต้องรู้ ป.๔/๓
ที่ ในบ้
กำรเรี
ย
นรู
้
วชี้วัด
ำนของ มฐ.ง ๑.๑
เรำ
ตัมฐ.
วชี้วศัด๑.๑
ที่ควรรู้ ป.๔/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๔/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๕
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๓
ป.๔/๗
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๔/๔
มฐ.งพ๔.๑
มฐ
๒.๑
้องรู้ ป้ ป.๔/๑
ตัตัววชีชี้ว้วัดัดทีที่ค่ตวรรู
๔/๒
มฐ. ทส ๒.๑
๓.๑
มฐ
ตัวชี้วัดทีค่ตวรรู
้องรู้ ป๔/๓
ป.๔/๓
๘

สุนทรียศิลป์

มฐ. ศ ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๒

ปฏิบัติงำน
- กำรพูดลำดับเหตุกำรณ์
- อุปกรณ์เทคโนโลยีสำรสนเทศ
- หลักกำรทำงำนเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์
ชั้นประถมศึ
กษำปีงำนคอมพิ
ที่ ๔ วเตอร์
- ประโยชน์
จำกกำรใช้
- โทษจำกกำรใช้สำระกำรเรี
งำนคอมพิวยเตอร์
นรู้
- กำรใช้งำนระบบปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์
เบื้องต้น
กำรพูดำแสดงควำมคิ
นจำกเรื่องที่ฟังกและดู
-- กำรสร้
งภำพ/ชิ้นงำนด้ดเห็
วยโปรแกรมกรำฟิ
ในชีวิตประจำวัน
กำรรำยงำน
เช่น กำรพู
ดลำดับขั้นตอนกำร
-- กำรเจริ
ญเติบโตและพั
ฒนำกำรของร่
ำงกำยและ
ปฏิ
บ
ต
ั
ง
ิ
ำน
จิตใจตำมวัย
- กำรพูดลำดับเหตุกำรณ์
-- อุกำรท
ปกรณ์ำงำนโดยใช้
เทคโนโลยีวสัสำรสนเทศ
ดุอุปกรณ์และเครื่องมือ
- หลั
ก
กำรท
ำงำนเบื
้
อ
งต้
นของคอมพิำรงชี
วเตอร์
ง่ำยๆ ให้บรรลุเป้ำหมำยในกำรด
วิต
-- ประโยชน์
จำกกำรใช้
เตอร์ น
กำรทำงำนอย่
ำงเป็นขังำนคอมพิ
้นตอน ด้ววยควำมขยั
- โทษจำกกำรใช้
งำนคอมพิ
อดทนรับผิดชอบ
และซื่อวสัเตอร์
ตย์เพื่อให้บรรลุ
- กำรใช้
งำนระบบปฏิ
เป้ำหมำยที
่วำงไว้ บัติกำรคอมพิวเตอร์
เบื้องต้น
- มำรยำทในกำรท
ำงำนร่วมกับผู้อื่น
-- กำรสร้
้นงำนด้วพยโปรแกรมกรำฟิ
ก
กำรใช้ำพงภำพ/ชิ
ลังงำนและทรั
ยำกรในกำรทำงำน
อย่ำงประหยัด และคุ้มค่ำ
- กำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำรของร่ำงกำยและ
ตใจตำมวัย
- จิควำมหมำยและควำมส
ำคัญของอำชีพ
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔
- หลักกำรของเศรษฐกิ
จพอเพี
ำไป
สำระกำรเรี
ยนรูยงและกำรน
้
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง
- กำรทำงำนโดยใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ
ง่ำยๆ ให้ยบเที
บรรลุ
เป้ปำหมำยในกำรด
- กำรเปรี
ยบรู
ลักษณะของรูปำรงชี
ร่ำงวิต
- กำรท
ำงเป็นขัสิ้น่งตอน
รูปทรงำงำนอย่
ในธรรมชำติ
แวดล้ด้อวมยควำมขยัน
อดทนรัวัสบดุผิดอุชอบ
่อสัตย์เพื่อให้บรรลุ
- กำรใช้
ปกรณ์และซื
ในกำรวำดภำพ
เป้ำหมำยที่วำงไว้
ระบำยสี
- วำดภำพระบำยสี
มำรยำทในกำรทำงำนร่
บผู้อื่น ่น
โดยใช้วสมกัีวรรณะอุ
- กำรใช้
ลังงำนและทรั
พยำกรในกำรท
และสีวพรรณะเย็
น ถ่ำยทอดควำมรู
้สึก ำงำน
อย่ำงประหยั
ด และคุ้มค่ำ
และจิ
นตนำกำร

๒๐

เวลำ
(ชั่วโมง)

๔๐
๒๐

๔๐
เวลำ
(ชั่วโมง)

- ควำมหมำยและควำมส
ำคัญของอำชี
พ
แสดงพฤติกรรมที่เหมำะสมกั
บเพศของตน
- เขี
หลัยกนแผนภำพโครงเรื
กำรของเศรษฐกิจ่อพอเพี
ยงและกำรนำไป
งและแผนภำพ
ประยุกดต์เพื
ใช้่อในชี
ำวันยของตนเอง
ควำมคิ
ใช้พวิตัฒประจ
นำงำนเขี
น
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

- การเปรียบเทียบรูปลักษณะรูปร่าง รูปทรงใน
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์
- อิทธิพลของสีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็น ที่มี
ต่ออารมณ์ของมนุษย์

๔๐

๑๑

ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๗

หน่วย
ที่
๘

มฐ พ ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป ๔/๒
ชื่อหน่วย มฐ ท ๒.๑
้วัดที่ควรรู้ ป๔/๓
กำรเรียนรู้ ตัวชีมำตรฐำน/ตั
วชี้วัด
สุนทรียศิลป์ มฐ. ศ ๑.๑
ตัวชี้วศัด๑.๑
ที่ควรรู้ ป.๔/๑
มฐ.
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๕
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๗
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๓

ระบำยสี
- วำดภำพระบำยสี โดยใช้สีวรรณะอุ่น
และสีวรรณะเย็น ถ่ำยทอดควำมรู้สึก
และจินตนำกำร
- แสดงพฤติกรรมที่เหมำะสมกับเพศของตน
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔
- เขียนแผนภำพโครงเรื
่องและแผนภำพ
สำระกำรเรี
ยนรู้
ควำมคิดเพื่อใช้พัฒนำงำนเขียน

- กำรเปรียบเทียบรูปลักษณะของรูปร่ำง
รูปทรง ยในธรรมชำติ
่งแวดล้ปอร่มาง รูปทรงใน
- การเปรี
บเทียบรูปลักสิษณะรู
- ธรรมชาติ
กำรใช้วัสดุสิอุ่งแวดล้
ปกรณ์อใมและงานทั
นกำรวำดภำพ
ศนศิลป์
- อิระบำยสี
ทธิพลของสีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็น ที่มี
- ต่วำดภำพระบำยสี
ออารมณ์ของมนุษโดยใช้
ย์ สีวรรณะอุ่น
วรรณะเย็
ถ่ำยทอดควำมรู
้สึก
- จและสี
าแนกทั
ศนธาตุนของสิ
่งต่างๆ ในธรรมชาติ
นตนำกำร
สิและจิ
่งแวดล้
อมและงานทัศนศิลป์โดยเน้นเรื่อง
มฐ พ ๒.๑
เส้น สี รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว และพื้นที่ว่าง
๔/๒
- ทัแสดงพฤติ
กรรมที่เหมำะสมกั
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ปป.๔/๔
กษะพื้นฐานในการใช้
วัสดุ อุบปเพศของตน
กรณ์
มฐ ท ๒.๑
สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ
- เขี
นแผนภำพโครงเรื
ทักยษะพื
้นฐานในการใช้่อวงและแผนภำพ
ัสดุ อุปกรณ์
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป๔/๓
ป.๔/๕
ควำมคิ
ดเพืง่อานวาดภาพระบายสี
ใช้พัฒนำงำนเขียน
สร้างสรรค์
๘ สุนทรียศิลป์ ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๖
- ลักษณะของภาพโดยเน้นเรื่องการจัดระยะ
มฐ. ศ ๑.๑
ความลึก น้าหนักและแสงเงาในภาพ
ป.๔/๑
- การเปรี
ยบเทียบรูปลักโดยใช้
ษณะรูสปีวร่รรณะอุ
าง รูปทรงใน
การวาดภาพระบายสี
่นและ
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๗
ธรรมชาติ
อมและงานทั
ลป์
สีวรรณะเย็นสิ่งถ่แวดล้
ายทอดความรู
้สึก ศจินศิ
นตนาการ
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๒
- เปรี
อิทธิยพบเที
ลของสี
วรรณะอุ
่นและสี้สึกวรรณะเย็
น ที่มี
ยบความคิ
ดความรู
ที่ถ่ายทอด
ป.๔/๘
ชั้นประถมศึ
ที่ ๔
ต่ผ่อาอารมณ์
องมนุ
ษขย์องตนเองและบุ
นงานทั
ศขนศิ
ลกป์ษำปี
คคลอื่น
หน่วย ชื่อหน่วย
้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๓
- การเลื
จาแนกทั
ศนธาตุ
ของสิ
ในธรรมชาติ
อกใช้
วรรณะสี
เพื่ง่อต่ถ่ายางๆ
ยทอดอารมณ์
ป.๔/๙
ที่
กำรเรียนรู้ ตัวชีมำตรฐำน/ตั
วชี้วัด
สำระกำรเรี
นรู
้
สิความรู
่งแวดล้้สอึกมและงานทั
ศนศิลป์ศนศิ
โดยเน้
ในการสร้างงานทั
ลป์ นเรื่อง
มฐ. ศ ๑.๒
เส้น สี รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว และพื้นที่ว่าง
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๑
- อภิ
รายเกี
่ยวกับงานทัศวัสนศิดุ ลอุป์ปใกรณ์
น เหตุการณ์
ป.๔/๔
ทักปษะพื
้นฐานในการใช้
และงานเฉลิ
มฉลองของวั
สร้างสรรค์งานพิ
มพ์ภาพ ฒนธรรม ในท้องถิ่น
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๒
- บรรยายเกี
่ยวกับงานทัศวนศิ
ี่มาจาก
ป.๔/๕
ทักษะพื้นฐานในการใช้
ัสดุลอุป์ปทกรณ์
วัสร้ฒานธรรมต่
งๆ
งสรรค์งาานวาดภาพระบายสี
มฐ.
ตัวชี้วศัด๒.๑
ที่ควรรู้ ป.๔/๖
- ลักษณะของภาพโดยเน้นเรื่องการจัดระยะ
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๑
- ประโยคเพลงอย่
งง่าย
ความลึก น้าหนักาและแสงเงาในภาพ
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๒
- ประเภทของเครื
่องดนตรี
ที่ใช้สในเพลงที
ป.๔/๗
การวาดภาพระบายสี
โดยใช้
ีวรรณะอุ่ฟ่นังและ
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๓
- ทิสีศวรรณะเย็
ทางการเคลื
นที่ขึ้น–ลง ง่้สาึกย จิๆนของ
น ถ่า่อยทอดความรู
ตนาการ
านอง
จังหวะและความเร็
ของ
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๘
- ทเปรี
ยบเทีรูปยแบบ
บความคิ
ดความรู้สึกที่ถ่าวยทอด
จัผ่งาหวะในเพลง
นงานทัศนศิลทีป์่ฟขังองตนเองและบุคคลอื่น
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๔
- การอ่
ตดนตรี
ป.๔/๙
การเลืาอน-เขี
กใช้ยวนโน้
รรณะสี
เพื่อถ่ไทยและสากล
ายทอดอารมณ์
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๕
- ร้ความรู
องเพลงใช้
ช่วงเสียงที
่เหมาะสมกั
้สึกในการสร้
างงานทั
ศนศิลบป์ตนเอง
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๖
- การใช้และเก็บเครื่องดนตรีอย่างถูกต้องและ
๑๒ ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการปลอดภัย
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐี
ประถมศึ
กษาปที่ ๔ (ฉบับ- ปรั
บปรุง)ดนตรีสื่อเรื่องราว
ตัวชีน้วอัดยทีชั่ค้นวรรู
้ ป.๔/๗
การใช้
มฐ. ศ ๒.๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๑
- แหล่งที่มาและความสัมพันธ์ของวิถี
ชีวิตไทยที่สะท้อนในดนตรีและเพลง

เวลำ
(ชั่วโมง)
๔๐

๔๐

เวลำ
(ชั่วโมง)

มฐ. ศ ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๓
หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย
้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๔
กำรเรียนรู้ ตัวชีมำตรฐำน/ตั
วชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๕
มฐ.
ตัวชี้วศัด๑.๒
ที่ควรรู้ ป.๔/๖
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๗
ตัวชี้วศัด๒.๒
ที่ควรรู้ ป.๔/๒
มฐ.
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๑
มฐ. ศ ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๑
ป.๔/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๒
ตัมฐ.
วชี้วศัด๓.๑
ที่ควรรู้ ป.๔/๓
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๔
ป.๔/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๕
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๖
ป.๔/๓

หน่วย
ที่

ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๗
ป.๔/๔
ตัมฐ.
วชี้วศัด๒.๒
ที่ควรรู้ ป.๔/๕
ชื่อหน่วย ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๑
กำรเรียนรู้
มำตรฐำน/ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๒
มฐ. ศ ๓.๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๑
มฐ. ศ ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๓
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๓
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๔
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๔
มฐ. ท ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๕
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๓
มฐ. ท ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๓
มฐ. ท ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๑

วัฒนธรรมต่าง ๆ
- ประโยคเพลงอย่างง่าย
- ประเภทของเครื่องดนตรีที่ใช้ในเพลงที่ฟัง
- ทิศทางการเคลื่อนที่ขึ้น–ลง ง่าย ๆ ของ
ทานอง รูปแบบ จังหวะและความเร็วของ
ชั้นประถมศึทีก่ฟษำปี
จังหวะในเพลง
ัง ที่ ๔
- การอ่าน-เขียนโน้
ตดนตรีไยทยและสากล
สำระกำรเรี
นรู้
- ร้องเพลงใช้ช่วงเสียงที่เหมาะสมกับตนเอง
- การใช้และเก็บเครื่องดนตรีอย่างถูกต้องและ
- ปลอดภั
อภิปรายเกี
ย ่ยวกับงานทัศนศิลป์ใน เหตุการณ์
- และงานเฉลิ
การใช้ดนตรีมสฉลองของวั
ื่อเรื่องราว ฒนธรรม ในท้องถิ่น
- บรรยายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ที่มาจาก
ฒนธรรมต่
าง ๆ มพันธ์ของวิถี
- วัแหล่
งที่มาและความสั
ชีวิตไทยที่สะท้อนในดนตรีและเพลง
- ประโยคเพลงอย่
างง่าย
ท้องถิ่น
- ประเภทของเครื
่องดนตรี
ในเพลงที
่ฟัง
ความสาคัญในการอนุ
รักษ์ทสี่ใช้่งเสริ
มวัฒนธรรม
- ทิทางดนตรี
ศทางการเคลื่อนที่ขึ้น–ลง ง่าย ๆ ของ
ทานอง รูปแบบ จังหวะและความเร็วของ
ที่ฟัง ลป์และการละครที่
- จัทังกหวะในเพลง
ษะพื้นฐานทางนาฏศิ
- การอ่
น-เขียนโน้ตดนตรีไทยและสากล
ใช้สื่อาความหมายและอารมณ์
- ร้การใช้
องเพลงใช้
ช่วางเสี
ยงที่เหมาะสมกั
ภาษาท่
และนาฏยศั
พท์หรืบอตนเอง
ศัพท์ทาง
- การใช้
และเก็ายบเครื
่องดนตรีายทอดเรื
อย่างถูก่อต้งราว
องและ
การละครง่
ๆ ในการถ่
ย ่อนไหวในจังหวะต่าง ๆ ตาม
- ปลอดภั
แสดง การเคลื
- การใช้
สื่อเรื่องราว
ความคิดดนตรี
ของตน
- แสดงนาฏศิ
ลป์เกป็ษำปี
นคู่ และหมู
ชั้นประถมศึ
ที่ ๔ ่
- แหล่
มพันธ์ขโดยเน้
องวิถี น
เล่าสิง่งทีที่ม่ชาและความสั
ื่นชอบในการแสดง
ชีจุวดิตสไทยที
่สะท้
สำระกำรเรี
ยแนรูละเพลง
้ นของตัวละคร
าคัญของเรื
องอ่อนในดนตรี
งเรื
ง ลักษณะเด่
ท้องถิ่น
- ความสาคัญในการอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรม
- ประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ หรือชุด
ทางดนตรี
การแสดงอย่างง่าย ๆ
- เปรียบเทียบการแสดงนาฏศิลป์กับการแสดง
- ทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลป์และการละครที่
ที่มาจากวัฒนธรรมอื่น
ใช้สื่อความหมายและอารมณ์
- ความสาคัญของการแสดงความเคารพในการ
- การใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์หรือศัพท์ทาง
เรียนและการแสดงนาฏศิลป์
การละครง่าย ๆ ในการถ่ายทอดเรื่องราว
- เหตุผลที่ควรรักษาและสืบทอดการแสดง
- แสดง การเคลื่อนไหวในจังหวะต่าง ๆ ตาม
นาฏศิลป์
ความคิดของตน
- แสดงนาฏศิลป์เป็นคู่ และหมู่
- การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง
- เล่าสิ่งที่ชื่นชอบในการแสดง โดยเน้น
- การจับใจความจากเรื่องที่อ่าน
จุดสาคัญของเรื
อง่ ลักษณะเด่นของตัวละคร
- การอ่านเรื่องสั้น ๆ ตามเวลาทีก่ าหนดและตอบ
คาถามจากเรื่องที่อ่าน

เวลำ
(ชั่วโมง)

เวลำ

- การเขียนสื่อสารใช้คาได้ชัดเจนและเหมาะสม
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
-หนเขีวยการเรี
ยนแผนภาพโครงเรื
ยนรูที่ ๑ เศรษฐีน่อองย ชัและแผนภาพความคิ
้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบัดบปรับปรุง)
เพื่อใช้พัฒนางานเขียน
- การจาแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่

๑๓

ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๓
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๔

หน่วย
ที่

มฐ. ท ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๒
ชื่อหน่วย ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๓
กำรเรียนรู้
มำตรฐำน/ตัวชี้วัด
มฐ. ทศ ๓.๒
๒.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๑
ป.๔/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๓
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๒
มฐ. ท ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๓
ป.๔/๑

ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๔
ป.๔/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๓
มฐ. ท ๑.๑
ป.๔/๔
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๒
ป.๔/๖
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๓
มฐ. พ ๓.๑
ตัวชีท้วัด๒.๑
ที่ควรรู้ ป.๔/๑
มฐ.
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๓
หน่
หน่ววยย ชืชื่อ่อหน่
หน่ววยย มฐ. ส ๒.๑
ตัวชีมำตรฐำน/ตั
ที่ควรรู้ ป.๔/๔
ทีที่่
กำรเรี
ววชีชี้ว้วัดัด
ท้วัด๓.๑
กำรเรียยนรู
นรู้้ มฐ.
มำตรฐำน/ตั
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๑
99
ถิถิ่น่นไทยวิ
ไ
ล
ไทยวิไล
ศิศิลลป์ป์
มฐ.
ส ๔.๑
มฐ.
ตัวชีส้วัด๔.๑
ที่ควรรู้ ป.๔/๒
ตัตัววชีชี้ว้วัดัดทีที่ค่ควรรู
้ ป.๔/๑
ป.๔/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู
วรรู้้ ป.๔/๓
ตัตัววชีชี้ว้วัดัดทีที่ค่ควรรู
วรรู้้้ ป.๔/๒
ป.๔/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู
ป.๔/๔
ตัตัววชีชี้ว้วัดัดทีที่ค่ควรรู
วรรู้้้ ป.๔/๓
ป.๔/๓
ตัวชี้วัดที่ควรรู
ป.๔/๖
มฐ. พ ๓.๑
มฐ.
ส ๔.๒
มฐ.
ตัวชีส้วัด๔.๒
ที่ควรรู้ ป.๔/๑
ตัตัววชีชี้ว้วัดัดทีที่ค่ควรรู
้ ป.๔/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู
วรรู้้ ป.๔/๑
ป.๔/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๓
มฐ. ส ๒.๑
วรรู้ ๔/๒
ตัตัตัวววชีชีชี้ว้ว้วัดัดัดทีทีที่ค่ค่ควรรู
วรรู้้ ๔/๒
ป.๔/๔

๑๔

มฐ. ส ๔.๓

- ความสาคัญของการแสดงความเคารพในการ
เรียนและการแสดงนาฏศิลป์
- เหตุผลที่ควรรักษาและสืบทอดการแสดง
นาฏศิลป์
- การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง
- การจัชับ้นใจความจากเรื
่องทีท่อี ๔่าน
ประถมศึกษำปี
- การอ่านเรื่องสั้น ๆ ตามเวลาทีก่ าหนดและตอบ
คาถามจากเรื่อสำระกำรเรี
งที่อ่าน ยนรู้
- การเขี
่อสารใช้
คาได้ชัดเจนและเหมาะสม
ประวัตยิคนสืวามเป็
นมาของนาฏศิ
ลป์ หรือชุด
- เขี
ยนแผนภาพโครงเรื
การแสดงอย่
างง่าย ๆ่อง และแผนภาพความคิด
พัฒยนางานเขี
ยน
- เพื
เปรี่อยใช้บเที
บการแสดงนาฏศิ
ลป์กับการแสดง
ที่มาจากวัฒนธรรมอื่น
- การจ
อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่
ความสาแนกข้
าคัญของการแสดงความเคารพในการ
เรีฟังยและดู
นและการแสดงนาฏศิลป์
- สรุ
งที่ฟังและดู
เหตุปผความจากเรื
ลที่ควรรัก่อษาและสื
บทอดการแสดง
- ตันาฏศิ
้งคาถามและตอบค
าถามเชิงเหตุผลจากเรื่อง
ลป์
ที่ฟังและดู
- มารยาทในการฟั
การดูอยแก้
และการพู
ด อยกรอง
การอ่านออกเสียงงบทร้
วและบทร้
- การจั
ควบคุบมใจความจากเรื
ตนเองเมื่อใช้่อทงทีักษะการเคลื
่อนไหวใน
่อ่าน
ลักษณะผสมผสานได้
ทั้งแบบอยู
่กับที่
- การอ่
านเรื่องสั้น ๆ ตามเวลาที
ก่ าหนดและตอบ
่อนที่ และใช้
คเคลื
าถามจากเรื
่องที่ออ่าุปนกรณ์ประกอบ
- ฝึกกายบริหารท่ามือเปล่าประกอบจังหวะ
- เล่
นเกมเลี
ด
การเขี
ยนสืย่อนแบบและกิ
สารใช้คาได้ชจัดกรรมแบบผลั
เจนและเหมาะสม
- เขียนแผนภาพโครงเรื่อง และแผนภาพความคิด
ชั้นประถมศึกกษำปี
ที่ ๔
เพื่อชัใช้้นพประถมศึ
ัฒนางานเขีษำปี
ยน ที่ ๔
- อธิบำยควำมแตกต่
ำงทำงวัยยฒนรู
่ม
สำระกำรเรี
้้
สำระกำรเรี
นรูนธรรมของกลุ
คนในท้
องถิ่นอเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่
- การจ
าแนกข้
ฟังและดู
- สรุปความจากเรื่องที่ฟังและดู
-- นันับบช่ช่ววงเวลำเป็
งเวลำเป็นนทศวรรษ
ทศวรรษ ศตวรรษ
ศตวรรษ และ
และ
- ตั้งคาถามและตอบค
าถามเชิงเหตุผลจากเรื
่อง
สหั
สสวรรษ
สหั
วรรษ
ที่ฟังและดู
-- อธิ
อธิบบำยยุ
ำยยุคคสมั
สมัยยในกำรศึ
ในกำรศึกษำประวั
ษำประวัตติขิของ
อง
- มารยาทในการฟั
ง การดู กและการพู
ด
มนุ
โโดยสั
เขป
มนุษษมยชำติ
ยชำติ
ดยสั่องงใช้
เขปทักษะการเคลื่อนไหวใน
- ควบคุ
ตนเองเมื
-- แยกแยะประเภทหลั
แยกแยะประเภทหลักฐำนที่ใ่ใช้ช้ใในกำรศึ
นกำรศึกษำ
ลักษณะผสมผสานได้กทัฐำนที
้งแบบอยู่กับที่ กษำ
ควำมเป็
นมำของท้
องถิ
ควำมเป็
มำของท้
งถิ่น่นประกอบ
เคลื
่อนที่ นและใช้
อุปอกรณ์
- ฝึกกายบริหารท่ามือเปล่าประกอบจังหวะ
-- อธิ
บำยกำรตั
้้งงหลั
หลักกแหล่
แหล่งงและพั
และพัฒ
ฒนำกำรของ
นำกำรของ
ำยกำรตั
- อธิ
เล่นบเกมเลี
ยนแบบและกิ
จกรรมแบบผลั
ด
มนุ
ษ
ย์
ย
ค
ุ
ก่
อ
นประวั
ต
ศ
ิ
ำสตร์
แ
ละยุ
ค
มนุษย์ยุคก่อนประวัติศำสตร์และยุค
ประวั
ประวัตติศิศำสตร์
ำสตร์โโดยสั
ดยสังงเขป
เขป
-- ยกตั
วอย่
ตติศิศำสตร์
อย่ำำงหลั
งหลักกฐำนทำงประวั
ฐำนทำงประวั
ำสตร์ทที่ี่พพบบ่ม
- ยกตั
อธิบวำยควำมแตกต่
ำงทำงวัฒนธรรมของกลุ
ในท้
ในท้อองถิ
งถิอ่น่นงถิทีที่น่แ่แสดงพั
สดงพัฒ
ฒนำกำรของมนุ
นำกำรของมนุษษยชำติ
ยชำติใในน
คนในท้
ดิดินนแดนไทย
แดนไทย

ชุดการจัดกิจกรรมการเรีมฐ.
ยนรูส (สํ๔.๓
าหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
ตั
งรู
พัพับฒ
กกรสุ
ตัววชีชีน้ว้วอัดัดยทีทีชั่ต่ต้น้อ้อประถมศึ
งรู้้ ป.๔/๑
ป.๔/๑
ฒปรุนำกำรของอำณำจั
นำกำรของอำณำจั
รสุโโขทั
ขทัยยโดยสั
โดยสังงเขป
เขป
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐี
กษาปที่ ๔ (ฉบับ-- ปรั
ง)

ตัตัววชีชี้ว้วัดัดทีที่ต่ต้อ้องรู
งรู้้ ป.๔/๒
ป.๔/๒
ตัตัววชีชี้ว้วัดัดทีที่ต่ต้อ้องรู
้
งรู้ ป.๔/๓
ป.๔/๓

-- ประวั
ประวัตติิ ผลงำนของบุ
ผลงำนของบุคคคลส
คลสำคั
ำคัญ
ญสมั
สมัยยสุสุโโขทั
ขทัยย
-- ภูภูมมิปิปััญ
ญญำไทยที
ญำไทยที่ส่สำคั
ำคัญ
ญสมั
สมัยยสุสุโโขทั
ขทัยย ทีที่น่น่ำ่ำ
ภำคภู
ภำคภูมมิใิใจจ และควรค่
และควรค่ำำแก่
แก่กกำรอนุ
ำรอนุรรักักษ์ษ์

เวลำ
(ชั่วโมง)

เวลำ
เวลำ
(ชั
(ชั่ว่วโมง)
โมง)
๓๐
๓๐

ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๓
มฐ. ส ๔.๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๑
หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย
้วัดที่ควรรู้ ๔/๒
กำรเรียนรู้ ตัวชีมำตรฐำน/ตั
วชี้วัด
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ถิ่นไทยวิไล
ศิลป์
มฐ. ส ๔.๓
๔.๑
ตัวชี้วัดที่ตควรรู
้องรู้ ป.๔/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๔/๒
ตัวชี้วัดที่คตวรรู
้องรู้ ป.๔/๒
ป.๔/๓
ตัมฐ.
วชี้วทัด๑.๑
ที่ควรรู้ ป.๔/๓
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๔/๓
มฐ. ส ๔.๒
ตัวชี้วัดที่คตวรรู
้องรู้ ป.๔/๑
ป.๔/๖
มฐ. ท ๒.๑
ตัวชี้วัดที่คตวรรู
้องรู้ ๔/๒
ป.๔/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๓

หน่วย
ที่

ตัวชีส้วัด๔.๓
ที่ต้องรู้ ป.๔/๔
ชื่อหน่วย มฐ.
ว้ ัดที่ต้องรู้ ป.๔/๑
กำรเรียนรู้ ตัวชีมำตรฐำน/ตั
วชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๔/๒
มฐ.
ตัวชีท้วัด๓.๑
ที่ต้องรู้ ป.๔/๓
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๔/๒
ตัมฐ.
วชี้วทัด๑.๑
ที่ต้องรู้ ป.๔/๓
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๔/๓
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๔/๔
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๔/๖
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๕
มฐ. ท ๒.๑
มฐ.
ตัวชีท้วัด๕.๑
ที่ต้องรู้ ป.๔/๑
ตัวชี้วัดที่ตค้อวรรู
งรู้ ป.๔/๓
ป.๔/๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๔/๓
มฐ.
ตัวชีศ้วัด๒.๒
ที่ต้องรู้ ป.๔/๔
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๔/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๒
มฐ. พ ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๒
มฐ. ง ๓.๑

มนุษยชำติโดยสังเขป
- แยกแยะประเภทหลักฐำนที่ใช้ในกำรศึกษำ
ควำมเป็นมำของท้องถิ่น
- อธิบำยกำรตั้งหลักแหล่งและพัฒนำกำรของ
มนุษย์ยุคก่อนประวัติศำสตร์และยุค
ชั้นตประถมศึ
กษำปี
ที่ ๔
ประวั
ิศำสตร์โดยสั
งเขป
- ยกตัวอย่ำงหลัสำระกำรเรี
กฐำนทำงประวั
ยนรูต้ ิศำสตร์ที่พบ
ในท้องถิ่นที่แสดงพัฒนำกำรของมนุษยชำติใน
ดินแดนไทย
ช่วงเวลำเป็นทศวรรษ
- พันัฒบนำกำรของอำณำจั
กรสุโศตวรรษ
ขทัยโดยสังและ
เขป
สหัสตวรรษ
- ประวั
ิ ผลงำนของบุคคลสำคัญสมัยสุโขทัย
คสมัยในกำรศึ
- ภูอธิ
มิปบัญำยยุ
ญำไทยที
่สำคัญสมักษำประวั
ยสุโขทัยตทีิข่นอง่ำ
มนุษยชำติ
โดยสังเขปำแก่กำรอนุรักษ์
ภำคภู
มิใจ และควรค่
- แยกแยะประเภทหลักฐำนที่ใช้ในกำรศึกษำ
องถิ่น ่กำหนดและตอบ
- อ่ควำมเป็
ำนเรื่องสัน้นมำของท้
ๆ ตำมเวลำที
คำถำมจำกเรื่องที่อ่ำน
หลักอแหล่
งและพั
ฒนำกำรของ
- อธิ
สรุบปำยกำรตั
ควำมรู้แ้งละข้
คิดจำกเรื
่องที
่อ่ำนเพื่อ
มนุ
ษย์ยุคในชี
ก่อวนประวั
ิศำสตร์
นำไปใช้
ิตประจตำวั
น และยุค
ประวัติศำสตร์โดยสังเขป
- ยกตัวอย่ำงหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ที่พบ
- คัดลำยมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่ง
ในท้องถิ่นที่แสดงพัฒนำกำรของมนุษยชำติใน
บรรทัด
ดินแดนไทย
- เขียชันแผนภำพโครง
เรื่องและแผนภำพ
้นประถมศึกษำปี
ที่ ๔
ควำมคิดเพื่อใช้พัฒนำงำนเขียน
- พัฒนำกำรของอำณำจั
กรสุโขทั้ ยโดยสังเขป
สำระกำรเรี
- เขียนข่อควำมจำกเรื
่องสั้นยนรู
ๆ
- ประวัติ ผลงำนของบุคคลสำคัญสมัยสุโขทัย
- ภูมิปัญญำไทยที่สำคัญสมัยสุโขทัย ที่น่ำ
- พูภำคภู
ดสรุปมควำมจำกกำรฟั
งและดู
ิใจ และควรค่ำแก่
กำรอนุรักษ์
- พูดแสดงควำมรู้ ควำมคิดเห็น และควำมรู้สึก
วกั่อบงสั
เรื่อ้นงทีๆ ่ฟตำมเวลำที
ังและดู ่กำหนดและตอบ
- อ่เกีำ่ยนเรื
- ตัค้งำถำมจำกเรื
คำถำมและตอบค
่องที่อ่ำำถำมเชิ
น งเหตุผลจำกเรื่อง
และดู ้และข้อคิดจำกเรื่องที่อ่ำนเพื่อ
- ทีสรุ่ฟปังควำมรู
- รำยงำนเรื
่องหรื
อประเด็
นำไปใช้ในชี
วิตประจ
ำวั นที่ศึกษำค้นคว้ำจำก
กำรฟัง กำรดู และกำรสนทนำ

เวลำ
(ชั่วโมง)
๓๐

เวลำ

- คัดลำยมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่ง
- อธิบำยข้อคิดจำกกำรอ่ำนนำไปใช้ในชีวิตจริง
ด ้นบ้ำน
- ร้บรรทั
องเพลงพื
- เขียนแผนภำพโครงเรื่องและแผนภำพ
ควำมคิดเพื่อใช้พัฒนำงำนเขียน
- แหล่งที่มำและควำมสัมพันธ์ของวิถีชีวิตไทย
- ทีเขี่สยะท้
นข่ออนในดนตรี
ควำมจำกเรื
่องสั้น ๆ องถิ่น
และเพลงท้

- ควำมสำคัญในกำรอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรม
ทำงดนตรี

- คุณลัชุกดษณะของควำมเป็
กทีมบู่ รณาการ
การจัดกิจกรรมการเรียนนรูเพื
 (สํ่อานและสมำชิ
หรับครูผูสอน) กลุ
หนดีวขยการเรี
ยนรูที่ ๑ เศรษฐี
องครอบครั
ว นอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
- พฤติกรรมที่เหมำะสมกับเพศของตนตำม
วัฒนธรรมไทย

๑๕

มฐ. ท ๕.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๔/๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๔/๓
มฐ. ศ ๒.๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๔/๑
หน่วย
ที่

หน่
วววยยย
หน่
หน่
หน่
หน่
หน่ทีทีทีววว่่่ ยยย
ทีทีที่่่
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐

ชื่อหน่วย
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๒
กำรเรียนรู้
มำตรฐำน/ตัวชี้วัด

ชืชืชื่อ่อ่อหน่
วววยยย
หน่
หน่
ชื
อ
่
หน่
ยยย ้
ชื
อ
่
หน่
ชื่อหน่ยยยวววนรู
กำรเรี
กำรเรี
นรู
้้้
กำรเรี
นรู
กำรเรี
ย
นรู
กำรเรี
ย
นรู
กำรเรียนรู้้
อำเซี
ยยยนนน
อำเซี
อำเซี
อำเซี
ยยยนนน
อำเซี
ศึศึศึอำเซี
กกกษำ
ษำ
ศึศึศึกกกษำ
ษำ
ษำ
ษำ

๒.๑
มฐ. ทพ ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ตค้อวรรู
งรู้ ป.๔/๑
ป.๔/๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๔/๓
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๔/๔
มฐ. ง ๓.๑
งรู้ ป.๔/๕
ป.๔/๔
ตัวชี้วัดที่ตค้อวรรู
วววชีชีชี้ว้ว้วัดัดัด
มำตรฐำน/ตั
ตัวชีมำตรฐำน/ตั
้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๕
มำตรฐำน/ตั
มำตรฐำน/ตั
วววชีชีชี้ว้ว้วัดัดัด
มำตรฐำน/ตั
มำตรฐำน/ตั
มฐ.
ท
๕.๑
มฐ.
สสส ๔.๒
มฐ.
๔.๒
มฐ.
๔.๒
มฐ.
ส
๔.๒
มฐ.
ส
๔.๒
ตัมฐ.
ว
ชี
ว
้
ด
ั
ทีที่่คตวรรู
้องรู้้้ ป.๔/๑
ป.๔/๒
ตัตัตัวววชีชีชี้ว้ว้วสัดัดัด๔.๒
วรรู
ป.๔/๑
วรรู
้
ป.๔/๑
ตัตัตัวววชีชีชี้ว้ว้วัดัดัดทีทีทีทีที่ค่ค่ค่ค่คตวรรู
วรรู
้
ป.๔/๑
วรรู
ป.๔/๑
้องรู้้ ป.๔/๑
ป.๔/๓
มฐ.
ตัตัตัวววชีชีชีศ้ว้ว้วัดัดัด๒.๒
ทีที่ค่ควรรู
้้้ ป.๔/๒
วรรู
ป.๔/๒
วรรู
ป.๔/๒
วรรู
ป.๔/๒
ตัตัตัวววชีชีชี้ว้ว้วัดัดัดทีทีทีที่ค่ค่ค่คตวรรู
วรรู
ป.๔/๒
้องรู้้้ ป.๔/๒
ป.๔/๑
มฐ.
สสส ๕.๑
มฐ.
๕.๑
มฐ.
มฐ.
๕.๑
มฐ.
๕.๑
ตัตัตัวววชีชีชี้ว้ว้วสสสัดัดัด๕.๑
ทีทีที่่ค่คควรรู
วรรู้้้ ป.๔/๑
ป.๔/๒
มฐ.
ป.๔/๑
ตัตัตัวววชีชีชี้ว้ว้วัดัดัด๕.๑
ทีทีที่ค่ค่ควรรู
วรรู
้
ป.๔/๑
วรรู
้
ป.๔/๑
ป.๔/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู
วรรู้้ ป.๔/๑
มฐ.
ตัตัตัวววชีชีชีพ้ว้ว้วัดัดัด๒.๑
ที่ควรรู
้้้ ป.๔/๒
ป.๔/๒
วรรู
ป.๔/๒
ตัตัววชีชี้ว้วัดัดทีทีทีที่ค่ค่ค่คควรรู
วรรู
้
วรรู
้
ป.๔/๒
ป.๔/๑
วรรู้ ป.๔/๒
ป.๔/๒
ตัตัตัวววชีชีชี้ว้ว้วัดัดัดทีทีที่ต่ต่ต้อ้อ้องรู
้้้ ป.๔/๓
งรู
ป.๔/๓
งรู
ป.๔/๓
ตัตัววชีชี้ว้วัดัดทีที่ต่ตตค้อ้อ้อวรรู
งรู
้
งรู
ป.๔/๓
้
ป.๔/๒
งรู ป.๔/๓
ป.๔/๓
มฐ.
งงง ๑.๑
มฐ.
๑.๑
มฐ.
๑.๑
มฐ.
งงงัด๓.๑
๑.๑
มฐ.
มฐ.
ง
๑.๑
ตัมฐ.
ว
ชี
ว
้
ทีทีที่ค่ค่ควรรู
้้้ ป.๔/๑
ตัตัตัวววชีชีชี้ว้ว้วัดัดัด๑.๑
วรรู
ป.๔/๑
วรรู
ป.๔/๑
ที
ค
่
วรรู
้
ป.๔/๑
ว
ชี
ว
้
ด
ั
ที
ค
่
วรรู
้
ป.๔/๑
ต
อ
้
งรู
ป.๔/๔
ตัตัมฐ.
ว
ชี
ว
้
ด
ั
ที
ค
่
วรรู
้
ป.๔/๑
ง
๓.๑
มฐ.
ง
๓.๑
มฐ.
ง
๓.๑
มฐ.
ง
๓.๑
มฐ.
ตัตัมฐ.
วรรู้้้ ป.๔/๓
ป.๔/๕
๓.๑
ทีทีทีที่ค่ค่่คควรรู
ตัตัตัวววววชีชีชีชีชี้ว้ว้ว้ว้วงงัดัดัดัดัด๓.๑
วรรู
ป.๔/๓
วรรู
้
ป.๔/๓
ตัตัววชีชี้ว้วัดัดทีทีที่ค่ค่ควรรู
วรรู
ป.๔/๓
วรรู้้้ ป.๔/๓
ป.๔/๓
มฐ.
ศศศ ๑.๑
มฐ.
๑.๑
มฐ.
๑.๑
มฐ.
ศ
๑.๑
มฐ.
ศ
ศ
๑.๑
ตัมฐ.
ว
ชี
ว
้
ด
ั
ทีที่ค่ควรรู
้้้ ป.๔/๗
ตัตัตัวววชีชีชี้ว้ว้วัดัดัด๑.๑
วรรู
ป.๔/๗
ป.๔/๗
วรรู
ตัตัววชีชี้ว้วัดัดทีทีทีที่ค่ค่ค่ควรรู
วรรู
ป.๔/๗
วรรู้้้ ป.๔/๗
ป.๔/๗
มฐ.
ททท ๒.๑
มฐ.
๒.๑
มฐ.
๒.๑
มฐ.
ท
๒.๑
มฐ.
ท
ท
๒.๑
ตัมฐ.
ว
ชี
ว
้
ด
ั
ที
่ต่ต่ต้อ้อ้องรู
้้้ ป.๔/๑
ป.๔/๑
ตัตัตัวววชีชีชี้ว้ว้วัดัดัดทีทีที๒.๑
งรู
งรู
ป.๔/๑
ต
่
อ
้
งรู
้
ป.๔/๑
ตัมฐ.
ว
ชี
ว
้
ด
ั
ที
ต
่
อ
้
งรู
้
ป.๔/๑
ตัมฐ.
วชี้วตตตัด๑.๑
ที่ต้องรู้ ป.๔/๑
๑.๑
มฐ.
๑.๑
มฐ.
ต
๑.๑
มฐ.
๑.๑
ตัมฐ.
ทีที่ต่ต้อ้องรู
้้้ ป.๔/๑
ป.๔/๑
ตัตัตัววววชีชีชีชี้ว้ว้ว้วตตัดัดัดัด๑.๑
งรู
ป.๔/๑
งรู
้
ป.๔/๑
ตัตัววชีชี้ว้วัดัดทีทีทีที่ต่ต่ต่ต้อ้อ้อ้องรู
งรู
้
ป.๔/๑
งรู้ ป.๔/๑

๑๖

กำรฟัง กำรดู และกำรสนทนำ
- อธิบำยข้อคิดจำกกำรอ่ำนนำไปใช้ในชีวิตจริง
- ร้องเพลงพื้นบ้ำน
- แหล่งที่มำและควำมสัมพันธ์ของวิถีชีวิตไทย
ที่สะท้
นในดนตรี
และเพลงท้
ชั้นอประถมศึ
กษำปี
ที่ ๔ องถิ่น
- ควำมสำคัญในกำรอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรม
สำระกำรเรียนรู้
ทำงดนตรี
- คุพูณดสรุ
ลักปษณะของควำมเป็
เพื่อนและสมำชิกที่
ควำมจำกกำรฟังนและดู
- พูดีดของครอบครั
แสดงควำมรูว้ ควำมคิดเห็น และควำมรู้สึก
- พฤติ
กรรมที
หมำะสมกั
เกี่ยวกั
บเรื่อ่เงที
่ฟังและดูบเพศของตนตำม
- วัตัฒ้งคนธรรมไทย
ำถำมและตอบคำถำมเชิงเหตุผลจำกเรื่อง
ที่ฟชัชัังและดู
ประถมศึ
ษำปี
กกกกษำปี
ทททที่ี่ี่ี่ ๔๔๔๔
ชัชัชั้น้น้น้น้นประถมศึ
ประถมศึ
ษำปี
ประถมศึ
ษำปี
ประถมศึ
ก
ษำปี
๔๔ที่ศึกเพืษำค้
บ
ต
ั
ก
ิ
ำรคอมพิ
่อกำรท
- ระบบปฏิ
รำยงำนเรื
อ
่
งหรื
อ
ประเด็
นคว้ำงำน
ำจำก
ชั้นประถมศึกษำปีททวนี่ี่ เตอร์
ยยยนรู
้้้ นตนำกำรโดย
สำระกำรเรี
นรู
- สร้
ำงภำพหรื
ชิและกำรสนทนำ
้นงำนจำกกำรจิ
กำรฟั
ง กำรดูอสำระกำรเรี
สำระกำรเรี
นรู
สำระกำรเรี
ย
นรู
สำระกำรเรี
ย
นรู
สำระกำรเรี
ยนรู้้้ บผิดชอบ
ใช้โปรแกรมกรำฟิ
กด้วยควำมรั
--- อธิ
บำยข้
อกกคิแหล่
ดจำกกำรอ่
ำฒ
นน
ำไปใช้ในชีวิตษษจริ
การตั
้ง้ง้งหลั
งงงและพั
นาการของมนุ
ย์ย์ย์ ง
การตั
หลั
แหล่
และพั
ฒ
นาการของมนุ
การตั
หลั
ก
แหล่
และพั
ฒ
นาการของมนุ
ษ
---- การตั
การตั
ง
้
หลั
ก
แหล่
ง
และพั
ฒ
นาการของมนุ
ษ
การตั
้งนประวั
หลักก้นแหล่
แหล่
และพัแแฒ
ฒละประวั
นาการของมนุ
ษย์ย์ย์
ร้ยุยุอคคงเพลงพื
บ้ตตำิศิศนงงาสตร์
ง
้
หลั
และพั
นาการของมนุ
ษ
ก่
อ
ต
ศ
ิ
าสตร์
ก่
อ
นประวั
าสตร์
ละประวั
ต
ศ
ิ
าสตร์
ยุยุยุคคคก่ก่ก่อออนประวั
ตตติศิศิศาสตร์
แแและประวั
ตตติศิศิศาสตร์
นประวั
าสตร์
ละประวั
าสตร์
นประวั
าสตร์
ละประวั
าสตร์
ยุหลั
ค
ก่
อ
นประวั
ต
ศ
ิ
าสตร์
แ
ละประวั
ต
ศ
ิ
าสตร์
--- หลั
ก
ฐานทางประวั
ต
ศ
ิ
าสตร์
ท
พ
่
ี
บในท้
ออองถิ
่น่น่นทีทีที่่่
ก
ฐานทางประวั
ต
ศ
ิ
าสตร์
ท
พ
่
ี
บในท้
งถิ
หลั
ก
ฐานทางประวั
ต
ศ
ิ
าสตร์
ท
พ
่
ี
บในท้
งถิ
--- หลั
หลั
ก
ฐานทางประวั
ต
ศ
ิ
าสตร์
ท
พ
่
ี
บในท้
อ
งถิ
หลั
ก
ฐานทางประวั
ต
ศ
ิ
าสตร์
ท
พ
่
ี
บในท้
อ
งถิ
แหล่
ที่มฒ
ำและควำมสั
มพัษษนยชาติ
ธ์ทขี่พองวิ
ถีชีวอิตงถิไทย
กงฐานทางประวั
ติศาสตร์
บในท้
่น่น่นทีทีที่่่
แสดงพั
นาการของมนุ
แสดงพั
ฒ
นาการของมนุ
ยชาติ
แสดงพั
ฒ
นาการของมนุ
ษ
ยชาติ
แสดงพั
นาการของมนุ
ษษษยชาติ
แสดงพั
ฒ
นาการของมนุ
ยชาติ
ทีแสดงพั
่สะท้อฒ
และเพลงท้
ฒนในดนตรี
นาการของมนุ
ยชาติองถิ่น
--- ควำมส
ญในกำรอนุ
่งเสริมวัฒนธรรม
การใช้
แแแำคั
ผนที
่่่ ภาพถ่
าาายยยรักลัลัลัษ์กกกสษณะทางกายภาพ
การใช้
ผนที
ภาพถ่
ษณะทางกายภาพ
--- การใช้
การใช้
ผนที
ภาพถ่
ษณะทางกายภาพ
การใช้
แ
ผนที
่
ภาพถ่
า
ย
ลั
ก
ษณะทางกายภาพ
ผนที
่่ ภาพถ่
ทำงดนตรี
- การใช้
ผนที
ภาพถ่าายย ลัลักกษณะทางกายภาพ
ษณะทางกายภาพ
ของจั
งงงแแหวั
ดดดตนเอง
ของจั
หวั
ตนเอง
ของจั
หวั
ตนเอง
ของจั
ง
หวั
ด
ตนเอง
ของจั
ง
หวั
ด
ตนเอง
ของจัแแแหล่
งหวังงงดทรั
ตนเอง
--- ระบุ
พพพยากรและสิ
่ง่ง่งต่ต่ต่าาางๆ
ในจั
งงงหวั
ดดด
ระบุ
หล่
ทรั
ยากรและสิ
งๆ
ในจั
หวั
ระบุ
หล่
ทรั
ยากรและสิ
งๆ
ในจั
หวั
--- ระบุ
ระบุ
แ
หล่
ง
ทรั
พ
ยากรและสิ
ง
่
ต่
า
งๆ
ในจั
ง
หวั
ดดที่
แ
หล่
ง
ทรั
พ
ยากรและสิ
ง
่
ต่
า
งๆ
ในจั
ง
หวั
ด
คุระบุ
ณ
ลั
ก
ษณะของควำมเป็
น
เพื
อ
่
นและสมำชิ
ก
แ
หล่
ง
ทรั
พ
ยากรและสิ
ง
่
ต่
า
งๆ
ในจั
ง
หวั
ของตนเองด้
ว
ยแผนที
่
ของตนเองด้
ว
ยแผนที
่
ของตนเองด้
ยแผนที
ของตนเองด้
ยแผนที
ของตนเองด้
ววววยแผนที
ดีของครอบครั
ว มมพัพั่่่่ นนธ์ธ์ขของสิ
ของตนเองด้
ยแผนที
--- แผนที
แ
่
สดงความสั
่ง่ง่งต่ต่ต่าาางงง ๆๆๆ ทีทีที่ม่ม่มีีี
แผนที
แ
่
สดงความสั
องสิ
แผนที
่แ่แสดงความสั
สดงความสั
มมพัพัพันนนบธ์ธ์ธ์เพศของตนตำม
ขของสิ
องสิ
--- แผนที
แผนที
สดงความสั
องสิ
่ง่งต่ต่ต่าาางงง ๆๆๆ ทีทีที่ม่ม่มีีี
แ
่
ม
ข
ง
่
พฤติ
ก
รรมที
เ
่
หมำะสมกั
แผนที
แ
่
สดงความสั
ม
พั
น
ธ์
ข
องสิ
อยู
ใ
่
นจั
ง
หวั
ด
อยู
ใ
่
นจั
ง
หวั
ด
่ใ่ใ่ในจั
อยู
หวั
อยู
นจังงงงหวั
หวัดดดด
วัอยู
ฒนธรรมไทย
อยู
่ในจั
นจั
หวั
--- เหตุ
ผผผลในการท
างานให้
บบบรรลุ
เเเป้ป้ป้าาาหมาย
เหตุ
ลในการท
างานให้
รรลุ
หมาย
เหตุ
ลในการท
างานให้
รรลุ
หมาย
--- เหตุ
ผ
ลในการท
างานให้
บ
รรลุ
เ
เหตุ
ผผลในการท
างานให้
รรลุ
หมาย
ระบบปฏิ
บัติกำรคอมพิ
กำรทำงำน
เหตุ
ลในการท
างานให้วบบเตอร์
รรลุเเเป้ป้ป้พืาาา่อหมาย
หมาย
--- สร้
ำงภำพหรื
อชิ้นงำนจำกกำรจิงงาน
นตนำกำรโดย
ประโยชน์
แและโทษจากการใช้
ละโทษจากการใช้
ประโยชน์
ละโทษจากการใช้
าน
--- ประโยชน์
แ
ง
าน
แแและโทษจากการใช้
ประโยชน์
ละโทษจากการใช้
าน
ใช้
โปรแกรมกรำฟิ
กด้วยควำมรังงงาน
บผิดชอบ
- ประโยชน์
ประโยชน์
ละโทษจากการใช้
าน
คอมพิ
ววเตอร์
เตอร์
คอมพิ
เตอร์
คอมพิ
ว
คอมพิ
ว
เตอร์
คอมพิ
คอมพิววเตอร์
เตอร์
--- การวาดภาพระบายสี
การวาดภาพระบายสีโโโดยใช้
ดยใช้
รรณะอุ
และ
สสสสีวีวีวีวรรณะอุ
่น่น่น่นและ
ดยใช้
รรณะอุ
และ
--- การวาดภาพระบายสี
การวาดภาพระบายสี
โ
ดยใช้
รรณะอุ
และ
การวาดภาพระบายสี
โ
ดยใช้
ส
ว
ี
รรณะอุ
น
่
และ
การวาดภาพระบายสี
โ
ดยใช้
ส
ว
ี
รรณะอุ
น
่
และ
รรณะเย็
น
ถ่
า
ยทอดความรู
้
ส
ก
ึ
และ
สีสีสีสีววววรรณะเย็
น
ถ่
า
ยทอดความรู
้
ส
ก
ึ
และ
รรณะเย็
น
ถ่
า
ยทอดความรู
้
ส
ก
ึ
และ
รรณะเย็
น
ถ่
า
ยทอดความรู
้
ส
ก
ึ
และ
สีจิสีจินนววรรณะเย็
นนถ่ถ่าายทอดความรู
ยทอดความรู้้สสึกึกและ
และ
ตนาการ
ตนาการ
จิจิจินนนรรณะเย็
ตนาการ
ตนาการ
ตนาการ
จินตนาการ

--- การคั
ดดดลายมื
อออตัตัตัวววบรรจงเต็
มมมบรรทั
ดดดและครึ
่่่งงง
ลายมื
บรรจงเต็
บรรทั
และครึ
การคั
ลายมื
บรรจงเต็
บรรทั
และครึ
--- การคั
การคั
ด
ลายมื
อ
ตั
ว
บรรจงเต็
ม
บรรทั
ด
และครึ
่่่งงง
การคั
ด
ลายมื
อ
ตั
ว
บรรจงเต็
ม
บรรทั
ด
และครึ
การคั
ด
ลายมื
อ
ตั
ว
บรรจงเต็
ม
บรรทั
ด
และครึ
บรรทั
ด
ตามรู
ป
แบบการเขี
ย
นตั
ว
อั
ก
ษรไทย
บรรทั
ด
ตามรู
ป
แบบการเขี
ย
นตั
ว
อั
ก
ษรไทย
บรรทั
ดดดตามรู
ปปปแบบการเขี
ยยยนตั
วววอัอัอักกกษรไทย
บรรทั
ตามรู
แบบการเขี
นตั
ษรไทย
บรรทั
ตามรู
แบบการเขี
นตั
ษรไทย
บรรทั
ด
ตามรู
ป
แบบการเขี
ย
นตั
ว
อั
ก
ษรไทย
--- การอ่
า
นออกเสี
ย
งค
า
สะกดค
า
อ่
า
นกลุ
่ม่ม่มคคคาาา
การอ่
า
นออกเสี
ย
งค
า
สะกดค
า
อ่
า
นกลุ
า
นออกเสี
ย
งค
า
สะกดค
า
อ่
า
นกลุ
--- การอ่
การอ่
า
นออกเสี
ย
งค
า
สะกดค
า
อ่
า
นกลุ
่ม่ม่มจัคคคงหวะ
าาา
การอ่
า
นออกเสี
ย
งค
า
สะกดค
า
อ่
า
นกลุ
การอ่
า
นออกเสี
ย
งค
สะกดค
า
อ่
า
นกลุ
ประโยค
ข้
อ
ความง่
า
ยๆ
และบทพู
ด
เข้
า
ประโยค
ข้
อ
ความง่
า
ยๆ
และบทพู
ด
เข้
า
จั
ง
หวะ
ประโยค
ข้อความง่
ายๆ
และบทพู
ดเข้
าจังหวะ
ประโยค
ประโยค
ความง่
ยๆ
และบทพู
เข้
หวะ
ประโยค ข้ข้ข้อออความง่
ความง่าาายๆ
ยๆ และบทพู
และบทพูดดดเข้
เข้าาาจัจัจังงงหวะ
หวะ

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

เวลำ
(ชั่วโมง)

เวลำ
เวลำ
เวลำ
เวลำ
เวลำ
เวลำ
(ชั
่ว่ว่วโมง)
(ชั
โมง)
(ชั
โมง)
(ชั
โมง)
(ชั
โมง)
(ชั่ว่ว่ว๒๐
โมง)
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐

สวนที่ ๒

มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดของหน่วยกำรเรียนรู้บูรณำกำร
หน่วยที่ 1 เศรษฐีน้อย (จำนวน 4๐ ชั่วโมง)
มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด
มำตรฐำน ส 3.๑ เข้ำใจและสำมำรถบริหำรจัดกำรทรัพยำกรในกำรผลิตและกำรบริโภคกำรใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่
จำกัดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและคุ้มค่ำ รวมทั้งเข้ำใจหลักกำรของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อกำร
ดำรงชีวิตอย่ำงมีดุลยภำพ
ตัวชี้วัด
ป.๔/๑ ระบุปัจจัยที่มีผลต่อกำรเลือกซื้อสินค้ำและบริกำร
ป.๔/๒ บอกสิทธิพื้นฐำนและรักษำผลประโยชน์ของตนเองในฐำนะผู้บริโภค
ป.๔/๓ อธิบำยหลักกำรของเศรษฐกิจพอเพียงและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง
มำตรฐำน ส ๓.๒ เข้ำใจระบบและสถำบันทำงเศรษฐกิจต่ำง ๆ ควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจและควำมจำเป็น
ของกำรร่วมมือกันทำงเศรษฐกิจในสังคมโลก
ตัวชี้วัด
ป.๔/๑ อธิบำยควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจของคนในชุมชน
ป.๔/๒ อธิบำยหน้ำที่เบื้องต้นของเงิน
มำตรฐำน ท ๑.๑ ใช้กระบวนกำรอ่ำนสร้ำงควำมรู้และควำมคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหำในกำรดำเนิน
ชีวิตและมีนิสัยรักกำรอ่ำน
ตัวชี้วัด
ป.๔/๖ สรุปควำมรู้และข้อคิดจำกเรื่องที่อ่ำนเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
มำตรฐำน ท ๒.๑ ใช้กระบวนกำรเขียนสื่อสำร เขียนเรียงควำม ย่อควำม และเขียนเรื่องรำวในรูปแบบต่ำงๆ
เขียนรำยงำนข้อมูลสำรสนเทศและรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ตัวชี้วัด
ป.๔/๖ เขียนบันทึกและเขียนรำยงำนจำกกำรศึกษำค้นคว้ำ
มำตรฐำน ท 3.๑ สำมำรถเลือกฟังและดูอย่ำงมีวิจำรณญำณ และพูดแสดงควำมรู้ ควำมคิด ควำมรู้สึกใน
โอกำสต่ำงๆ อย่ำงมีวิจำรณญำณ และสร้ำงสรรค์
ตัวชี้วัด
ป.๔/๓ พูดแสดงควำมรู้ ควำมคิดเห็นและควำมรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู
ป.๔/๔ ตั้งคำถำมและตอบคำถำมเชิงเหตุผลจำกเรื่องที่ฟังและดู

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑๙

มำตรฐำน ง ๑.๑ เข้ำใจกำรทำงำน มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีทักษะกระบวนกำรทำงำน ทักษะกำรจัดกำร
ทักษะกระบวนกำรแก้ปัญหำ ทักษะกำรทำงำนร่วมกันและทักษะกำรแสวงหำควำมรู้
มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในกำรทำงำน มีจิตสำนึก
ตัวชี้วัด
ป.๔/๒ ทำงำนบรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้อย่ำงเป็นขั้นตอนด้วยควำมขยัน อดทน รับผิดชอบ
และซื่อสัตย์
มำตรฐำน ศ ๑.๑ สร้ำงสรรค์งำนทัศนศิลป์ตำมจินตนำกำร และควำมคิดสร้ำงสรรค์ วิเครำะห์
วิพำกษ์วิจำรณ์ คุณค่ำงำนทัศนศิลป์ ถ่ำยทอดควำมรู้สึก ควำมคิดต่องำนศิลปะอย่ำง
อิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ตัวชี้วัด
ป.๔/๕ มีทักษะพื้นฐำนในกำรใช้วัสดุอุปกรณ์สร้ำงสรรค์งำนวำดภำพระบำยสี







๒๐

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ลาดับการนาเสนอแนวคิดหลัก
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เศรษฐีน้อย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
หน่วยย่อยที่ ๑ ชีวิตพอเพียง
( ๒๐ ชั่วโมง)
การจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากร
ที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า การนาหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในชีวิตประจาวัน เพื่อการดารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตสินค้า ซื้อสินค้าและบริการ

หน่วยย่อยที่ ๒ ออมไว้ไม่ขัดสน
( ๒๐ ชั่วโมง)
ระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสาพันธ์ทางเศรษฐกิจ
และความจาเป็นฯของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

การเงิน การธนาคาร
สิทธิพื้นฐานและบทบาทของผู้บริโภค
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค ธนาคารและรัฐบาล
หลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของคนในท้องถิ่น

การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและการนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน

๒๑

๒๒
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เศรษฐีนอ้ ย

โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เศรษฐีนอ้ ย

แผนที่ ๒
( ๓ ช.ม. แผนที
) ่๒

( ๓ ช.ม. )

แผนที่ ๑
( ๓ ช.ม.แผนที
) ่๑

แผนที่ ๑
( ๔แผนที
ช.ม.่ ๑)

( ๓ ช.ม. )

( ๔ ช.ม. )

แผนที่ ๓ แผนที่ ๓
( ๓ ช.ม. ) ( ๓ ช.ม. )
แผนที่ ๔ แผนที่ ๔
( ๒ ช.ม. ) ( ๒ ช.ม. )

หน่วยย่หน่
อยทีวยย่
่ ๑อยที่ ๑
ชีวิตยพอเพี
ชีวิตพอเพี
ง ยง
๒๐ ชั)่วโมง )
( ๒๐ ชั(่วโมง

หน่วหน่
ยการเรี
ยนรูย้ทนรูี่ ๑้ที่ ๑
วยการเรี
เศรษฐี
เศรษฐี
น้อยน้อย
ชั่วโมง
( ๔๐( ๔๐
ชั่วโมง
) )

แผนที่ ๒

่๒
(แผนที
๓ ช.ม.
)
( ๓ ช.ม. )

หน่
หน่ววยย่อยที่ ๒๒
ออมไว้ไม่ขัดดสน
ออมไว้
สน
๒๐ ชัชั่ว่วโมง
(( ๒๐
โมง ))

แผนที่ ๕ แผนที่ ๕
( ๓ ช.ม. ) ( ๓ ช.ม. )
แผนที่ ๖
แผนที่ ๖( ๓ ช.ม. )

( ๓ ช.ม. )

แผนที่ ๗
แผนที(่ ๗๓ ช.ม. )

( ๓ ช.ม. )

แผนที่ ๖
แผนที
่ ๖)
( ๔ ช.ม.

( ๔ ช.ม. )

แผนที่ ๕
(แผนที
๓ ช.ม.่ ๕)

( ๓ ช.ม. )

แผนที
แผนที
่ ๓่ ๓
๓ ช.ม.
( ๓( ช.ม.
) )
แผนที
่ ๔่ ๔
แผนที
( ๓( ช.ม.
) )
๓ ช.ม.

หนวยยอยที่ ๑
ชีวิตพอเพียง

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๒๓

ใบสรุ
ปหน
าหน
วยย
อยที
ใบสรุ
ปหน้
าหน่
วยย่
อย่ ๑

หน่วยย่อยที่ ๑ ชื่อหน่วย ชีวิตพอเพียง
จานวนเวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง จานวนแผนการจัดการเรียนรู้ ๗ แผน
.................................................................................................................................................
สาระสาคัญของหน่วยย่อย
การจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากร ที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและ
คุ้มค่า การนาหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจาวัน เพื่อการดารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
มาตรฐานและตัวชี้วัด
มฐ ส ๓.๑ ตัวชี้วัด
ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓
มฐ ท ๑.๑ ตัวชี้วัด
ป.๔/๖
มฐ ท ๒.๑ ตัวชี้วัด
ป.๔/๖
มฐ ท ๓.๑ ตัวชี้วัด
ป.๔/๓ , ป.๔/๔
มฐ ค ๒.๒
ตัวชี้วัด
ป.๔/๒
มฐ ศ ๑.๑ ตัวชี้วัด
ป.๔/๕
มฐ ง ๑.๑
ตัวชี้วัด
ป.๔/๒
ลาดับการนาเสนอแนวคิดหลักของหน่วย
ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตสินค้า ซื้อสินค้าและบริการ
สิทธิพื้นฐานและบทบาทของผู้บริโภค
หลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและการนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๒๕

โครงสร้
โครงสร้
โครงสร้
โครงสร้
โครงสร้
างของหน่
างของหน่
างของหน่
างของหน่
างของหน่
วยย่
วยย่
วอวยย่ยวอยย่ยย่
ยออยอยย
หน่หน่
วหน่
ยกำร
วหน่ยกำร
หน่
ววยกำร
วยกำร
ยกำร
ชื่อชืหน่
่อชืหน่
ชื่อวชื่อหน่
ย่อหน่
วหน่
ยววยวยย แผนที
แผนที
แผนที
แผนที
่ แผนที
่ ่่่
ชื่อชืแผน
่อชืแผน
ชื่อชื่อแผน
่อแผน
แผน
เรีเรี
ยนรู
เรี
ยเรีนรู
ย้ทเรียนรู
ี่ ้ทยนรูี่ นรู
้ท้ที่ ้ที่ ี่
การผลิ
การผลิ
การผลิ
การผลิ
ตสิตนสิตค้นตสิาค้ตสินและบริ
าสินค้และบริ
นค้าและบริ
ค้าและบริ
าและบริ
การ
การ
กการการาร
1 1 111 ชีวชีิตวชีพอเพี
ิตชีวพอเพี
ิตชีวิตพอเพี
วิตพอเพี
ยพอเพี
งยงยยง ยง ง ๑ ๑ ๑๑๑ การผลิ
ีผทีย่มลต่
ที่มีผอ่มีผลต่
การผลิ
อีผลต่การผลิ
ลต่
ออการผลิ
อการผลิ
การผลิ
ต ตเลืตเลื
อตกซื
เลื
อตเลืกซื
อ้อเลือกซื
้อสิกซืกซื
น้อสิ้อค้นสิ้อาค้สินาสินค้นค้า ค้า า
๒ ๒ ๒๒๒ ปัจปัจัจปัยจัปัจทียปัจัจ่มทียจัจีผ่มทียจัลต่
และบริ
และบริ
และบริ
และบริ
และบริ
การ
การ
กการการาร
ื้นทพธิฐานและบทบาทของผู
พธิื้นพื้นฐานและบทบาทของผู
ื้นฐานและบทบาทของผู
ฐานและบทบาทของผู
้บริ้บโริภค
้บโ้บริภค
้บโริภค
โริภค
โภค
๓ ๓ ๓๓๓ สิทสิธิทสิพธิสิทื้นพสิทธิฐานและบทบาทของผู
กหลั
การของเศรษฐกิ
กหลัการของเศรษฐกิ
หลั
กกการของเศรษฐกิ
กการของเศรษฐกิ
การของเศรษฐกิ
จพอเพี
จพอเพี
จพอเพี
จพอเพี
จยพอเพี
งยงยยง ยง ง
๔ ๔ ๔๔๔ หลัหลั
การประยุ
การประยุ
การประยุ
การประยุ
กต์กใต์กช้ใกต์ปช้กต์ใรัปช้ต์ชใรัช้ปญาของเศรษฐกิ
ใชช้ปรัญาของเศรษฐกิ
ชปรัชญาของเศรษฐกิ
รัชญาของเศรษฐกิ
ญาของเศรษฐกิ
จ จ จจจ
๕ ๕ ๕๕๕ การประยุ
พอเพี
พอเพี
พอเพี
พอเพี
ยพอเพี
งยงยงยงยง
สหกรณ์
สหกรณ์
สหกรณ์
สหกรณ์
๖ ๖ ๖๖๖ สหกรณ์
การใช้
การใช้
การใช้
ทการใช้
รัทพรัทยากรอย่
พทรัยากรอย่
ทพรัพรัยากรอย่
พยากรอย่
ยากรอย่
างยัางยั
่งายืงยั
า่งนงยั
ายื่งงยั
นยื่งนยื่งนยืน
7 7 777 การใช้

๒๖

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

เวลำ
เวลำ
เวลำ
เวลำ
เวลำ หมำยเหตุ
หมำยเหตุ
หมำยเหตุ
หมำยเหตุ
หมำยเหตุ
๓ ๓ชั๓่ว๓ชัโมง
๓่วชัโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
่วโมง
๓ ๓ชั๓่ว๓ชัโมง
๓่วชัโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
่วโมง
๓ ๓ชั๓่ว๓ชัโมง
๓่วชัโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
่วโมง
๒ ๒ชั๒่ว๒ชัโมง
๒่วชัโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
่วโมง
๓ ๓ชั๓่ว๓ชัโมง
๓่วชัโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
่วโมง
๓ ๓ชั๓่ว๓ชัโมง
๓่วชัโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
่วโมง
๓ ๓ชั๓่ว๓ชัโมง
๓่วชัโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
่วโมง

โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เศรษฐีนอ้ ย หน่วยย่อยที่ ๑ ชีวิตพอเพียง







วยการเรี
นรู้ท)ี่ ๑ เศรษฐีนอ้ ย หน่วยย่อยที่ ๑ ชีวิตพอเพียง
แผนที่ ๑ ( ๓ ช.ม. )โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ของหน่
แผนที
่ ๒ ( ๓ยช.ม.
แผนที่ ๓ ( ๓ ช.ม. )
การผลิตสินค้าแผนที
และบริ
ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิแผนที
ตเลือ่ ๒กซื(้อ๓สินช.ม.
ค้าและบริ
การ
่ ๑ก(าร๓ ช.ม. )
)
สิทธิพื้นฐานบทบาทของผู
แผนที่ ๓ ( ๓ ช.ม. ้)บริโภค
- การผลิตสินค้าและบริการการผลิตสินค้าและบริการ
- ปัจจัยทีปั่มจีผจัลต่
กซื้อสิตนเลืค้อาและบริ
ยทีอ่มการเลื
ีผลต่ออการผลิ
กซื้อสินกค้าร
าและบริการ
- การคุ้มครองและสิ
ทธิพื้นฐานของผู้บ้บริริโโภค
ภค
สิทธิพื้นฐานบทบาทของผู
การผลิตสิตนสิค้นาค้และบริ
การการ
- ปัจจัยทีน่มค้ีผาลต่และบริ
อการเลืการ
อกซื้อสินค้าและบริการ
- ประโยชน์ ข-องการผลิ
าและบริ
- การวาดภาพสิ
- การคุ้มครองและสิ
- บทบาทของผู
้บริโภคทธิพื้นฐานของผู้บริโภค
- การวาดภาพสินค้าและบริการ
 - ประโยชน์ของการผลิตสินค้าและบริการ
ที่มีคุณภาพ
- บทบาทของผู
้บริโคภค
- ประโยค
คาชี้แจง
าโฆษณาสินค้า
ที่มีคุณภาพ
- การเขียนชื
 ่อสินค้าและบริการ
















แผนที่ ๗ ( ๓ ช.ม. )
แผนที่ ๗ ( ๓ ช.ม. )
การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

- ความหมายและความจ
าเป็
นของทรัาเป็
พยากร
- ความหมายและความจ
นของทรัพยากร

- หลักการและวิ
ธ
ใ
ี
ช้
ท
รั
พ
ยากรให้
เ
กิ
ด
ประโยชน์
- หลักการและวิธีใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์

สูงสุด (ลดการสู
ยทุกประเภท)
สูงสุญดเสี(ลดการสู
ญเสียทุกประเภท)


ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)



- ประโยค คาชี้แจง คาโฆษณาสินค้า

- การเขียนชื่อสินค้าและบริการ



หน่วยย่
หน่อวยที
ยย่่ อ๑ยที่ ๑
ชีวิตพอเพี
ยง ยง
ชีวิตพอเพี
( ๒๐ (ชั๒๐
่วโมงชั่ว)โมง )

แผนที
แผนที่ ๔่ ๔((๒๒ ช.ม.
ช.ม. ))

หลัหลั
กการของเศรษฐกิ
กการของเศรษฐกิจจพอเพี
พอเพียยงง
- หลั
กการของเศรษฐกิ
- หลั
กการของเศรษฐกิจจพอเพี
พอเพียยงง
- แนวคิ
ดของเศรษฐกิ
- แนวคิ
ดของเศรษฐกิจจพอเพี
พอเพียยงง





่ ๖ () ๓ ช.ม. )
แผนที่ ๖ (แผนที
๓ ช.ม.

สหกรณ์ สหกรณ์
-หลักการและประโยชน์
-หลักการและประโยชน์
ของสหกรณ์ของสหกรณ์

กต์หลักการของสหกรณ์
-การประยุกต์-การประยุ
หลักการของสหกรณ์
มาใช้ใน มาใช้ใน
ชีวิตประจาวัน


ชีวิตประจาวัน

๓ ช.ม.
แผนทีแผนที
่ ๕ (่ ๕๓ (ช.ม.
) )

การประยุ
ต์ใช้แดนวคิ
ดของปรั
ชญาของเศรษฐกิ
จพอเพี
การประยุ
กต์ใช้แกนวคิ
ของปรั
ชญาของเศรษฐกิ
จพอเพี
ยงยง
- การประยุ
กต์ใช้ดแของปรั
นวคิดของปรั
ชญาของเศรษฐกิ
จพอเพี
ยงในการด
ารงชี
ิตและท
จกรรม
- การประยุ
กต์ใช้แนวคิ
ชญาของเศรษฐกิ
จพอเพี
ยงในการด
ารงชี
วิตวและท
ากิากิจกรรม
ต่างๆ ในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน
ต่างๆ ในครอบครั
ว โรงเรียนและชุมชน
- การบันทึกรายรับรายจ่าย 
- การบันทึกรายรับรายจ่าย 

๒๗

คำชี้แจงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑

ชื่อแผน

การผลิตสินค้าและบริการ

เวลา

๓

ชั่วโมง

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๑. สำระสำคัญของแผน

การตัดสินใจผลิตสินค้าและบริการต้องคานึงถึงความคุ้มค่าในการผลิต
๒.ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในกำรนำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
กิจกรรมกำรเรียนรู้
- ครูควรทักทำยสนทนำกับนักเรียนเพื่อสร้ำงควำมสร้ำงควำมสนใจในกำรเรียนรู้และชี้แจงวัตถุประสงค์
ในกำรเรียนรู้ให้นักเรียนทรำบว่ำนักเรียนต้องทำกิจกรรมอะไรบ้ำง
- นักเรียนศึกษำใบควำมรู้ ดังนี้ ใบควำมรู้เรื่อง สินค้ำและบริกำร
- นักเรียนช่วยกันบอกควำมหมำยของกำรผลิตสินค้ำและบริกำร บทบำทของกำรผลิตและประโยชน์ของ
กำรผลิตสินค้ำและบริกำรที่มีคุณภำพโดยครูช่วยอธิบำยเพิ่มเติม
กำรเตรียมสื่อ/วัสดุอุปกรณ์
- ใบความรู้
- ตัวอย่ำงสินค้ำและบริกำร (ของจริง/รูปภำพ)
- ใบงำน
ใบงำน/ใบควำมรู้/ใบกิจกรรม
- ใบงำนที่ ๐๑
กำรวัดและประเมินผล
- ตรวจผลงำน
- แบบทดสอบก่อนเรียน

๒๘

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๒๙

วัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนำ

แนวกำรจัดกิจกรรม

6. ครูนักเรียนร่วมกันสรุปควำมหมำยของกำรผลิตสินค้ำและบริกำร บทบำทของกำรผลิตและประโยชน์ของกำรผลิตสินค้ำและบริกำรที่มี
คุณภำพ
- ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน
- ตรวจผลงำนนักเรียน
- กำรนำเสนอผลงำน
- สังเกตกำรทำงำนกลุ่ม/รำยบุคคล
- กำรทำใบงำนที่ ๐๑

- ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
- ครูแจ้งจุดประสงค์กำรเรียนรู้ให้นักเรียนทรำบ
1. นักเรียนดูรูปภำพสินค้ำต่ำงๆ แล้วร่วมกันแยกประเภทของสินค้ำ เช่น นม อำหำร ยำรักษำโรค เป็นสินค้ำเพื่อกำรบริโภค เสื้อผ้ำ รองเท้ำ
บ้ำน รถยนต์ เป็นสินค้ำ เพื่อกำรอุปโภค
2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ตำมควำมเหมำะสม และมอบหมำยให้แต่ละกลุ่มช่วยกันเขียนชื่อสินค้ำและบริกำรที่มีกำรซื้อขำยในร้ำนค้ำใกล้
หมู่บ้ำนให้ได้มำกที่สุด โดยแบ่งสิ่งของออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ อุปโภค บริโภค บริกำร สมำชิกในกลุ่มนำข้อมูลมำสรุปและส่งตัวแทน
ออกมำนำเสนอผลงำนหน้ำชั้นเรียน
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษำใบควำมรู้ ดังนี้ ใบควำมรู้เรื่อง สินค้ำและบริกำร (ป.๔)
4. นักเรียนทำใบงำนที่ ๐๑ ยกตัวอย่ำงสินค้ำเพื่อกำรบริโภคและอุปโภค (ป.๔)
5. นักเรียนช่วยกันบอกควำมหมำยของกำรผลิตสินค้ำและบริกำร บทบำทของกำรผลิตและประโยชน์ของกำรผลิตสินค้ำและบริกำรที่มีคุณภำพ
โดยครูช่วยอธิบำยเพิ่มเติม

กิจกรรมกำรเรียนรู้

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำร หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ เศรษฐีน้อย : หน่วยย่อยที่ ๑ ชีวิตพอเพียง แผนกำรเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กำรผลิตสินค้ำและบริกำร
บูรณำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม ศิลปะ และภำษำไทย เวลำ 3 ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔

๓๐
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำร หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ เศรษฐีน้อย : หน่วยย่อยที่ ๑ ชีวิตพอเพียง แผนกำรเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กำรผลิตสินค้ำและบริกำร
บูรณำกำรกลุ
สำระกำรเรี
นรูว้สยกำรเรี
ังคมศึกยษำศำสนำและวั
ปะ่ ๑ และภำษำไทย
เวลำ 3 ชัย่วนรู
โมง้ที่ ๑ชั้นเรืประถมศึ
กษำปี
แผนกำรจั
ดกำรเรีย่มนรู
้บูรณำกำรยหน่
นรู้ที่ ๑ เศรษฐีน้อฒยนธรรม
: หน่วยย่ศิอลยที
ชีวิตพอเพียง แผนกำรเรี
่อง กำรผลิ
ตสินทค้ี่ำ๔และบริกำร

่อ / แหล่
ขอบเขตเนื้อหา
จกรรม (เวลา
่วโมง)กษำศำสนำและวัฒนธรรม ศิลปะ และภำษำไทย เวลำ 3 ชั่วโมง ชั้นประถมศึกสืษำปี
บูรณำกำรกลุ่มกิสำระกำรเรี
ยนรู๓้สังชัคมศึ
ที่ ๔งเรียนรู้
- ใบควำมรู้
- การผลิตสิขอบเขตเนื
นค้าและบริ้อกหาาร
ขั้นนา กิจกรรม (เวลา ๓ ชั่วโมง)
สื่อ / แหล่งเรียนรู้
ใบงำนที้ ่ ๐๑ - ๐๒
๑. ทาแบบทดสอบก่
อนเรียน
- ประโยชน์ข- องการผลิ
ค้าและบริ
- -ใบควำมรู
การผลิตสินตค้สิานและบริ
การ การ
ขั้นนา
ตัวอย่ำ่ ๐๑
งสินค้ำและบริกำร
ี้แจงตั
วชี้วัดชั้นปี และจุ
การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ
ที่มีคุณภาพ- ประโยชน์ของการผลิตสินค้าและบริการ ๒. ครูช๑.
- -ใบงำนที
ทาแบบทดสอบก่
อนเรีดยประสงค์
น
(ของจริ
ภำพ)กำร
ขั้นสอน๒. ครูชี้แจงตัวชี้วัดชั้นปี และจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ
- การเขียนชื่อทีสิ่มนีคคุ้ณาภาพ
และบริการ
- ตัวอย่ำงสินง/รู
ค้ำปและบริ
ชิ้นงำน
๓. นักเรีขัย้นนดู
(ของจริง/รูป/ภำพ)
สอนรูปภาพสินค้าต่างๆ แล้วร่วมกันแยกประเภทของสินค้า เช่น นม อาหาร ยารักษาโรค เป็นสินค้า ภำระงำน
- การเขียนชื่อสินค้าและบริการ
- ใบงำนที/ ่ ชิ๐๑
้นงำน- ๐๒
เพื่อการบริ
รองเท้นค้าาบ้ต่างๆ
น รถยนต์
สินค้าเพื่อการอุปนโภค
๓. นัโกภค
เรียเสืนดู้อรผู้ปาภาพสิ
แล้วร่วมกัเป็นนแยกประเภทของสิ
ค้า เช่น นม อาหาร ยารักษาโรค เป็นสินค้า ภำระงำน
- ใบงำนที่ ๐๑
กิจกรรมเพื่อการบริโภค เสื้อผ้า รองเท้า บ้าน รถยนต์ เป็นสินค้าเพื่อการอุปโภค
กรรมงกลุ่มและมอบหมายให้แต่ละกลุ่มช่วยกันเขียนชื่อสินค้าและบริการที่มีการซื้อขายในร้านค้า
๔. นักเรีกิยจนแบ่
จุดประสงค์การเรียนรู้
๔.
นักเรีไยด้นแบ่
งกลุ
่มและมอบหมายให้
แต่ละกลุ
่ม๓ช่วกลุ
ยกั่มนเขีคืยอนชือุ่อปสิโภค
นค้าและบริ
การทีบริ่มกีการซื
้อขายในร้
านค้่มา นา การวัดและประเมินผล
ใกล้
ห
มู
บ
่
า
้
นให้
ม
ากที
ส
่
ด
ุ
โดยแบ่
ง
สิ
ง
่
ของออกเป็
น
บริ
โ
ภค
าร
สมาชิ
ก
ในกลุ
จุ
ด
ประสงค์
ก
ารเรี
ย
นรู
้
การวั
ดและประเมิ
นผล้เกี่ยวกับความหมายของ
ความรู้
๑. ประเมิ
นความรู
ใกล้หปมูและส่
่บ้านให้งตัได้วมแทนออกมาน
ากทีส่ ุด โดยแบ่าเสนอผลงานหน้
งสิ่งของออกเป็น า๓ชั้นกลุเรี่มยนคือ อุปโภค บริโภค บริการ สมาชิกในกลุ่มนา
ความรู
้
ข้
อ
มู
ล
มาสรุ
๑. ประเมิ
นความรู
วกับความหมายของ
๑. บอกความหมายของการผลิตสินค้าและ
การผลิ
ตสินค้้เกีา่ยและบริ
การ
ข้ยอนแต่
มูลมาสรุ
ปและส่
งษาใบความรู
ตัวแทนออกมาน
าเสนอผลงานหน้
างชัสิ้นนเรีค้ยานและบริการ
๑.
บอกความหมายของการผลิ
ต
สิ
น
ค้
า
และ
๕.
นั
ก
เรี
ล
ะกลุ
ม
่
ศึ
ก
้
ดั
ง
นี
้
ใบความรู
เ
้
รื
อ
่
การผลิ
ต
สิ
น
ค้
า
และบริ
การ และประโยชน
บริการได้
๕. นักเรียนแต่ละกลุม่ ศึกษาใบความรู้ ดังนี้ ใบความรู้เรื่อง สินค้าและบริการ
บริการได้
๖. นักเรียนทาใบงานที่ ๐๑ ยกตัวอย่างสินค้าเพื่อการบริโภคและอุปโภค
ของการผลิตสินคาและบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ข
องการผลิ
ต
สิ
น
ค้
า
และบริ
ก
าร
๒. บอกประโยชน์
นักเรียนทาใบงานที่ ๐๑ ยกตัวอย่างสินค้าเพื่อการบริโภคและอุปโภค
๒.
ประเมิ
น
ทั
ก
ษะการสื
อ
่
สาร
การท
างาน
๒. บอกประโยชน์ของการผลิตสินค้าและบริการ๗. นักเรี๖.ยนช่
๒. ประเมินทักษะการสื่อสาร การทางาน
ว
ยกั
น
บอกความหมายของการผลิ
ต
สิ
น
ค้
า
และบริ
ก
าร
บทบาทของการผลิ
ต
และประโยชน์
ข
อง
ที่มีคุณภาพได้
๗. นักเรียนช่วยกันบอกความหมายของการผลิตสินค้าและบริการ บทบาทของการผลิตและประโยชน์ของ
ที่มีคุณภาพได้
กลุกลุ
่ม ่ม
การผลิตการผลิ
สินค้าตและบริ
การที่มการที
ีคณ
ุ ภาพโดยครู
ช่วยอธิ
บายเพิ
่มเติ่มมเติม
สินเขี
ค้ายและบริ
ก
ารได้
ถ
ก
ู
ต้
อ
ง
สิ
น
ค้
า
และบริ
ม
่
ค
ี
ณ
ุ
ภาพโดยครู
ช
ว
่
ยอธิ
บ
ายเพิ
๓. เขียนชื่อ๓.
ประเมิ
ณธรรม
ยธรรม/
นชื่อสินค้าและบริการได้ถกู ต้อง
๓.๓.ประเมิ
นคุนณคุธรรม
จริยจริ
ธรรม/
กษณะอั
พึงประสงค์
ขั้นสรุปขั้นสรุป
คุณคุณ
ลักลัษณะอั
นพึนงประสงค์
ทักษะ ทักษะ
ีการ
นสรุ
ตสินตค้สิานและบริ
การการบทบาทของการผลิ
๘ . ครูน๘ัก.เรีครูยนร่
นักวเรีมกั
ยนร่
วมกัปนความหมายของการผลิ
สรุปความหมายของการผลิ
ค้าและบริ
บทบาทของการผลิตตและประโยชน์
และประโยชน์ขขององ วิธวิีกธาร
๑. การสื่อสาร/การบอกเล่
า
๑. การสื่อสาร/การบอกเล่
า
ประเมิ
นจากผลงานนั
๑.๑.ประเมิ
นจากผลงานนั
กเรียกนเรียน
การผลิตการผลิ
สินค้าตและบริ
การที่มการที
ีคณ
ุ ภาพ
สินค้าและบริ
่มีคณ
ุ ภาพ
๒. การท
๒. การทางานกลุ
ม่ างานกลุม่
๒.๒.สังสัเกตการท
างาน
งเกตการท
างาน
ธรรม จริณยลัธรรม/คุ
ณลันกพึษณะอั
นพึงประสงค์
คุณธรรม จริคุณ
ยธรรม/คุ
กษณะอั
งประสงค์
เครื
อ
่
งมื
อ
เครื่องมือ
๑.๑.แบบประเมิ
นผลงานนั
กเรียกนเรียน
๑. ใฝ่เรียนรู๑.้ ใฝ่เรียนรู้
แบบประเมิ
นผลงานนั
๒.
ความรั
บ
ผิ
ด
ชอบ
๒.๒.แบบสั
งเกตการท
างานกลุ
ม่ ม่
๒. ความรับผิดชอบ
แบบสั
งเกตการท
างานกลุ
๓.
ประหยั
ด
๓.
แบบประเมิ
น
คุ
ณ
ธรรม
จริ
ธรรม/
๓. ประหยัด
๓. แบบประเมินคุณธรรมยจริ
ยธรรม/
๔. ซื่อสัตย์สุจริต
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๔. ซื่อสัตย์สุจริต
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
เกณฑ์การประเมิน
การประเมิ
น
ผ่เกณฑ์
านเกณฑ์
ร้อยละ ๗๐
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๗๐

แบบทดสอบกอนเรียน
หนวยที่ ๑ เศรษฐีนอย หนวยยอยที่ ๑ ชีวิตพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
***************************************************************

คําชี้แจง ใหนักเรียนกาเครื่องหมายกากบาท ( × ) ทับอักษรขอที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว
๑. กระบวนการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด เพื่อผลิต
เปนสินคาและบริการที่มีคา ขอความนี้เปนการอธิบาย
เกี่ยวกับอะไร
ก. คณิตศาสตร
ข. วิทยาศาสตร
ค. เศรษฐศาสตร
ง. ภูมิศาสตร
๒. การที่จะผลิตสินคาออกจําหนายผูผลิตจะตองทํา
อยางไรกอนจึงจะขายสินคาไดมาก
ก. ศึกษาวิธีการผลิต
ข. ศึกษาวิธีการหาแหลงทรัพยากร
ค. ศึกษาความตองการของผูบริโภคกอนผลิต
ง. ศึกษาหาแหลงเงินทุนและที่ดิน เพื่อกอสราง
๓. ขอใดเปนการบริโภคที่ควบคูกับการประหยัด
ก. บริโภคแตพอเหมาะกับความจําเปน
ข. บริโภคสินคาราคาถูกและมีของแถม
ค. บริโภคสินคาราคาถูก คุณภาพพอใชได
ง. บริโภคสินคาตามคําโฆษณา
เพราะใหความรูเกี่ยวกับสินคา
๔. ขอใดเปนปจจัยสําคัญตอการผลิตสินคา
ก. ที่ดิน
ข. แรงงาน
ค. ทุน
ง. ถูกทุกขอ
๕. ขอใดเปนการบริหารจัดการทรัพยากรที่เหมาะสมที่สุด
ก. เสรีเก็บเงินไวกับบานเฉยๆ โดยไมทําอะไร
ข. ปรีชาปลูกพืชผักเพื่อจําหนาย
โดยคัดสรรพันธุผักที่ดีเพื่อไดผลผลิตดี
ค. มานะผลิตสินคาขายโดยไมสํารวจ
ความตองการของผูซื้อ
ง. พรปลอยที่ดินรกราง หญาขึ้นรก

๖. คําวา “สหกรณ” หมายถึงขอใด
ก. การดําเนินงานสวนตัวของนักธุรกิจ
ข. การประกอบธุรกิจแบบรวมกลุมกัน
ค. การจัดจําหนายผลผลิต
ง. การแนะนําเพื่อวางแผนเศรษฐกิจ
๗. ใครเปนผูรับสินคาจากผูผลิตไปบริการผูบริโภค
ก. ผูบริโภค
ข. ผูผลิต
ค. พอคาแมคา
ง. ผูประกอบการ
๘. ขอใดเปนลักษณะของสหกรณรานคา
ก. สมาชิกไมมีสวนในการเปนเจาของ
ข. รับฝากเงินจากสมาชิก
ค. ใหบริการกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
ง. สมาชิกผูถือหุนทุกคนเปนเจาของ
๙. ขอใดไมใชการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกตใชในโรงเรียน
ก. สงเสริมใหนักเรียนมีระเบียบวินัย
ข. สงเสริมการเพาะปลูกในโรงเรียน
ค. สงเสริมการเลี้ยงสัตวในโรงเรียน
ง. สงเสริมการจัดกิจกรรมของสหกรณ
ในโรงเรียน
๑๐. นโยบาย “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ” เพื่อ
จุดประสงคใด
ก. ยึดหลักใหประชาชนพึ่งตนเอง
ข. ใหประชาชนมีความรักความสามัคคีกัน
ค. เพื่อสรางความเขมแข็งใหประชาชน
ง. เพื่อสนับสนุนใหประชาชนใชภูมิปญญา
ทองถิ่นทําผลิตภัณฑจําหนาย

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๓๑

๑๑. นิพนนําควายเหล็กมาใชไถนาแทนควาย จึงทําให
เขาปลูกขาวไดมาก ควายเหล็กคืออะไร
ก. ควายที่เรียกวาเหล็ก
ข. รถไถนาที่เปนเครื่องจักร
ค. เครื่องมือไถและเก็บเกี่ยว
ง. สัตวเลี้ยงพันธุใหมที่ไถนาได
๑๒. แรงจูงใจในการตัดสินใจนําทรัพยากรมาผลิตเปน
สินคาคืออะไร
๑๒.ก.แรงจู
คนตงอใจในการตั
งการปจจัดยสิ๔นใจนาทรัพยากรมาผลิตเป็น
ค้าคือองการความสะดวกสบาย
อะไร
ข.สินคนต
ก. คนต้องการปัจจัย ๔
ค. กระตุนความตองการดวยการโฆษณา
ข. คนต้องการความสะดวกสบาย
ง. ค.ถูกระตุ
กทุกข้นอความต้องการด้วยการโฆษณา
๑๓. เศรษฐกิ
ง. ถูกทุจกพอเพี
ข้อ ยง เปนแนวคิดเรื่องใด
การพัฒจนาเศรษฐกิ
๑๓.ก.เศรษฐกิ
พอเพียง เป็จนแนวคิดเรื่องใด
ข.ก.การวางแผนด
านเศรษฐกิ
การพัฒนาเศรษฐกิ
จ จ
การวางแผนด้บาออมเงิ
นเศรษฐกิ
ค.ข.การวางแผนเก็
น จ
บออมเงิน วยตนเอง
ง. ค.เนการวางแผนเก็
นหลักการพึ่งตนเองและช
ง. เน้นจหลั
กการพึ่งตนเองและช่
วยตนเอง
๑๔. เศรษฐกิ
แบบพอเพี
ยงเปนลักษณะใด
๑๔.ก.เศรษฐกิ
ฟุมเฟอจยแบบพอเพียงเป็นลักษณะใด
ก. ฟุ่มเฟือย
ข. ประหยัดจายเฉพาะที่จําเปน
ข. ประหยัดจ่ายเฉพาะที่จาเป็น
ค. ทุกคนไมสามารถทํางานได
ค. ทุกคนไม่สามารถทางานได้
ง. ง.ใชใช้เงิเนงินในการลงทุ
ในการลงทุนนสูสูงง
๑๕.
๑๕.ขอข้ใดเป
อใดเป็นปนจปัจัจยจัในการผลิ
ยในการผลิต ต
ก.ก. ทุทุนน ทีที่ด่ดินิน
ข.ข. ทรั
ทรัพพยากร
ยากร
แรงงาน
ค.ค. แรงงาน
ทรัพพยากร
ยากร ทุทุนน แรงงาน
แรงงาน การประกอบการ
การประกอบการ
ง.ง. ทรั
๑๖.การนํ
การนาเทคโนโลยี
าเทคโนโลยีมาใช
มาใช้ในการผลิ
ในการผลิต ตเกิเกิดผลอย
ดผลอย่างไร
างไร
๑๖.
ผลผลิตตจะมี
จะมีกการจํ
ารจาหน
าหน่ายได
ายได้มมากาก
ก.ก.ผลผลิ
ข. ผลผลิตจะผลิตได้ช้าและราคาสูง
ข. ผลผลิตจะผลิตไดชาและราคาสูง
ค. ผลผลิตมีคุณภาพดีและผลิตได้เร็วขึ้น
ค.ง.ผลผลิ
คุณภาพดี
ละผลิตาได
ผลผลิตตมีราคาสู
งขึ้นแมากกว่
เดิมเร็วขึ้น
ง. ผลผลิตราคาสูงขึ้นมากกวาเดิม

๑๗. ผูคิดคนหลักการเศรษฐกิจพอเพียงคือ
บุคคลใด
ก. พลเอกเปรม ติณสูลานนท
ข. สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
ค. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ภูมิพลอดุยเดช
ง. กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
๑๘. เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวพระราชดํารัสที่
๑๗. ผูพระบาทสมเด็
้คิดค้นหลักการเศรษฐกิ
จพอเพี
อ ลยเดช
จพระเจาอยู
หัวภูยมงคื
ิพลอดุ
บุทรงพระราชทานแก
คคลใด
ใคร
ก. พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
ก. นักธุรกิจ
ข. สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
ประชาชน จพระเจ้าอยู่หัว
ค.ข. พระบาทสมเด็
ค. ภูชาวประมง
มิพลอดุยเดช
เกษตรกร รีดิเรกฤทธิ์
ง.ง.กรมหลวงราชบุ
๑๙.เศรษฐกิ
เศรษฐกิจจพอเพี
พอเพียยงเป็
งเนนนแนวพระราชด
ขอใดมากที่สุดารัสที่
๑๘.
พระบาทสมเด็
จพระเจ้
าอยู่หัวทภูรัพมิพยากร
ลอดุลยเดชทรง
ก. การพึ่งตนเองด
วยการใช
พระราชทานแก่
ที่มีอยูใหคุมใคคร
า
ก. นัเลีก้ยธุงตนเองได
รกิจ ดวยการประหยัด
ข.
ข. ประชาชน
ค.
รวมกันขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ค. ชาวประมง
ง. จัดตั้งชมรมรวมพลังกันใหกับชุมชน
ง. เกษตรกร
๒๐. นักเรียนสามารถประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียง
๑๙. เศรษฐกิจพอเพียงเน้นข้อใดมากที่สุด
กัก.บเรืการพึ
่องใด่งตนเองด้วยการใช้ทรัพยากร
ก. การแต
ที่มีอยูง่ให้กาย
คุ้มค่า
ข.ข. การรั
บประทานอาหาร
เลี้ยงตนเองได้
ด้วยการประหยัด
ค.ค. การใช
น จกรรมทางเศรษฐกิจ
ร่วมกันเงิขยายกิ
ง.ง. ถูจักดทุตั้งกชมรมรวมพลั
ขอที่กลาวมางกันให้กับชุมชน
๒๐. นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงกับ
เรื่องใด
ก. การแต่งกาย
ข. การรับประทานอาหาร
ค. การใช้เงิน
ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

***********************************************************************
๓๒

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

เฉลยแบบทดสอบก
นเรียนงเรียน
เฉลยแบบทดสอบก่
อนเรียอน-หลั
หน่วยที่ ๑ เศรษฐีน้อย หน่วยย่อยที่ ๑ ชีวิตพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
๑
๒
๓
๔
๕

ค
ค
ก
ง
ข

๖
๗
๘
๙
๑๐

ข
ค
ง
ก
ง

๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

ข
ง
ง
ข
ง

๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

ค
ค
ข
ก
ง

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๓๓

★ ★ ★ ★ บ ๑.๑/ผ ๑-๐๑
บ.๑.๑/ผ.๑-๐๒

ใบงานที่ ๐๑
๐๒
เรื่อง สินค้าและบริการ
คาชี้แจง ให้นักเรียนยกตัวอย่างสินค้าเพื่อการบริโภคและอุปโภคมาชนิดละ ๕ ชนิด
( ๑๐ คะแนน )
สินค้าเพื่อการบริโภค

สินค้าเพื่อการอุปโภค

๑. .............................................

๑. .............................................

๒. .............................................

๒. .............................................

๓. .............................................

๓. .............................................

๔. .............................................

๔. .............................................

๕. .............................................

๕. .............................................

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

๓๔

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ใบความรู้สาหรับนักเรียน
เรื่อง สินค้าและบริการ

สินค้าและบริการ
๑. ความหมายของสินค้าและบริการ
สินค้าและบริการ หมายถึง สิ่งต่างๆที่สามารถตอบสนองความต้องการและมีประโยชน์
ต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งนับตั้งแต่สิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมา
๒. ประเภทของสินค้า
สินค้าต่างๆอาจแบ่งออกได้ ดังนี้
๑) สินค้าเพื่อการบริโภค หมายถึง สินค้าหรือสิ่งที่สามารถรับประทานหรือดื่มกินได้ เช่น
อาหาร ยารักษาโรค น้าตาล นม น้ามันพืช เป็นต้น

๒) สินค้าเพื่อการอุปโภค หมายถึง สินค้าหรือสิ่งของสาหรับ ใช้สอย แต่ใช้รับประทานหรือดื่ม
กินไม่ได้ เช่น เสื้อผ้า บ้าน รองเท้า เครื่องนุ่งห่ม เครื่องครัว เครื่องเรือนตกแต่งบ้าน เป็นต้น

ในการดาเนิ
นชีวิตาของมนุ
ย์ไม่ได้มษีคยวามต้
ยงอย่างเดียยงอย
ว แต่
ยังยมีวความต้
ในการดํ
เนินชีวษิตของมนุ
ไมไดอมงการเฉพาะอาหารเพี
ีความตองการเฉพาะอาหารเพี
างเดี
แตยอังมีงการบริ
ความตโอภค
งการ
สิบรินโค้ภคสิ
าชนินดคอื่นาชนิ
ๆด้ดวยอื่นซึๆด
่งสินวยค้าและบริ
ดเราบริโภคเพื
่อความอิ
อง เช่น่มการดื
ซึ่งสินคกาารบางชนิ
และบริการบางชนิ
ดเราบริ
โภคเพื่ม่อท้ความอิ
ทอง ่มเชนมน การรั
การดืบ่มประทาน
นม การ
อาหาร
เป็
น
ต้
น
แต่
บ
างชนิ
ด
เราบริ
โ
ภคเพื
อ
่
ความอิ
่
ม
ใจ
เช่
น
การชมภาพยนตร์
การดู
โ
ทรทั
ศ
น์
ดั
ง
นั
น
้
จึ
ง
รับประทานอาหาร เปนตน แตบางชนิดเราบริโภคเพื่อความอิ่มใจ เชน การชมภาพยนตร การดูโทรทัศนมีกดัารงนั้น
ผลิ
นค้าและบริ
ารอย่ากงหลากหลายและมี
ความแตกต่
างทั้งด้านราคาและคุ
ณภาพ ณภาพ
จึงมีตกสิารผลิ
ตสินคากและบริ
ารอยางหลากหลายและมี
ความแตกต
างทั้งดานราคาและคุ






 ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ

หนวยการเรี
ยนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๓๕

แบบประเมิ
แบบประเมินนผลการน
ผลการนาเสนอผลงานนั
าเสนอผลงานนักกเรีเรียยนน

คคาชี
าชี้แ้แจงจง: : ให้ให้ผูผู้ส้สอน
อนสัสังงเกตพฤติ
เกตพฤติกกรรมของนั
รรมของนักกเรีเรียยนในระหว่
นในระหว่าางเรี
งเรียยนและนอกเวลาเรี
นและนอกเวลาเรียยนนแล้
แล้ววขีขีดด

ลงในช่
ลงในช่อองทีงที่ต่ตรงกั
รงกับบระดั
ระดับบคะแนน
คะแนน
ลลาดัาดับบทีที่ ่
๑๑
๒๒
๓๓
๔๔
๕๕

รายการประเมิ
รายการประเมินน
ความถู
ความถูกกต้ต้อองของเนื
งของเนื้อ้อหาหา
ความคิ
ความคิดดสร้สร้าางสรรค์
งสรรค์
วิวิธธีกีการน
ารนาเสนอผลงาน
าเสนอผลงาน
การน
การนาไปใช้
าไปใช้ปประโยชน์
ระโยชน์
การตรงต่
การตรงต่ออเวลา
เวลา

๓๓

ระดั
ระดับบคะแนน
คะแนน
๒๒

๑๑

รวม
รวม
ลงชื่อ่อ...................................................ผู
...................................................ผู้ป้ประเมิ
ระเมินน
ลงชื
............../.................../................
............../.................../................
............../.................../...............
เกณฑ์กการให้
ารให้คคะแนน
ะแนน
เกณฑ์
ผลงานหรืออพฤติ
พฤติกกรรมสอดคล้
รรมสอดคล้อองกังกับบรายการประเมิ
รายการประเมินนสมบู
สมบูรรณ์ณ์ชชัดัดเจน
เจน
ผลงานหรื
ผลงานหรืออพฤติ
พฤติกกรรมสอดคล้
รรมสอดคล้อองกังกับบรายการประเมิ
รายการประเมินนเป็เป็นนส่ส่ววนใหญ่
นใหญ่
ผลงานหรื
ผลงานหรืออพฤติ
พฤติกกรรมสอดคล้
รรมสอดคล้อองกังกับบรายการประเมิ
รายการประเมินนบางส่
บางส่ววนน
ผลงานหรื

ให้ให้ ๓๓
ให้ให้ ๒๒
ให้ให้ ๑๑

เกณฑ์กการตั
ารตัดดสิสินนคุคุณณภาพ
ภาพ
เกณฑ์
ช่ช่ววงคะแนน
งคะแนน
๑๒-๑๕
๑๒-๑๕
๘-๑๑
๘-๑๑
ต่ต่ากว่
ากว่าา๘๘

๓๖

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ระดั
ระดับบคุคุณณภาพ
ภาพ
ดีดี
พอใช้
พอใช้
ปรัปรับบปรุ
ปรุงง

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติแบบสั
กรรมของนั
กเรียนในระหว่
างเรียางานรายบุ
นและนอกเวลาเรี
งเกตพฤติ
กรรมการท
คคลยน แล้วขีด 

บระดักบรรมของนั
คะแนน กเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด 
คาชี้แจง : ลงในช่
ให้ ผู้สออนงทีสั่ตงรงกั
เกตพฤติ
ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
ความมีน้าใจ การรับฟัง การแสดง การตรงต่อ
รวม
ชื่อ – สกุล
ความ
ความมีวินัย ความมี
การแสดง
เอื
อ
้
เฟื
้
อ
นาใจ ความคิ
๑๕
ที่
เวลา อ
รวม
การรับดฟัเห็งน คิดเห็น
การตรงต่
ชื่อ – สกุล
ความมีวินัย เสี
ความ
ย
สละ
เอื้อเฟื้อ ความคิดเห็น
คะแนน
ที่
๑๕
เวลา
๓ ๒ ๑ ๓ เสีย๒สละ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ คิด๒เห็น ๑ ๓ ๒ ๑
คะแนน
๑
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑
๒๑
๓๒
๔๓
๕๔
๖๕
๗๖
๘๗
๙๘
๑๐
๙
๑๐
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
ลงชื่อ............../.................../...............
...................................................ผู้ประเมิน
เกณฑ์การให้คะแนน
............../.................../................
ปฏิ
บัตกิหารให้
รือแสดงพฤติ
ให้
๓ คะแนน
เกณฑ์
คะแนนกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่
๒๓ คะแนน
รรมอย่อายครั
งสม่้งาเสมอ
ให้
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั
ให้
๑๒ คะแนน
รรมบ่อยครั้ง้ง
ให้
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
ให้
๑ คะแนน
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
ช่ว๑๒-๑๕
งคะแนน
ระดับคุดีณภาพ
๘-๑๑
พอใช้
๑๒-๑๕
ดี
ต่ากว่
า๘
ปรัพอใช้
บปรุง
๘-๑๑
ต่ากว่า ๘
ปรับปรุง

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๓๗

แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด 
ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน

แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติความ
กรรมของนักเรีการแสดง
ยนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด การแก้
 ไข
การรับฟัง ความตั้งใจ ปัญหา/หรือ รวม
บคะแนน
ความ
ร่วมมื
อกัน
ชืลงในช่
่อ – สกุองที
ล ่ตรงกับระดั
ความคิดเห็น ทางาน
๑๕
ที่
ปรับปรุง
คิดเห็น
ทากิจกรรม
การแก้ไข่ม คะแนน
ผลงานกลุ
ความ
การแสดง
๓ร่วมมื๒ อกัน๑ ๓ ความ
๒ ๑ ๓การรั๒บฟั๑ง ๓ความตั
๒ ้งใจ๑ ๓ปัญหา/หรื
๒ ๑อ รวม
ชื่อ – สกุล
ความคิดเห็น ทางาน
ที่
๑๕
ปรับปรุง
ทากิจกรรม
คิดเห็น
๑
ผลงานกลุ่ม คะแนน
๒
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑
๓
๑๔
๒๕
๓๖
๔๗
๕๘
๖๙
๗
๑๐
๘
๙
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน ลงชื่อ...................................................ผู
............../.................../................ ประเมิน
๑๐
เกณฑ์การให้คะแนน
............../.................../...............
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ให้
๓ คะแนน
ลงชื
อ
่
...................................................ผู
ป
้
ระเมิ
น
............../.................../................
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ให้
๒ คะแนน
เกณฑ์
คะแนน กรรมบางครั้ง
ปฏิบัตกิหารให้
รือแสดงพฤติ
ให้
๑ คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ให้
๓ คะแนน
ปฏิ
บัติหกรืารตั
อแสดงพฤติ
รรมบ่อยครั้ง
ให้
๒ คะแนน
เกณฑ์
ดสินคุณกภาพ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
ให้
๑ คะแนน
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
๑๒-๑๕
ดี
๘-๑๑
พอใช้
ช่ต่วากว่
งคะแนน
ระดัปรับบคุณ
า๘
ปรุภาพ
ง
๑๒-๑๕
ดี
๘-๑๑
พอใช้
ต่ากว่า ๘
ปรับปรุง

๓๘

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

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

ชื่อ – สกุล

ตรง
ประเด็น

รายการประเมิน
เคารพผู้ฟัง

สร้าง
สัมพันธภาพ

บรรลุ
เป้าหมาย

รวม

ระดับ

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

คะแนน
คะแนน

พอใช้
ดีมาก

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๓๙

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด 
ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
คุณลักษณะ
ระดับคะแนน
รายการประเมิน
อันพึงประสงค์
๓
๒
๑
ความรับผิดชอบ -ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัว และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจาวัน
ใฝ่เรียนรู้

-รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และนาไปปฏิบัติได้
-รู้จักจัดสรรเวลาให้เหมาะสม
-ตั้งใจเรียน
-รู้จักปรับปรุงตนเองในข้อผิดพลาด

ซื่อสัตย์ สุจริต

-ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริง
-ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ทาตามสัญญาที่ตนให้ไว้กับพ่อแม่หรือ
ผู้ปกครอง
-ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง

ประหยัด

-ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยัดและรู้
คุณค่า
-ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คุณค่า
-ใช้จ่ายอย่างประหยัดและมีการเก็บออมเงิน
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................

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

๔๐

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

คำชี้แจงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๒ ชื่อแผน ปัจจัยที่มีผลต่อกำรผลิต เลือกซื้อ สินค้ำและบริกำร
เวลำ 3 ชั่วโมง

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๑. สำระสำคัญของแผน

กำรผลิตสินค้ำและบริกำรมีปัจจัยหลำยด้ำน ในกำรตัดสินใจเลือกผลิตอย่ำงมีประสิทธิภำพและกำรตัดสินใจเลือก
ซื้อสินค้ำและบริกำรเป็นสิทธิพื้นฐำนของผู้บริโภค
๒.ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในกำรนำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
กิจกรรมกำรเรียนรู้
- ครูควรทักทำยสนทนำกับนักเรียนเพื่อสร้ำงควำมสร้ำงควำมสนใจในกำรเรียนรู้และชี้แจงวัตถุประสงค์ในกำร
เรียนรู้ให้นักเรียนทรำบว่ำนักเรียนต้องทำกิจกรรมอะไรบ้ำง
- ครูยกตัวอย่ำงปัจจัยที่มีผลต่อกำรเลือกซื้อสินค้ำ
- นักเรียนศึกษำใบควำมรู้ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อกำรเลือกซื้อสินค้ำและบริกำร ปัจจัยที่มีผลต่อกำรผลิตสินค้ำ
และบริกำร ปัจจัยที่กำหนดปริมำณสินค้ำและบริกำร หลักกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงยั่งยืน
กำรเตรียมสื่อ/วัสดุอุปกรณ์
- ใบควำมรู้
- ตัวอย่ำงสินค้ำและบริกำร
- ใบงำน
ใบงำน/ใบควำมรู้/ใบกิจกรรม
- ใบงำนที่ ๐๑ – ๐๒
กำรวัดและประเมินผล
- ตรวจผลงำน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๔๑

๔๒
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำร หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ เศรษฐีน้อย : หน่วยย่อยที่ ๑ ชีวิตพอเพียง แผนกำรเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อกำรผลิตและเลือกซื้อสินค้ำและบริกำร

บูรณำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม ศิลปะ และภำษำไทย เวลำ 3 ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔

แนวกำรจัดกิจกรรม
ขั้นนำ

ขั้นสอน

ขั้นสรุป
วัดและประเมินผล

กิจกรรมกำรเรียนรู้
- ครูชี้แจงตัวชี้วัดชั้นปี และจุดประสงค์กำรเรียนรู้ให้นักเรียนทรำบ
1. ครูยกตัวอย่ำงปัจจัยที่มีผลต่อกำรเลือกซื้อสินค้ำ เช่น รำยได้ของผู้ซื้อ รำคำของสินค้ำ กำรโฆษณำ
2. นักเรียนยกตัวอย่ำงกำรซื้อและใช้สินค้ำในชีวิตประจำวัน และบอกถึงเหตุผลในกำรเลือกซื้อและใช้สินค้ำนั้น เช่น ซื้อผลไม้ตำมฤดูกำล
เพรำะรำคำถูก
3. นักเรียนศึกษำใบควำมรู้ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อกำรเลือกซื้อสินค้ำและบริกำร ปัจจัยที่มีผลต่อกำรผลิตสินค้ำและบริกำร ปัจจัยที่กำหนด
ปริมำณสินค้ำและบริกำร หลักกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงยั่งยืน
4. นักเรียนแบ่งกลุ่มและมอบหมำยให้นักเรียนช่วยกันบอกปัจจัยกำรผลิตสินค้ำและบริกำรว่ำมีอะไรบ้ำง
5. สมำชิกในกลุ่มนำข้อมูลมำสรุปและส่งตัวแทนออกมำนำเสนอผลงำนหน้ำชั้นเรียน
6. นักเรียนทำใบงำนที่ ๐๑ ปัจจัยที่มีผลต่อกำรเลือกซื้อสินค้ำและบริกำร ใบงำนที่ ๐๒ ปัจจัยที่มีผลต่อกำรผลิตสินค้ำและบริกำร
7. นักเรียนช่วยกันบอกปัจจัยที่มีผลต่อกำรเลือกซื้อสินค้ำและบริกำร ปัจจัยที่มีผลต่อกำรผลิตสินค้ำและบริกำร ปัจจัยที่กำหนดปริมำณสินค้ำ
และบริกำร โดยครูช่วยอธิบำยเพิ่มเติม
8. ครูนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อกำรเลือกซื้อสินค้ำและบริกำร ปัจจัยที่มีผลต่อกำรผลิตสินค้ำและบริกำร ปัจจัยที่กำหนด
ปริมำณสินค้ำและบริกำร
- ตรวจผลงำนนักเรียน
- กำรนำเสนอผลงำน
- สังเกตกำรทำงำนกลุ่ม/รำยบุคคล
- กำรทำใบงำนที่ ๐๑ – ๐๒

แผนการจั
นรูบูรณาการ
หนวยการเรี
ที่ ๑นเศรษฐี
นอวยยย่: อหน
่ ๑ ชีวยิตงพอเพี
ยง แผนการเรี
จจัอยกำรผลิ
ที่มีผลตตอและเลื
การผลิอกซื
ตและเลื
้อสินกคำร
าและบริ
การ ่ม
แผนกำรจั
ดกำรเรีดยการเรี
นรู้บูรยณำกำร
หน่วยกำรเรี
ยนรู้ที่ ๑ยนรู
เศรษฐี
้อย : หน่
ยทีว่ ยย
๑ ชีอวยทีิตพอเพี
แผนกำรเรี
ยนรู้ที่ ๒ ยเรืนรู่อทงี่ ปั๒จจัเรืย่อทีง่มปีผลต่
้อสินค้อำกซื
และบริ
บูรณำกำรกลุ
บูรณาการกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ และภาษาไทย เวลา 3 ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔

สำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม ศิลปะ และภำษำไทย เวลำ 3 ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔

ขอบเขตเนื้อหา
- ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ
- ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตสินค้าและบริการ
- ปัจจัยที่กาหนดปริมาณสินค้าและบริการ
- การวาดภาพสินค้าและบริการ

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
๑. บอกปัจจัยที่มผี ลต่อการเลือกซือ้ สินค้าและ
บริการได้
๒. บอกปัจจัยที่มผี ลต่อการผลิตสินค้าและบริการ
ได้
๓. บอกปัจจัยที่กาหนดปริมาณสินค้าและบริการ
ได้
๔. วาดภาพสินค้าและบริการได้
ทักษะ
๑. การสื่อสาร/การบอกเล่า
๒. การทางานกลุม่
คุณธรรม จริยธรรม/คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๒. ใฝ่เรียนรู้
๒. ความรับผิดชอบ
๓. ประหยัด
๔. ซื่อสัตย์สุจริต

กิจกรรม (เวลำ 3 ชั่วโมง)
ขั้นนา
๑.ครูชี้แจงตัวชี้วัดชัน้ ปี และจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ
ขั้นสอน
๒. ครูยกตัวอย่างปัจจัยที่มผี ลต่อการเลือกซื้อสินค้า เช่น รายได้ของผู้ซื้อ ราคาของสินค้า การโฆษณา
๓. นักเรียนยกตัวอย่างการซื้อและใช้สินค้าในชีวิตประจาวัน และบอกถึงเหตุผลในการเลือกซื้อและใช้สินค้า
นั้น เช่น ซื้อผลไม้ตามฤดูกาล เพราะราคาถูก
กิจกรรม
๔. นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ ปัจจัยที่มผี ลต่อการผลิต
สินค้าและบริการ ปัจจัยที่กาหนดปริมาณสินค้าและบริการ หลักการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
๕. นักเรียนแบ่งกลุ่มและมอบหมายให้นักเรียนช่วยกันบอกปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการว่ามีอะไรบ้าง
๖. สมาชิกในกลุ่มนาข้อมูลมาสรุปและส่งตัวแทนออกมานาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
7. นักเรียนทาใบงานที่ ๐๑ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ ใบงานที่ ๐๒ ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ผลิตสินค้าและบริการ
8. นักเรียนช่วยกันบอกปัจจัยที่มผี ลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตสินค้าและ
บริการ ปัจจัยที่กาหนดปริมาณสินค้าและบริการ โดยครูช่วยอธิบายเพิ่มเติม
ขั้นสรุป
9. ครูนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตสินค้า
และบริการ ปัจจัยที่กาหนดปริมาณสินค้าและบริการ

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
- ใบควำมรู้
- ใบงำนที่ ๐๑ - ๐๒
- ตัวอย่ำงสินค้ำและบริกำร
(ของจริง/รูปภำพ)
ภำระงำน / ชิ้นงำน
- ใบงำนที่ ๐๑ - ๐๒
การวัดและประเมินผล
๑. ประเมินความรู้เรื่องปัจจัยที่มผี ลต่อการ
เลือกซื้อและผลิตสินค้าและบริการ
๒. ประเมินทักษะการสื่อสาร การทางาน
กลุ่ม
๓. ประเมินคุณธรรม จริยธรรม/
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
วิธีการ
๑. ประเมินจากผลงานนักเรียน
๒. สังเกตการทางาน
เครื่องมือ
๑. แบบประเมินผลงานนักเรียน
๒. แบบสังเกตการทางานกลุม่
๓. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม/
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๗๐

๔๓

ใบงานที่ ๐๑

★ ★ ★ ★ บ ๑.๑/ผ ๒-๐๑
บ.๑.๑/ผ.๒-๐๑

เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ
คาชี้แจง สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการแล้วสรุปบันทึกผล
ลงในสมุดจากนั้นนาเสนอผลงานหน้าชั้น ( ๑๐ คะแนน )

ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เลือกซื้อ
สินค้าและบริการ

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

๔๔

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ใบงานที่ ๐๒

★ ★ ★ ★ บ ๑.๑/ผ ๒-๐๒
บ.๑.๑/ผ.๒-๐๒

เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิต
คาชี้แจง วาดภาพสินค้าที่นักเรียนต้องการขายมา ๑ อย่าง พร้อมทั้งบอกปัจจัยในการผลิตสินค้า
( ๑๐ คะแนน )

ปัจจัยในการผลิตสินค้า
๑.
๒.
๓.
๔.

ที่ดิน
.........................................................
แรงงาน ..........................................................
ทุน
..........................................................
การประกอบการ .............................................

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

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๔๕

ใบความรู้สาหรับนักเรียน

เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตสินค้าและบริการ
ยการผลิตตสิสินนค้ค้าาและบริ
และบริกการ
ปัจปัจัจยจัการผลิ
าร

จัยการผลิ
พยากรในการผลิ
ต อหรืทรัอ พทรัยากรทางเศรษฐศาสตร์
พยากรทางเศรษฐศาสตร์
หมายถึ
่งจาเป็
ปัจจัปัยจการผลิ
ต หรืต อหรืทรัอ พทรัยากรในการผลิ
ต หรื
หมายถึ
ง สิง่งจสิาเป็
นขั้นนพืขั้น้นฐานที่
พื้นฐานที
่นามาใช้
ตสิกนารต่
ค้าและบริ
นามาใช้
ในการผลิ
ตสินในการผลิ
ค้าและบริ
าง ๆ การต่าง ๆ
ประเภทของปั
ตดังนี้
ประเภทของปั
จจัยการผลิตจดัจังยนีการผลิ
้
๑. ที่ดิน ในทางเศรษฐศาสตร์
ง พื้นดินและหมายรวมถึ
งทรัพยากรธรรมชาติ
๑. ที่ดิน ในทางเศรษฐศาสตร์
หมายถึง พื้นหมายถึ
ดินและหมายรวมถึ
งทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ติดอยู่กับพืท้นี่ตดิิดนอยู่กับพื้นดิน
เวณนั
ไม้ แหล่
บริเบริ
วณนั
้น เช่้นนเช่ป่นาไม้ป่าแหล่
งน้างน้แร่าธแร่
าตุธาตุ
๒. แรงงาน
หมายถึ
งกายและก
งความคิ
ัญญาของคนที
่นามาใช้
ในการผลิ
๒. แรงงาน
หมายถึ
ง กงาลักงาลั
กายและก
าลังาลั
ความคิ
ดสติดปสติัญปญาของคนที
่นามาใช้
ในการผลิ
ต ต
จัยการผลิ
ที่สญาคัประการหนึ
ญประการหนึ
่ง หมายถึ
ที่นาไปใช้
อุปกรณ์
อ ่องจักร
๓. ทุ๓.น ทุเป็นนเป็ปัจนจัปัยจการผลิ
ตที่สตาคั
่ง หมายถึ
ง เงิงนเงิทุนนทีทุ่นนาไปใช้
ซื้อวัซสื้อดุวัอสุปดุกรณ์
เครืเครื
่องมื่อองมืเครื
งจักรต่
งสิ่งที่อ่สใช้
ร้าใงขึ
้นมาเพืต่อสิใช้นใค้นการผลิ
การโกดั
เช่นงเก็โรงงาน
ต่างเครื
ๆ ่อรวมถึ
งสิ่งาทีง ่สๆร้ารวมถึ
งขึ้นมาเพื
นการผลิ
าและบริตกสิารนค้เช่าและบริ
น โรงงาน
บสินค้าโกดังเก็บสินค้า
๔. การประกอบการ
หมายถึ
ง การบริ
หารจั
ดการเพื
่อน่ดาทีิน ่ดแรงงาน
ิน แรงงาน
และทุ
น มาผ่
านกระบวนการต ทาให้
๔. การประกอบการ
หมายถึ
ง การบริ
หารจั
ดการเพื
่อนาที
และทุ
น มาผ่
านกระบวนการผลิ
เกิดเป็นกสิารต่
นค้าางและบริ
การต่าง ๆ ขึ้นมา
เกิดผลิ
เป็นตสิทนาให้
ค้าและบริ
ๆ ขึ้นมา
ความส
ญของปั
จัยการผลิ
ความส
าคัญาคัของปั
จจัยจการผลิ
ต ต
จัยการผลิ
ญ เพราะสิ
ค้าและบริ
การจะเกิ
ขึ้นตได้้องอาศั
ต้องอาศั
จัยการผลิ
ดังากล่
ปัจจัปัยจการผลิ
ตเป็ตนเป็สิ่งนสสิาคั่งสญาคัเพราะสิ
นค้านและบริ
การจะเกิ
ดขึ้นดได้
ยปัจยจัปัยจการผลิ
ตดังตกล่
ว ถ้าวาต้ถ้อางการให้
งการให้กสารมี
ินค้คาและบริ
คุณ่มภาพดี
ต้องเพิ่มปริมตาณในการผลิ
ตจึงจะท
ผลผลิตมีปริมอาณมากและต้
สินค้ต้าอและบริ
ุณภาพดีกตารมี
้องเพิ
ปริมาณในการผลิ
จึงจะทาให้ผลผลิ
ตมีปาให้
ริมาณมากและต้
งมีคุณภาพด้วอยงมี
คุณภาพด้
ต้นทุวนยในการผลิต
ต้นทุนปในการผลิ
ต ตการจะได้
ต คือ ทีมาผลิ
่ดิน ทุตนสินและแรงงาน
ค้านั้น ผู้ผลิตจะต้แอก่งเจ้าของ
การจะได้
ัจจัยการผลิ
คือ ที่ดินปัจทุจันยการผลิ
และแรงงาน
ค้านั้น ผู้ผลิตมาผลิ
จะต้อตงจ่สินายผลตอบแทนให้
ยผลตอบแทนให้
ปัจจัจ่ยาในรู
ปแบบต่างๆ ดัแงก่นีเจ้้ าของปัจจัยในรูปแบบต่างๆ ดังนี้
ค่าตอบแทนในการใช้
ี่ดินแให้
จ้าของที
๑) ๑)ค่าเช่ค่าาเช่เป็านเป็ค่านตอบแทนในการใช้
ที่ดินทให้
ก่เแจ้ก่าเของที
่ดิน ่ดิน
ค่าแรง
จ้างหรื
่จ่ายเป็
ค่าตอบแทนผู
ช้แรงงาน
๒) ๒)ค่าแรง
เป็นเป็ค่านจ้ค่าางหรื
อเงินอเงิเดืนอเดืนทีอ่จนที
่ายเป็
นค่านตอบแทนผู
้ใช้แ้ใรงงาน
ดอกเบี
ค่าตอบแทนเจ้
าของทุ
๓) ๓)ดอกเบี
้ย เป็้ยนเป็ค่านตอบแทนเจ้
าของทุ
น น
ค่าตอบแทนให้
ลิตอหรื
ผู้ประกอบการ
๔) ๔)กาไรกาไร
เป็นเป็ค่านตอบแทนให้
กับผูก้ผับลิผูต้ผหรื
ผู้ปอระกอบการ
่มีผอลต่การเลื
อการเลื
ค้าและบริ
ปัจจัปัยจทีจั่มยีผทีลต่
อกซือ้อกซืสิน้อค้สิานและบริ
การการ
คนเราทุ
กคนอยูน่ใผูนฐานะเป็
ริโภคนเด็
ไม่กวหรื
่าจะเป็
เด็ตก่าหรืงก็อตผู้อ้ใงกิ
หญ่นตต้่าองก็งใช้ต้อสงกิ
องใช้สกินารด้
ค้าและบริ
คนเราทุกคนอยู
่ในฐานะเป็
้บริโภค ไม่นวผู่า้บจะเป็
อผู้ในหญ่
ินค้นาต้และบริ
วยกันทัก้งาร
สิ้น จึง
ด้
ว
ยกั
น
ทั
ง
้
สิ
น
้
จึ
ง
กล่
า
วได้
ว
า
่
ทุ
ก
คนต้
อ
งมี
ค
า
่
ใช้
จ
า
่
ยส
าหรั
บ
ซื
้
อ
สิ
น
ค้
า
และบริ
ก
าร
แต่
จ
ะมากหรื
อ
น้
อ
ยก็
ข
น
้
ึ
อยู
ป
่
จ
ั
จั
กล่าวได้ว่าทุกคนต้องมีค่าใช้จ่ายสาหรับซื้อสินค้าและบริการ แต่จะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่ปัจจัยต่างๆของแต่ละคน ยซึ่ง
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อานาจในการเลือกซื้อมากนั่นเอง
๓. ค่านิยมหรือรสนิยม ความนิยมชมชอบ หรือความพึงพอใจในสินค้าและบริการของผู้บริโภค ซึ่ง
มักจะเป็นไปตามฐานะ และความรู้สึกของแต่ละบุคคล ซึ่งผู้บริโภคบางคนมีการกินอยู่ตามฐานะแต่บางคนก็มี
รสนิยมที่ชอบความหรูหรา ฟุ่มเฟือย
๔. การโฆษณา สินค้าและบริการที่มีการโฆษณาจะได้รับพิจารณาเลือกซื้อมากกว่าสินค้าที่ไม่มี
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
๔๖ การโฆษณา
ถึงแม้สินค้าที่โฆษณาบางชนิดจะมีราคาแพงขึ้น เพราะผู้ผลิตได้รวมค่าโฆษณาเข้าไปในตัวสินค้า
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ห้างสรรพสินค้าต่างๆ ที่จัดขึ้น จะมีคนมาซื้อกันมาก หรืออธิบายได้อย่างหนึ่งว่าถ้าสินค้าราคาถูกลง ก็จะทาให้
ผู้บริโภคมีอานาจในการเลือกซื้อมากนั่นเอง
๓. ค่านิยมหรือรสนิยม ความนิยมชมชอบ หรือความพึงพอใจในสินค้าและบริการของผู้บริโภค ซึ่ง
มักจะเป็นไปตามฐานะ และความรู้สึกของแต่ละบุคคล ซึ่งผู้บริโภคบางคนมีการกินอยู่ตามฐานะแต่บางคนก็มี
รสนิยมที่ชอบความหรูหรา ฟุ่มเฟือย
๔. การโฆษณา สินค้าและบริการที่มีการโฆษณาจะได้รับพิจารณาเลือกซื้อมากกว่าสินค้าที่ไม่มี
การโฆษณา ถึงแม้สินค้าที่โฆษณาบางชนิดจะมีราคาแพงขึ้น เพราะผู้ผลิตได้รวมค่าโฆษณาเข้าไปในตัวสินค้า
๕. ความเชื่อ ความเชื่อมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าและบริการ เช่น เชื่อว่าสินค้า
ประเภทนี้กินแล้วทาให้สุขภาพแข็งแรงสินค้าประเภทนั้นก็จะสามารถจาหน่ายได้มาก
๖. ฤดูกาล ฤดูฝน ผู้คนมีความต้องการใช้ร่ม หรือเสื้อกันฝนมาก ส่วนฤดูหนาว ผู้คนจะมีความ
ต้องการใช้เสื้อกันหนาว ผ้าห่มมาก เมื่อความต้องการมีเพิ่มมากขึ้นย่อมส่งผลให้สินค้าและบริการขาดแคลน
ทาให้สินค้าเหล่านี้มีราคาแพงขึ้น
๗.คุณภาพของสินค้า สินค้าที่มีคุณภาพดี ผลิตได้ตามมาตรฐาน มีสภาพคงทนหรือมีสภาพใหม่ สด
สะอาด และจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้านั้นๆ
ปัจจัยอื่นๆที่เป็นตัวกาหนดปริมาณสินค้าและบริการ
๑. ต้นทุนการผลิต
ถ้าต้นทุนการผลิตต่า มีกาไรมาก  ผลิตมากขึ้น  มีสินค้าและบริการมากขึ้น
ถ้าต้นทุนการผลิตสูง มีกาไรน้อย  ผลิตน้อยลง  มีสินค้าและบริการลดลง
๒. ราคาวัตถุดิบและเชื้อเพลิง
การเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต ถ้าวัตถุดิบมีราคา
สูงขึ้นทาให้ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้นด้วย นอกจากนี้ราคาน้ามันก็มีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตด้วย
เช่น พาหนะที่ใช้ในการขนส่งสินค้าต้องจ่ายค่าน้ามันเพิ่มขึ้น
๓. การใช้เทคโนโลยีเพื่อการแข่งขันของผู้ผลิต
การใช้เทคโนโลยี หมายถึง การใช้วิธีการใหม่ ๆ ทางวิทยาศาสตร์ในการผลิตสินค้าและบริการ
การ ใช้เทคโนโลยีด้านเกษตรกรรม เช่น การใช้เทคโนโลยีด้านพลังงานเพื่อเพิ่มความสามารถในการไถ คราด
หว่าน เก็บเกี่ยว หรือการใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิต เช่น ใช้ฮอร์โมนเพิ่มผลผลิต ปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรูพืช
จะทาให้ผลผลิตมีคุณภาพสูงขึ้นและปริมาณเพิ่มขึ้น ต้นทุนต่อหน่วยมีราคาต่าลง
๑. การใช้เทคโนโลยีชว่ ยผลิตสินค้าและบริการที่มีรูปแบบใหม่ และให้ประโยชน์ กับผู้บริโภคมากขึ้น
๒. การใช้เครื่องมือและเครื่องจักรที่ทันสมัย ช่วยในการผลิตสินค้าและการบริการเพื่อให้เกิดการทางาน
ที่มีประสิทธิภาพ
๓. การใช้เทคโนโลยีชว่ ยในการโฆษณาสินค้าและบริการ การส่งเสริมการขายและการตลาด
๔. การใช้เทคโนโลยีชว่ ยในการขนส่ง เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าและบริการอย่างสะดวกและรวดเร็ว

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
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ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
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แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีดเครื่องหมาย 
ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
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ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๔๙

แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนั
เรียนในระหว่
างเรียนและนอกเวลาเรี
แบบสังกเกตพฤติ
กรรมการท
างานกลุ่ม ยน แล้วขีดเครื่องหมาย 

บระดักบรรมของนั
คะแนน กเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีดเครื่องหมาย 
คาชี้แจง : ลงในช่
ให้ ผู้สออนงทีสั่ตงรงกั
เกตพฤติ
ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
การแก้ไข
การแสดง
ความ
การรับฟัง ความตั้งใจ ปัการแก้
ญหา/หรื
ไขอ รวม
ความ
ร่วความ
มมือกัน การแสดง
ชื่อ – สกุล
ความคิ
ทางาน้งใจ ปัญ
๑๕
ที่
ปรัหา/หรื
บปรุง อ รวม
การรับดฟัเห็งน ความตั
คิความ
ดเห็น
ทร่ากิ
จกรรม
วมมื
อกัน
ชื่อ – สกุล
ผลงานกลุ
ความคิดเห็น ทางาน
ที่
๑๕
ปรับปรุง่ม คะแนน
ทากิจกรรม
คิดเห็น
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ผลงานกลุ
๒ ๑่ม คะแนน
๑
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑
๒๑
๓๒
๔๓
๕๔
๖๕
๗๖
๘๗
๙๘
๑๐
๙
๑๐
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
ลงชื
่อ...................................................ผูประเมิน
............../.................../...............
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิ
บัตกิหารให้
รือแสดงพฤติ
ให้
๓ คะแนน
เกณฑ์
คะแนนกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิ
ให้
๒๓ คะแนน
ปฏิบบัตัติหิหรืรืออแสดงพฤติ
แสดงพฤติกกรรมบ่
รรมอย่อายครั
งสม่้งาเสมอ
ให้
คะแนน
ปฏิ
ให้
๑๒ คะแนน
ปฏิบบัตัติหิหรืรืออแสดงพฤติ
แสดงพฤติกกรรมบางครั
รรมบ่อยครั้ง้ง
ให้
คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
ให้
๑ คะแนน
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
ช่ว๑๒-๑๕
งคะแนน
ระดับคุดีณภาพ
๘-๑๑
พอใช้
๑๒-๑๕
ดี
ต่ากว่
า๘
ปรัพอใช้
บปรุง
๘-๑๑
ต่ากว่า ๘
ปรับปรุง

๕๐

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

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

ชื่อ – สกุล

ตรง
ประเด็น

รายการประเมิน
เคารพผู้ฟัง

สร้าง
สัมพันธภาพ

บรรลุ
เป้าหมาย

รวม

ระดับ

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

คะแนน
คะแนน

พอใช้
ดีมาก

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๕๑

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีดเครือ่ งหมาย 
ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
คุณลักษณะ
ระดับคะแนน
รายการประเมิน
อันพึงประสงค์
๓
๒
๑
ความรับผิดชอบ -ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัว และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจาวัน
ใฝ่เรียนรู้

-รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และนาไปปฏิบัติได้
-รู้จักจัดสรรเวลาให้เหมาะสม
-ตั้งใจเรียน
-รู้จักปรับปรุงตนเองในข้อผิดพลาด

ซื่อสัตย์ สุจริต

-ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริง
-ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ทาตามสัญญาที่ตนให้ไว้กับพ่อแม่หรือ
ผู้ปกครอง
-ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง

ประหยัด

-ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยัดและรู้
คุณค่า
-ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คุณค่า
-ใช้จ่ายอย่างประหยัดและมีการเก็บออมเงิน

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่าเสมอ
ให้ ๓ คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
ให้ ๒ คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
ให้ ๑ คะแนน

๕๒

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

คำชี้แจงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๓ ชื่อแผน สิทธิพื้นฐำนและบทบำทของผู้บริโภค

เวลำ 3 ชั่วโมง

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๑. สำระสำคัญของแผน

ผู้บริโภคมีสิทธิพื้นฐำนในกำรเลือกซื้อสินค้ำและบริกำร เพื่อกำรดำรงชีวิตอย่ำงมีดุลยภำพ
๒.ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในกำรนำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
กิจกรรมกำรเรียนรู้
- ครูควรทักทำยสนทนำกับนักเรียนเพื่อสร้ำงควำมสร้ำงควำมสนใจในกำรเรียนรู้และชี้แจงวัตถุประสงค์ในกำร
เรียนรู้ให้นักเรียนทรำบว่ำนักเรียนต้องทำกิจกรรมอะไรบ้ำง
- ครูนำตัวอย่ำงสินค้ำที่มี อย.และไม่มี อย.มำให้นักเรียนดู
- นักเรียนศึกษำใบควำมรู้ เรื่อง บทบำทของผู้บริโภค
กำรเตรียมสื่อ/วัสดุอุปกรณ์
- ใบควำมรู้
- ข่ำว (ของจริง/รูปภำพ)
- ใบงำน
ใบงำน/ใบควำมรู้/ใบกิจกรรม
- ใบงำนที่ ๐๑ – ๐๒
กำรวัดและประเมินผล
- ตรวจผลงำน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๕๓

๕๔
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำร หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ เศรษฐีน้อย : หน่วยย่อยที่ ๑ ชีวิตพอเพียง แผนกำรเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง สิทธิพื้นฐำนและบทบำทของผู้บริโภค
บูรณำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม ศิลปะ และภำษำไทย เวลำ 3 ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔
แนวกำรจัดกิจกรรม
ขั้นนำ

ขั้นสอน

ขั้นสรุป
วัดและประเมินผล

กิจกรรมกำรเรียนรู้
- ครูชี้แจงตัวชี้วัดชั้นปี และจุดประสงค์กำรเรียนรู้ให้นักเรียนทรำบ
1. ครูนำตัวอย่ำงสินค้ำที่มี อย.และไม่มี อย.มำให้นักเรียนดู และให้นักเรียนสำรวจข้อมูลต่ำงๆของสินค้ำ เช่น สรรพคุณของสินค้ำ วั นหมดอำยุ
2. นักเรียนยกตัวอย่ำงกำรซื้อและใช้สินค้ำแล้วทำให้เกิดปัญหำและควำมไม่เป็นธรรมแก่ตนเอง เช่น ซื้อโทรศัพท์มือถือมำ แล้วชำร์จแบตเตอร์รี่
ปรำกฏว่ำโทรศัพท์ระเบิด ทำงร้ำนไม่รับผิดชอบ แล้วนักเรียนจะทำอย่ำงไร
3. นักเรียนแบ่งกลุ่มและมอบหมำยให้นักเรียนช่วยกันบอกสิทธิพื้นฐำนในกำรคุ้มครองผู้บริโภคในกรณีที่ไม่ได้รับควำมเป็นธรรมในกำรซื้อและ
ใช้สินค้ำและบริกำรมีอะไรบ้ำง บทบำทของผู้บริโภค
4. สมำชิกในกลุ่มนำข้อมูลมำสรุปและส่งตัวแทนออกมำนำเสนอผลงำนหน้ำชั้นเรียน
5. นักเรียนศึกษำใบควำมรู้ เรื่อง บทบำทของผู้บริโภค
6. นักเรียนทำใบงำนที่ ๐๑ เครื่องหมำยรับรองคุณภำพสินค้ำ ใบงำนที่ ๐๒ หลักเกณฑ์ในกำรเลือกซื้อสินค้ำและบริกำร
7. นักเรียนช่วยกันบอกกำรคุ้มครองและสิทธิพื้นฐำนของผู้บริโภค เครื่องหมำยรับรองคุณภำพสินค้ำและบทบำทของผู้บริโภค ครูอธิบำยเพิ่มเติม
8. ครูนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องกำรคุ้มครองและสิทธิพื้นฐำนของผู้บริโภค เครื่องหมำยรับรองคุณภำพสินค้ำและบทบำทของผู้บริโภค
- ตรวจผลงำนนักเรียน
- กำรนำเสนอผลงำน
- สังเกตกำรทำงำนกลุ่ม/รำยบุคคล
- กำรทำใบงำนที่ ๐๑ – ๐๒

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำร หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ เศรษฐีน้อย : หน่วยย่อยที่ ๑ ชีวิตพอเพียง แผนกำรเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง สิทธิพื้นฐำนและบทบำทของผู้บริโภค
บูรณำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม ศิลปะ และภำษำไทย เวลำ 3 ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔
ขอบเขตเนื้อหา
- การคุ้มครองและสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค
- เครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้า
- บทบาทของผู้บริโภค
- ประโยค คาชี้แจง คาโฆษณาสินค้า

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
๑. บอกการคุ้มครองและสิทธิพื้นฐานของ
ผู้บริโภคได้
๒. บอกเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้า
ประเภทต่างๆได้
๓. บอกบทบาทของผู้บริโภคในด้านต่างๆได้
๔. อ่านประโยค คาชี้แจง คาโฆษณาสินค้าได้
ทักษะ
๑. การสื่อสาร/การบอกเล่า
๒. การทางานกลุม่
คุณธรรม จริยธรรม/คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. ความรับผิดชอบ
๓. ประหยัด
๔. ซื่อสัตย์สุจริต

กิจกรรม (เวลำ 3 ชั่วโมง)
ขั้นนำ
๑. ครูชี้แจงตัวชี้วัดชัน้ ปี และจุดประสงค์กำรเรียนรู้ให้นักเรียนทรำบ
ขั้นสอน
๒. ครูนำตัวอย่ำงสินค้ำที่มี อย.และไม่มี อย.มำให้นักเรียนดู และให้นักเรียนสำรวจข้อมูลต่ำงๆของสินค้ำ
เช่น สรรพคุณของสินค้ำ วันหมดอำยุ
๓. นักเรียนยกตัวอย่ำงกำรซื้อและใช้สินค้ำแล้วทำให้เกิดปัญหำและควำมไม่เป็นธรรมแก่ตนเอง เช่น ซื้อ
โทรศัพท์มือถือมำ แล้วชำร์จแบตเตอร์รี่ปรำกฏว่ำโทรศัพท์ระเบิด ทำงร้ำนไม่รับผิดชอบ แล้วนักเรียนจะทำ
อย่ำงไร
กิจกรรม
๔. นักเรียนแบ่งกลุ่มและมอบหมำยให้นักเรียนช่วยกันบอกสิทธิพื้นฐำนในกำรคุ้มครองผู้บริโภคในกรณีที่
ไม่ได้รับควำมเป็นธรรมในกำรซื้อและใช้สินค้ำและบริกำรมีอะไรบ้ำง บทบำทของผู้บริโภค
๕. สมำชิกในกลุ่มนำข้อมูลมำสรุปและส่งตัวแทนออกมำนำเสนอผลงำนหน้ำชั้นเรียน
๖. นักเรียนศึกษำใบควำมรู้ เรื่อง บทบำทของผู้บริโภค
๗. นักเรียนทำใบงำนที่ ๐๑ เครื่องหมำยรับรองคุณภำพสินค้ำ ใบงำนที่ ๐๒ หลักเกณฑ์ในกำรเลือกซือ้ สินค้ำ
และบริกำร
๘. นักเรียนช่วยกันบอกกำรคุ้มครองและสิทธิพื้นฐำนของผู้บริโภค เครื่องหมำยรับรองคุณภำพสินค้ำและ
บทบำทของผู้บริโภค ครูอธิบำยเพิม่ เติม
ขั้นสรุป
๙. ครูนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องกำรคุ้มครองและสิทธิพื้นฐำนของผู้บริโภค เครื่องหมำยรับรองคุณภำพสินค้ำ
และบทบำทของผู้บริโภค

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
- ใบควำมรู้
- ใบงำนที่ ๐๑ - ๐๒
- ข่ำว (ของจริง/รูปภำพ)
ภำระงำน / ชิ้นงำน
- ใบงำนที่ ๐๑ - ๐๒

การวัดและประเมินผล
๑. ประเมินความรู้เรื่องการคุ้มครองและ
สิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค เครื่องหมาย
รับรองคุณภาพสินค้าและบทบาทของ
ผู้บริโภค
๒. ประเมินทักษะการสื่อสาร การทางาน
กลุ่ม
๓. ประเมินคุณธรรม จริยธรรม/
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
วิธีการ
๑. ประเมินจากผลงานนักเรียน
๒. สังเกตการทางาน
เครื่องมือ
๑. แบบประเมินผลงานนักเรียน
๒. แบบสังเกตการทางานกลุม่
๓. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม/
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๗๐

๕๕

ใบงานที่ ๐๑

บ ๑.๑/ผ ๓-๐๑
★ ★ ★ ★ บ.๑.๑/ผ.๓-๐๑

เรื่อง สิทธิพื้นฐานและบทบาทของผู้บริโภค
คาชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันตรวจสอบสินค้าที่ครูนามาให้ดูว่าสินค้าใดบ้างมี
เครื่องหมายรับรองคุณภาพประเภทใดบ้าง ( ๑๐ คะแนน )
สินค้า

เครื่องหมายรับรองคุณภาพ

๑. ....................................................

๑. ....................................................

๒. ....................................................

๒. ...................................................

๓. ....................................................

๓. ....................................................

๔. ....................................................

๔. ....................................................

๕. ....................................................

๕. ....................................................

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

๕๖

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

บ ๑.๑/ผ ๓-๐๒
★ ★ ★ ★บ.๑.๑/ผ.๓-๐๒

ใบงานที่ ๐๒
เรื่อง สิทธิพื้นฐานและบทบาทของผู้บริโภค
คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนอธิบายหลักเกณฑ์ของนักเรียนในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ
ดังต่อไปนี้ ( ๑๐ คะแนน )
สินค้าและบริการ

หลักเกณฑ์ในการเลือกซื้อ

๑. อาหาร เช่น ข้าว ไข่

๑. .................................................
๖.

๒. เสื้อผ้า

๒. ..................................................
๗.

๓. โทรศัพท์มือถือ

๓. ..................................................
๘.

๔. ปลากระป๋อง

๔. ..................................................
๙.

๕. ยารักษาโรค

๕. ..................................................
๑๐.

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

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๕๗

ใบความรูส้ ําาหรั
หรับนักเรียน
บทบาทของผูบ้บริริโโภค
ภค
เรืเรื่อ่องง บทบาทของผู

บทบาทของผู้บริโภค

การบริโภค หมายถึง การใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการใดๆเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
เช่น การรับประทานอาหาร การซื้ออุปกรณ์การเรียน การตัดผม เป็นต้น ดั้งนั้น ผู้บริโภค หมายถึง ผู้ที่ตัดสินใจซื้อ
สินค้าบริการต่างๆเพื่อนาไปใช้ตามความต้องการของตนเอง เช่น ผู้ที่รับประทานอาหาร ผู้ซื้ออุปกรณ์การเรียน
ลูกค้าร้านตัดผม เป็นต้น
๑. บทบาทของผู้บริโภคในระบบเศรษฐกิจ
ผู้บริโภคมีบทบาทที่สาคัญในระบบเศรษฐกิจ ดั้งนี้
๑) เป็นผู้ชี้นาให้เกิดการผลิต พฤติกรรมของผู้บริโภคและความต้องการของผู้บริโภค เป็นปัจจัยสาคัญ
ทีท่ าให้ผู้ผลิตตัดสินใจเลือกผลิตสินค้าขึ้นมาขายให้สอดคล้องหรือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้มากที่สุด
๒) เป็นผู้ตัดสินใจว่าจะใช้จ่ายเงินที่ตนเองหามาได้อย่างไร ผู้บริโภคต้องพิจารณาว่า เงินที่หามาได้
จะใช้ประโยชน์อะไรบ้าง เช่น นาไปซื้อสินค้าและบริการ เก็บออมเงิน นาเงินไปลงทุน เป็นต้น ซึ่งจะทาให้
เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่อไป
๒. คุณสมบัติของผู้บริโภคที่ดี
๑) วางแผนก่อนการเลือกซื้อเลือกใช้สินค้าและบริการ
๒) เลือกซื้อสินค้าและบริการตามหลักการเลือกซื้อ ได้แก่
- หลักความจาเป็น
- หลักการมีประโยชน์
- หลักความประหยัด
๓) สารวจสินค้าและบริการจากหลายๆร้านก่อน
๔) ไม่ควรหลงเชื่อคาโฆษณาของสินค้าและบริการ
๕) แจ้งข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณภาพและปริมาณของสินค้า
๓. พฤติกรรมที่บกพร่องในการเลือกบริโภคสินค้าและบริการ
๑) ขาดความรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการ
๒) ใช้จ่ายเงินเกินฐานะหรือรายรับของตน
๓) หลงเชื่อคาโฆษณา
๔. ประโยชน์ของการเลือกบริโภคสินค้าและบริการอย่างรู้เท่าทัน
๑) ทาให้ได้รับสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐานและมีประโยชน์ต่อตนเอง
๒) ทาให้ได้รับความปลอดภัยจากการกินหรือการใช้สินค้าและบริการนั้นๆ
๓) ช่วยประหยัดรายจ่ายตนเองและครอบครัว
๔) ทาให้การดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านการซื้อขายแลกเปลี่ยนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ช่วยลดปัญหาสังคม เช่น ถ้ารู้จักวางแผนใช้จ่ายย่อมไม่มีปัญหาหนี้สินติดตามมา

๕๘

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

เครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าและบริการ

เครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าและบริการ หมายถึง สัญลักษณ์ที่บ่งบอกให้ทราบถึงคุณภาพ และมาตรฐาน
ของสินค้าและบริการนั้นๆที่หน่วยงานภาพรัฐได้กาหนดไว้
ตัวอย่าง เครื่องหมายรับรองสินค้าและบริการ

๑.

เครื่องหมายมาตรฐานหรือเครื่องหมาย มอก.

๒.

เครื่องหมาย อย.

๓.

ตรา OTOP

๔.

เครื่องหมายฮาลาล

๕.

เครื่องหมายประหยัดไฟเบอร์ ๕

๖.

เครื่องหมายเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม

๗.

เครื่องหมายเฉพาะด้านความปลอดภัย

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๕๙

แบบประเมิ
แบบประเมินนผลการน
ผลการนาเสนอผลงานนั
าเสนอผลงานนักกเรีเรียยนน

คคาชีาชี้แ้แจงจง: : ให้ให้ผูผู้ส้สอนอนสัสังเกตพฤติ
งเกตพฤติกกรรมของนั
รรมของนักกเรีเรียนในระหว่
ยนในระหว่างเรี
างเรียยนและนอกเวลาเรี
นและนอกเวลาเรียนยนแล้แล้วขีวขีดดเครื
เครื่อ่องหมาย
งหมาย
ลงในช่
ลงในช่อองทีงที่ต่ตรงกั
รงกับบระดั
ระดับบคะแนน
คะแนน
ลลาดัาดับบทีที่ ่
๑๑
๒๒
๓๓
๔๔
๕๕

รายการประเมิ
รายการประเมินน
ความถู
ความถูกกต้ต้อองของเนื
งของเนื้อ้อหาหา
ความคิ
ความคิดดสร้สร้างสรรค์
างสรรค์
วิธวิีกธีการน
ารนาเสนอผลงาน
าเสนอผลงาน
การน
การนาไปใช้
าไปใช้ปประโยชน์
ระโยชน์
การตรงต่
การตรงต่ออเวลา
เวลา

๓๓

ระดั
ระดับบคะแนน
คะแนน
๒๒

๑๑

รวม
รวม
ลงชื
ลงชื
่อ...................................................ผู
...................................................ผู
้ประเมิ
ระเมิ
ลงชื
่อ่อ...................................................ผู
ป้ประเมิ
นนน
............../.................../................
............../.................../................
............../.................../...............
เกณฑ์
เกณฑ์กการให้
ารให้คคะแนน
ะแนน
ผลงานหรื
ผลงานหรืออพฤติ
พฤติกกรรมสอดคล้
รรมสอดคล้อองกังกับบรายการประเมิ
รายการประเมินนสมบู
สมบูรณ์รณ์ชชัดัดเจน
เจน
ผลงานหรื
ผลงานหรืออพฤติ
พฤติกกรรมสอดคล้
รรมสอดคล้อองกังกับบรายการประเมิ
รายการประเมินนเป็เป็นนส่ส่วนใหญ่
วนใหญ่
ผลงานหรื
ผลงานหรืออพฤติ
พฤติกกรรมสอดคล้
รรมสอดคล้อองกังกับบรายการประเมิ
รายการประเมินนบางส่
บางส่วนวน

ให้ให้ ๓๓ คะแนน
คะแนน
ให้ให้ ๒๒ คะแนน
คะแนน
ให้ให้ ๑๑ คะแนน
คะแนน

เกณฑ์
เกณฑ์กการตั
ารตัดดสิสินนคุคุณณภาพ
ภาพ
ช่ช่วงคะแนน
วงคะแนน
๑๒-๑๕
๑๒-๑๕
๘-๑๑
๘-๑๑
ต่ต่ากว่
ากว่า า๘๘

๖๐

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ระดั
ระดับบคุคุณณภาพ
ภาพ
ดีดี
พอใช้
พอใช้
ปรัปรับบปรุปรุง ง

แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีดเครื่องหมาย 
ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน

ที่

ชื่อ – สกุล

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

เกณฑ์การให้คะแนน

ความมีน้าใจ การรับฟัง การแสดง การตรงต่อ
ความมีวินัย
เอื้อเฟื้อ ความคิดเห็น ความคิดเห็น
เวลา
เสียสละ

๓

๒

๑

๓

๒

๑

๓

๒

๑

๓

๒

๑

๓

๒

๑

รวม
๑๕
คะแนน

ลงชืลงชื
่อ...................................................ผู
ประเมิ
นน
่อ...................................................ผู
้ประเมิ
............../.................../................
............../.................../...............
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
๑๒-๑๕
๘-๑๑
ต่ากว่า ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๖๑

แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีดเครื่องหมาย 
ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน

ที่

ชื่อ – สกุล

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

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

การแสดง
ความ
คิดเห็น

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

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
๑๒-๑๕
๘-๑๑
ต่ากว่า ๘

๖๒

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

รวม
๑๕
คะแนน

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

ชื่อ – สกุล

ตรง
ประเด็น

รายการประเมิน
เคารพผู้ฟัง

สร้าง
สัมพันธภาพ

บรรลุ
เป้าหมาย

รวม

ระดับ

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

พอใช้
ดีมาก

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๖๓

แบบประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีดเครื่องหมาย 
ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
คุณลักษณะ
ระดับคะแนน
รายการประเมิน
อันพึงประสงค์
๓
๒
๑
ความรับผิดชอบ -ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัว และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจาวัน
ใฝ่เรียนรู้

-รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และนาไปปฏิบัติได้
-รู้จักจัดสรรเวลาให้เหมาะสม
-ตั้งใจเรียน
-รู้จักปรับปรุงตนเองในข้อผิดพลาด

ซื่อสัตย์ สุจริต

-ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริง
-ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ทาตามสัญญาที่ตนให้ไว้กับพ่อแม่หรือ
ผู้ปกครอง
-ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง

ประหยัด

-ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยัดและรู้
คุณค่า
-ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คุณค่า
-ใช้จ่ายอย่างประหยัดและมีการเก็บออมเงิน

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่าเสมอ
ให้ ๓ คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
ให้ ๒ คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
ให้ ๑ คะแนน

๖๔

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

คำชี้แจงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๔ ชื่อแผน หลักกำรของเศรษฐกิจพอเพียง

เวลำ 2 ชั่วโมง

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๑. สำระสำคัญของแผน

หลักกำรของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทำงในกำรนำไปใช้ในกำรดำเนินชีวิตประจำวันอย่ำงมีดุลยภำพ
๒.ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในกำรนำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
กิจกรรมกำรเรียนรู้
- ครูควรทักทำยสนทนำกับนักเรียนเพื่อสร้ำงควำมสร้ำงควำมสนใจในกำรเรียนรู้และชี้แจงวัตถุประสงค์ในกำร
เรียนรู้ให้นักเรียนทรำบว่ำนักเรียนต้องทำกิจกรรมอะไรบ้ำง
- ครูยกตัวอย่ำงและอธิบำยควำมหมำยหลักกำรของเศรษฐกิจพอเพียง
กำรเตรียมสื่อ/วัสดุอุปกรณ์
- ใบควำมรู้
- รูปภำพกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
- ใบงำน
ใบงำน/ใบควำมรู้/ใบกิจกรรม
- ใบงำนที่ ๐๑ – ๐๒
- แผนผังควำมคิด
- ภำพวำด
กำรวัดและประเมินผล
- ตรวจผลงำน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๖๕

๖๖
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำรหน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ เศรษฐีน้อย: หน่วยย่อยที่ ๑ ชีวิตพอเพียง แผนกำรเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง หลักกำรของเศรษฐกิจพอเพียง
บูแนวกำรจั
รณำกำรกลุ
่มสำระกำรเรี
ยนรู้สังคมศึวยกำรเรี
กษำ ศำสนำและวั
ฒนธรรม
ลปะวยย่และภำษำไทยเวลำ
่วโมง ชั้นยประถมศึ
ดกำรเรี
ยนรู้บูรณำกำรหน่
ยนรู้ที่ ๑ เศรษฐี
น้อย:ศิหน่
อยที่ ๑ ชีวิตพอเพียง2 ชัแผนกำรเรี
นรู้ที่ ๔ กเรืษำปี
่อง ทหลัี่ ๔กกำรของเศรษฐกิจพอเพียง
บูรณำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ศิลปะ และภำษำไทยเวลำ 2 ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔
แนวกำรจัดกิจกรรม
กิจกรรมกำรเรียนรู้
ขั้นนำ ดกิจกรรม๑. ครูชี้แจงตัวชี้วัดชั้นปี และจุดประสงค์กำรเรียนรู้ให้นักเรียนทรำบ
แนวกำรจั
กิจกรรมกำรเรียนรู้
๒.
ครู
ใ
ห้
น
ก
ั
เรี
ย
นช่
ว
ยกั
น
อภิ
ป
รำยเกี
ย
่
วกั
บ
อำชี
พ
ในชุ
ม
ชน
เช่
น
ชำวนำ
ชำวสวน
ชำวไร่ พ่อค้ำ ในประเด็น
๑. ครูชี้แจงตัวชี้วัดชั้นปี และจุดประสงค์กำรเรียนรู้ให้นักเรียนทรำบ
ขั้นนำ
- อำชี
พใดมี
๒. ครู
ให้นคักวำมเสี
เรียนช่่ยวงขำดทุ
ยกันอภิน ปเพรำะอะไร
รำยเกี่ยวกับอำชีพในชุมชน เช่น ชำวนำ ชำวสวน ชำวไร่ พ่อค้ำ ในประเด็น
- อำชีพ- ใดมี
ร
ำยได้
ม
น
่
ั
คง
อำชีพใดมีควำมเสี่ยงขำดทุน เพรำะอะไร
- นักเรี-ยนอยำกประกอบอำชี
อำชีพใดมีรำยได้มั่นคงพใดในอนำคต
๓. แบ่งนักเรี- นัยกนออกเป็
นกลุ่ม ตำมควำมเหมำะสมและมอบหมำยให้
แต่ละกลุ่มศึกษำใบควำมรู้ เรื่องหลักกำรของเศรษฐกิจพอเพียง แล้วร่วมกัน
เรียนอยำกประกอบอำชี
พใดในอนำคต
ทำใบงำนที
ขั้นสอน
๓. แบ่งนั่ ๐๑
กเรียนออกเป็นกลุ่ม ตำมควำมเหมำะสมและมอบหมำยให้แต่ละกลุ่มศึกษำใบควำมรู้ เรื่องหลักกำรของเศรษฐกิจพอเพียง แล้วร่วมกัน
๔. ครูให้แทต่ลำใบงำนที
ะกลุ่มเขี่ย๐๑
นแผนผังควำมคิด เรื่องหลักกำรของเศรษฐกิจพอเพียง แล้วเลือกตัวแทนออกมำนำเสนอผลงำนหน้ำชั้นเรียน
ขั้นสอน
๕. ครูย๔.กตัครู
วอย่
ำยควำมหมำยหลั
กกำรของเศรษฐกิ
จพอเพียงเพิจ่มพอเพี
เติม แล้
ละกลุ่มช่วยกัำเสนอผลงำนหน้
นวำดภำพกิจกรรมในชุ
ให้ำแงและอธิ
ต่ละกลุ่มบเขี
ยนแผนผังควำมคิ
ด เรื่องหลักกำรของเศรษฐกิ
ยงวให้
แล้นวักเลืเรีอยกตันแต่
วแทนออกมำน
ำชั้นเรียมนชน
ของตนเองที
เ
่
กี
ย
่
วข้
อ
งกั
บ
หลั
ก
กำรของเศรษฐกิ
จ
พอเพี
ย
ง
ส่
ง
ตั
ว
แทนออกมำน
ำเสนอผลงำนหน้
ำ
ชั
น
้
เรี
ย
น
๕. ครูยกตัวอย่ำงและอธิบำยควำมหมำยหลักกำรของเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มเติม แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันวำดภำพกิจกรรมในชุมชน
๖. ครูให้นของตนเองที
ักเรียนทำใบงำนที
่เกี่ยวข้่ อ๐๒
งกับหลักกำรของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งตัวแทนออกมำนำเสนอผลงำนหน้ำชั้นเรียน
๗. ครูส๖.ุ่มเลืครูอใกตั
ว
แทน
๒-๓
คน
ออกมำน
ห้นักเรียนทำใบงำนที
่ ๐๒ ำเสนอผลงำนของตนเองหน้ำชั้นเรียน
๘. ครูแ๗.ละนั
วมกัวแทน
นสรุป๒-๓
หลักคน
กำรของเศรษฐกิ
จพอเพียงและนำไปฝึกปฏิำชับ้นัตเรีิจยนเป็
ขั้นสรุป
ครูกสเรีุ่มยเลืนร่อกตั
ออกมำนำเสนอผลงำนของตนเองหน้
น นนิสยั
กเรีกยเรีนยนร่วมกันสรุปหลักกำรของเศรษฐกิจพอเพียงและนำไปฝึกปฏิบัติจนเป็นนิสยั
๘. ครูและนั
ขั้นสรุป - ตรวจผลงำนนั
- กำรน-ำเสนอผลงำน
ตรวจผลงำนนักเรียน
วัดและประเมินผล - สังเกตกำรท
ม่ /รำยบุคคล
- กำรนำงำนกลุ
ำเสนอผลงำน
วัดและประเมินผล- กำรท-ำใบงำนที
่ ๐๑ำงำนกลุ
– ๐๒ ม่ /รำยบุคคล
สังเกตกำรท
- กำรทำใบงำนที่ ๐๑ – ๐๒

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำรหน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ เศรษฐีน้อย : หน่วยย่อยที่ ๑ ชีวิตพอเพียงแผนกำรเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง หลักกำรของเศรษฐกิจพอเพียง
บูรณำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ศิลปะ และภำษำไทยเวลำ 2 ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔
ขอบเขตเนื้อหา
- หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
- แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
๑. อธิบายหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้
๒. บอกแนวคิดของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้
ทักษะ
๑. การสื่อสาร/การพูด
๒. การเขียน
๓. การทางานกลุ่ม
คุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
๒. ประหยัดอดออม
๒. ขยันหมั่นเพียร
๓. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น

กิจกรรม(เวลา ๒ ชั่วโมง)
ขั้นนา
๑. ครูชี้แจงตัวชี้วัดชั้นปี และจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ
ขั้นสอน กิจกรรมรวมชั้น
๒. ครูให้นักเรียนช่วยกันอภิปรายเกี่ยวกับอาชีพในชุมชน เช่น ชาวนา ชาวสวน ชาวไร่ พ่อค้า ในประเด็น
- อาชีพใดมีความเสี่ยงขาดทุน เพราะอะไร
- อาชีพใดมีรายได้มั่นคง
- นักเรียนอยากประกอบอาชีพใดในอนาคต
กิจกรรม
๓. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสม และมอบหมายให้แต่ละกลุ่มศึกษา ใบความรู้
เรื่องหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง แล้วร่วมกันทาใบงานที่ ๐๑
๔. ครูให้แต่ละกลุ่มเขียนแผนผังความคิด เรื่องหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง แล้วเลือกตัวแทนออกมา
นาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
๕. ครูยกตัวอย่างและอธิบายความหมายหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มเติม แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
ช่วยกันวาดภาพกิจกรรมในชุมชนของตนเองที่เกี่ยวข้องกับหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งตัวแทนออกมา
นาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
๖. ครูให้นักเรียนทาใบงานที่ ๐๒
๗. ครูสุ่มเลือกตัวแทน ๒ - ๓ คน ออกมานาเสนอผลงานของตนเองหน้าชั้นเรียน
ขั้นสรุป
๘. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงและนาไปฝึกปฏิบัติจนเป็นนิสยั

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
- ใบความรู้
- รูปภาพกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
ภาระงาน / ชิ้นงาน
- ใบงานที่ ๐๑– ๐๒
- แผนผังความคิด
- ภาพวาด
การวัดและประเมินผล
๑. ประเมินความรู้เกี่ยวกับหลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียง
๒. ประเมินทักษะการสื่อสาร/การพูด
การเขียน การทางานกลุม่
๓. ประเมินคุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
วิธีการ
๑.ประเมินจากผลงานนักเรียน
๒. สังเกตการทางาน
เครื่องมือ
๑.แบบประเมินผลงานนักเรียน
๒. แบบสังเกตการทางานกลุม่
๓. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์ตามที่กาหนด

๖๗

บ ๑.๑/ผ ๔-๐๑
★ ★ ★ ★ บ.๑.๑/ผ.๔-๐๑

ใบงานที่ ๐๑
เรื่อง หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
คาชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันอธิบายความหมายของคาต่อไปนี้ ( ๑๐ คะแนน )
พอประมาณ หมายถึง
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

มีเหตุผล หมายถึง

มีภูมิคุ้มกันที่ดี หมายถึง

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ชื่อกลุ่ม…………………………………………
สมาชิกในกลุ่ม

๖๘

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

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

บ ๑.๑/ผ ๔-๐๒
★ ★ ★ ★ บ.๑.๑/ผ.๔-๐๒

ใบงานที่ ๐๒
เรื่อง หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
คาชี้แจง หลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยอะไรบ้าง ( ๑๐ คะแนน )
๓

๒

ห่วง คือ

เงื่อนไข คือ

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

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๖๙

ใบความรูสําหรับนักเรียน
หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง (Self-Sufﬁciency Economy) คือ ปรัชญาที่พระบาทสมเดชพระเจาอยูหัว
ทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางในการดําเนินชีวิตใหแกพสกนิกรไทย เพื่อใหสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคง
และยั่งยืนภายใตกระแสความเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นในโลกปจจุบัน และเปนปรัชญาที่ชี้ใหเห็นถึงแนวทาง
การดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งใน
การพัฒนาและการบริหารประเทศ เพื่อใหดําเนินไปในทางสายกลาง
หลักการสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียง
๑. พึ่งตนเอง หมายถึง รูจักชวยเหลือตนเองในดานตางๆ เชน รูจักประมาณตน ประหยัด
อดออม ไมเบียดเบียนผูอื่น ใชทรัพยากรธรรมชาติที่มีใหเกิดประโยชนสูงสุด
๒. พึ่งพากันเอง หมายถึง สามัคคีรวมแรงรวมใจกันทํากิจกรรมตางๆ รูจักรวมกลุมกัน
เพื่อพัฒนาชุมชนใหเจริญกาวหนา
๓. บริหารจัดการ หมายถึง รูจักนําความรูความสามารถมาใชในการบริหารจัดการกับ
ปญหาตางๆ ใหประสบผลสําเร็จ รูจักประสานงานกับกลุมอื่นๆ เพื่อใหเกิดการพัฒนา
ที่เปนระบบ มีความเติบโต มั่นคง และยั่งยืน
หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
ประกอบดวย ๓ หวง กับ ๒ เงื่อนไข
๓ หวง คือ
๑. มีความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ไมมากและไมนอยเกินไป
๒. มีเหตุผล หมายถึง จะทําสิ่งใดตองพิจารณาใหรอบคอบ ตองตัดสินใจโดยใชเหตุผล
๓. มีภูมิคุมกันที่ดี หมายถึง จะทําสิ่งใดตองทําแบบมีหลักการ ทําตามขั้นตอนอยางถูกตอง
ซึ่งเปนการเตรียมตัวใหพรอม เพื่อจะไดไมเกิดปญหาเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง
๒ เงื่อนไข คือ
๑. เงื่อนไขความรู หมายถึง รอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง
๒. เงื่อนไขคุณธรรม หมายถึง ซื่อสัตยสุจริต ขยัน อดทน แบงปน สามัคคี

๗๐

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

แบบประเมิ
แบบประเมินนผลการน
ผลการนาเสนอผลงานนั
าเสนอผลงานนักกเรีเรียยนน

คคาชีาชี้แ้แจงจง: : ให้ให้ผูผู้ส้สอน
อนสัสังเกตพฤติ
งเกตพฤติกกรรมของนั
รรมของนักกเรีเรียยนในระหว่
นในระหว่าางเรี
งเรียยนและนอกเวลาเรี
นและนอกเวลาเรียยนนแล้แล้ววขีขีดดเครื
เครื่อ่องหมาย
งหมาย
ลงในช่
ลงในช่อองทีงที่ต่ตรงกั
รงกับบระดั
ระดับบคะแนน
คะแนน
ลลาดัาดับบทีที่ ่
๑๑
๒๒
๓๓
๔๔
๕๕

รายการประเมิ
รายการประเมินน

๓๓

ความถู
ความถูกกต้ต้อองของเนื
งของเนื้อ้อหาหา
ความคิ
ความคิดดสร้สร้าางสรรค์
งสรรค์
วิวิธธีกีการน
ารนาเสนอผลงาน
าเสนอผลงาน
การน
การนาไปใช้
าไปใช้ปประโยชน์
ระโยชน์
การตรงต่
การตรงต่ออเวลา
เวลา

ระดั
ระดับบคะแนน
คะแนน
๒๒

๑๑

รวม
รวม
ลงชื
ลงชื่อ่อ...................................................ผู
...................................................ผู้ป้ประเมิ
ระเมินน
............../.................../................
............../.................../................
เกณฑ์กการให้
ารให้คคะแนน
ะแนน
เกณฑ์
ผลงานหรืออพฤติ
พฤติกกรรมสอดคล้
รรมสอดคล้อองกังกับบรายการประเมิ
รายการประเมินนสมบู
สมบูรรณ์ณ์ชชัดัดเจน
เจน
ผลงานหรื
ผลงานหรืออพฤติ
พฤติกกรรมสอดคล้
รรมสอดคล้อองกังกับบรายการประเมิ
รายการประเมินนเป็เป็นนส่ส่ววนใหญ่
นใหญ่
ผลงานหรื
ผลงานหรืออพฤติ
พฤติกกรรมสอดคล้
รรมสอดคล้อองกังกับบรายการประเมิ
รายการประเมินนบางส่
บางส่ววนน
ผลงานหรื

ให้ให้ ๓๓
ให้ให้ ๒๒
ให้ให้ ๑๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑ์กการตั
ารตัดดสิสินนคุคุณณภาพ
ภาพ
เกณฑ์
ช่ช่ววงคะแนน
งคะแนน
๑๒-๑๕
๑๒-๑๕
๘-๑๑
๘-๑๑
ต่ต่ากว่
ากว่าา๘๘

ระดั
ระดับบคุคุณณภาพ
ภาพ
ดีดี
พอใช้
พอใช้
ปรัปรับบปรุปรุงง

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๗๑

แบบสังเกตพฤติกรรมการท
รรมการทางานรายบุ
างานรายบุคคคล
คล

คคาชีาชี้แ้แจงจง: : ให้ให้ผูผู้ส้สอน
นในระหว่าางเรี
งเรียยนและนอกเวลาเรี
นและนอกเวลาเรียยนนแล้แล้วขีวดขีเครื
ดเครื่องหมาย
่องหมาย
อน สัสังงเกตพฤติ
เกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่
ลงในช่
ลงในช่อองที
งที่ต่ตรงกั
รงกับบระดับคะแนน
ทีที่ ่

สกุลล
ชืชื่อ่อ––สกุ

๓

๑๑
๒๒
๓๓
๔๔
๕๕
๖๖
๗๗
๘๘
๙๙
๑๐
๑๐

เกณฑ์การให้คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน

๗๒

ความมี
ความมีนน้าใจ
้าใจ การรั
รวม
การรับบฟัฟังง การแสดง
การแสดง การตรงต่
การตรงต่อ อ รวม
ความมีวินัย เอื้ออเฟื
เฟื้อ้อ ความคิ
๑๕๑๕
ความคิดดเห็เห็นน ความคิ
ความคิดดเห็เห็นน เวลา
เวลา
เสียสละ
สละ
คะแนน
คะแนน
๒

๑

๓

๒๒ ๑๑ ๓๓ ๒๒ ๑๑ ๓๓ ๒๒ ๑๑ ๓๓ ๒ ๒ ๑ ๑

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
............../.................../................
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ให้
ปฏิ
บ
ต
ั
ห
ิ
รื
อ
แสดงพฤติ
ก
รรมอย่
า
งสม่
าเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ให้ให้
ปฏิ
รรมบ่อยครั้ง้ง
ปฏิบบัตัติหิหรืรืออแสดงพฤติ
แสดงพฤติกกรรมบางครั
ให้ให้
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติ
กรรมบางครั
้ง
ให้
เกณฑ์การตั
ดสินคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพระดับคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ช่ว๑๒-๑๕
งคะแนน
ระดับดีคุณภาพ
๑๒-๑๕
ดี
๘-๑๑
พอใช้
๘-๑๑
ต่ากว่
า๘
ปรัพอใช้
บปรุง
ต่ากว่า ๘
ปรับปรุง

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๓
๒๓
๑๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีดเครื่องหมาย 
ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน

ที่

ชื่อ – สกุล

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
เกณฑ์การให้คะแนน

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

การแสดง
ความ
คิดเห็น

รวม
๑๕
คะแนน

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
๑๒-๑๕
๘-๑๑
ต่ากว่า ๘

ให้
ให้
ให้

๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๗๓

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

ชื่อ – สกุล

ตรง
ประเด็น

รายการประเมิน
เคารพผู้ฟัง

สร้าง
สัมพันธภาพ

บรรลุ
เป้าหมาย

รวม

ระดับ

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

๗๔

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีดเครื่องหมาย 
ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
คุณลักษณะ
ระดับคะแนน
รายการประเมิน
อันพึงประสงค์
๓
๒
๑
มีวินัย รับผิดชอบ -ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัว และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจาวัน
ใฝ่เรียนรู้

-รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และนาไปปฏิบัติได้
-รู้จักจัดสรรเวลาให้เหมาะสม
-ตั้งใจเรียน
-รู้จักปรับปรุงตนเองในข้อผิดพลาด

มุ่งมั่นในการ
ทางาน

-มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
-มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่าเสมอ
ให้ ๓ คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
ให้ ๒ คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
ให้ ๑ คะแนน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๗๕

คำชี้แจงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๕ ชื่อแผน กำรประยุกต์ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เวลำ ๓ ชั่วโมง

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๑. สำระสำคัญของแผน

กำรประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันขององค์กำรเพื่อกำรดำรงชีวิต
อย่ำงมีดุลยภำพ
๒.ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในกำรนำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
กิจกรรมกำรเรียนรู้
- ครูควรทักทำยสนทนำกับนักเรียนเพื่อสร้ำงควำมสร้ำงควำมสนใจในกำรเรียนรู้และชี้แจงวัตถุประสงค์ในกำร
เรียนรู้ให้นักเรียนทรำบว่ำนักเรียนต้องทำกิจกรรมอะไรบ้ำง
- ครูสร้ำงสถำนกำรณ์ตลำดนัดในชุมชน กำรซื้อขำยสิ่งของต่ำงๆ
- ครูยกตัวอย่ำงบุคคลที่นำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรดำเนินชีวิต
กำรเตรียมสื่อ/วัสดุอุปกรณ์
- ใบควำมรู้
- รูปภำพบุคคลที่เป็นตัวอย่ำง
- ใบงำน
ใบงำน/ใบควำมรู้/ใบกิจกรรม
- ใบงำนที่ ๐๑
กำรวัดและประเมินผล
- ตรวจผลงำน

๗๖

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำร หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ เศรษฐีน้อย : หน่วยย่อยที่ ๑ ชีวิตพอเพียง แผนกำรเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง กำรประยุกต์ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
บูรณำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ศิลปะ ภำษำไทยคณิตศำสตร์และภำษำอังกฤษ เวลำ 3 ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔
แนวกำรจัดกิจกรรม
ขั้นนำ

กิจกรรมกำรเรียนรู้
- ครูชี้แจงตัวชี้วัดชั้นปี และจุดประสงค์กำรเรียนรู้ให้นักเรียนทรำบ

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ขั้นสอน

1. ครูสร้ำงสถำนกำรณ์ตลำดนัดในชุมชน กำรซื้อขำยสิ่งของต่ำงๆ ให้นักเรียนวิเครำะห์สินค้ำในตลำดนัดที่เป็นสินค้ำทีผ่ ลิตมำจำกชุมชน
2. ครูยกตัวอย่ำงบุคคลที่นำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรดำเนินชีวิต ครูถำมนักเรียนว่ำนักเรียนได้นำปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงมำใช้ในกำรดำเนินชีวิตประจำวันอย่ำงไรบ้ำง
3. เชิญบุคคลตัวอย่ำง เช่น กลุ่มแม่บ้ำน กลุ่มสหกรณ์ กลุม่ เกษตรกร มำเล่ำวิธีกำรนำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรดำเนินชีวิต
หรือให้นักเรียนไปสัมภำษณ์บคุ คลตัวอย่ำงในชุมชนที่ดำเนินชีวติ ตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง
4. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มและมอบหมำยให้นักเรียนแต่กลุ่มศึกษำใบควำมรู้ เรื่อง กำรประยุกต์ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วร่วมกัน
คิดกิจกรรมที่นำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้ แสดงบทบำทสมมุติ ให้เพื่อนดูหน้ำชั้นเรียนครูให้แต่ละ กลุ่มให้คะแนนเพื่อนๆ
5. ให้นักเรียนทำใบงำนที่ ๐๑
6. สุ่มเลือกตัวแทน ๒ - ๓ คน ออกมำนำเสนอผลงำนหน้ำชั้นเรียน
7. ให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่ำงบุคคล ผลผลิต หรือผลิตภัณฑ์ ในชุมชนที่ประยุกต์ใช้แนวคิดตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียงควำมประทับใจและ
แนวทำงในกำรนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่ำงไรบ้ำง

ขั้นสรุป

8 . ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปกำรประยุกต์ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งชื่นชมบุคคลในชุมชน ที่นำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
มำประยุกต์ใช้ในกำรดำเนินชีวิต

วัดและประเมินผล

- ตรวจผลงำนนักเรียน
- กำรนำเสนอผลงำน
- สังเกตกำรทำงำนกลุม่ /รำยบุคคล
- กำรทำใบงำนที่ ๐๑

๗๗

๗๘
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำร หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ เศรษฐีน้อย : หน่วยย่อยที่ ๑ ชีวิตพอเพียง แผนกำรเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง กำรประยุกต์ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
บูรณำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ศิลปะ ภำษำไทยคณิตศำสตร์และภำษำอังกฤษ เวลำ 3 ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔
ขอบเขตเนื้อหา
- การประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการดารงชีวิตและทา
กิจกรรมต่างๆ ในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน
- การบันทึกรายรับรายจ่าย

จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
๑. บอกการนาแนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในชีวิตประจาวันของตนเองและ
ครอบครัว การนาไปใช้ในกิจกรรมต่างๆของ
โรงเรียนและกิจกรรมต่างๆของชุมชนได้
๒.การบันทึกรายรับรายจ่ายอย่างพอเพียงได้
ทักษะ
๑. การสื่อสาร/การพูด
๒. การเขียน
๓. การทางานกลุ่ม
คุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๓. ประหยัดอดออม
๒. ขยันหมั่นเพียร
๓. มุ่งมั่นในการทางาน

กิจกรรม(เวลา ๓ ชั่วโมง)
ขั้นนา
๑. ครูชี้แจงตัวชี้วัดชั้นปี และจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ
ขั้นสอน
๒. ครูสร้างสถานการณ์ตลาดนัดในชุมชน การซื้อขายสิ่งของต่างๆ ให้นักเรียนวิเคราะห์สินค้าในตลาดนัด
ที่เป็นสินค้าที่ผลิตมาจากชุมชน
๓. ครูยกตัวอย่างบุคคลที่นาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิต ครูถามนักเรียนว่านักเรียน
ได้นาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวันอย่างไรบ้าง
๔. เชิญบุคคลตัวอย่าง เช่น กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสหกรณ์ กลุม่ เกษตรกร มาเล่าวิธีการนาปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิต หรือให้นักเรียนไปสัมภาษณ์บุคคลตัวอย่างในชุมชนที่ดาเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรม
๕. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มและมอบหมายให้นักเรียนแต่กลุ่มศึกษาใบความรู้ เรื่อง การประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วร่วมกัน คิดกิจกรรมที่นาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ แสดง
บทบาทสมมุติให้เพื่อนดูหน้าชั้นเรียนครูให้แต่ละกลุ่มให้คะแนนเพื่อนๆ
๖. ให้นักเรียนทาใบงานที่ ๐๑
๗. สุ่มเลือกตัวแทน ๒ - ๓ คน ออกมานาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
๘. ให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างบุคคล ผลผลิต หรือผลิตภัณฑ์ ในชุมชนที่ประยุกต์ใช้แนวคิดตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงความประทับใจและแนวทางในการนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างไรบ้าง
ขั้นสรุป กิจกรรมรวมชั้น
๙. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งชื่นชมบุคคลในชุมชน
ที่นาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
- ใบควำมรู้
- รูปภำพบุคคลทีเ่ ป็นตัวอย่ำง
ภำระงำน / ชิ้นงำน
- ใบงำนที่ ๐๑

การวัดและประเมินผล
๑. ประเมินความรู้เกี่ยวกับการนาแนวคิด
ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
การดาเนินชีวิตด้านต่างๆ
๒. ประเมินทักษะการสื่อสาร การพูด การ
เขียน การทางานกลุ่ม
๓. ประเมินคุณธรรมจริยธรรม/คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
วิธีการ
๑.ประเมินจากผลงานนักเรียน
๒. สังเกตการทางาน
เครื่องมือ
๑.แบบประเมินผลงานนักเรียน
๒. แบบสังเกตการทางานกลุม่
๓. แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรม/
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์ตามที่กาหนด

ใบงานที่ ๐๒
๐๑

๑.๑/ผ ๕-๐๑
★ ★ ★ ★ บบ.๑.๑/ผ.๕-๐๒

เรื่อง ใช้จ่ายของตนเองและครอบครัวอย่างพอเพียง
คาชี้แจง ให้นักเรียนบันทึกรายรับ-รายจ่ายลงในแบบบันทึกและตอบคาถาม ( ๑๐ คะแนน )

ลาดับที่

แบบบันทึกรายรับ-รายจ่าย
วันที่ ............. เดือน ............................................พ.ศ. ...................
รายรับ
รายจ่าย
รายการ
บาท สต. บาท สต.

คงเหลือ
บาท สต.

รวมจานวนเงิน
๑. ใน ๑ วัน นักเรียนมีรายรับ .............บาท รายจ่าย ................. บาท
๒. ใน ๑ สัปดาห์ นักเรียนมีรายรับ .............บาท รายจ่าย ................. บาท
๓. นักเรียนเหลือเงินหรือไม่ ............................ เท่าไหร่.................. เพราะอะไร .......................................
๔. การบันทึกรายรับรายจ่ายมีประโยชน์อย่างไร.........................................................................................
...............................................................................................................................................................
๕. การวางแผนการใช้เงินเพื่อให้เกิดความพอเพียงควรปฏิบัติอย่างไร .......................................................
..................................................................................................................................................................... ..........................
.................................................................................................................................

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

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๗๙

ใบความรู้

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงมีพระราชดาริในการแก้ไขปัญหาการดาเนินชีวิตอย่างพอเพียงพอมีพอกิน
พ.ศ.๒๕๓๗ โดยทรงพระราชทานแนวพระราชดาริทฤษฎีใหม่ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้ตระหนัก ในความสาคัญสาหรับนาไปใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เน้น
การพึ่งพาตนเอง โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถ
ครอบคลุมภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม ตลอดจนการ
ดาเนินชีวิตของพสกนิกรทุกกลุ่มอาชีพซึ่งพระองค์ได้ทรงทดลองจนเป็น ที่
ประจักษ์ว่า หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่มีความ
เหมาะสมกับการดาเนินชีวิต ของคนในสังคมปัจจุบันและอนาคต

เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความสามารถในการดารงชีวิตได้อย่างไม่เดือดร้อน มีความเป็นอยู่อย่างประมาณตน
ตามฐานะ ตามอัตภาพ และที่สาคัญไม่หลงใหลไปตามกระแสของวัตถุนิยม มีอิสรภาพ เสรีภาพ ไม่พันธนาการอยู่กับสิ่งใด
ยึดเส้นทางสายกลางในการดารงชีวิตหลักการพึ่งตนเอง
ด้านจิตใจ ทาตนให้เป็นที่พึ่งตนเอง มีจิตสานึกที่ดี สร้างสรรค์ให้ตนเองและชาติโดยรวม มีจิตใจเอื้ออาทร
ประนีประนอม เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
ด้านสังคม แต่ละชุมชนต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เชื่อมโยงกัน เป็นเครือข่ายชุมชนที่แข็งแรงเป็นอิสระ

การประกอบอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง

๑. ทาไร่ทานาสวนผสมผสาน เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ปลูกผักสวนครัว เพื่อลดรายจ่ายด้านอาหารในครอบครัว
๓. ใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักร่วมกับปุ๋ยเคมี ลดรายจ่ายและช่วยปรับปรุงบารุงดิน
๔. เพาะปลูกเห็ดฟางจากฟางข้าและเศษวัสดุเหลือใช้ในไร่นา
๕. ปลูกผลไม้ในสวนหลังบ้านและปลูกต้นไม้ใช้สอย

๖. ปลูกพืชสมุนไพรช่วยส่งเสริมสุขภาพอนามัย
๗. เลี้ยงปลาในร่องสวน ในนาข้าวและสระน้า เพื่อเป็นอาหารและรายได้เสริม
๘. เลี้ยงไก่พื้นเมืองและไก่ไข่ เพื่อเป็นอาหารโปรตีนและรายได้เสริม
๙. ทาก๊าชชีวภาพจากมูลสุกร หรือวัว เพื่อใช้เป็นพลังงานในครัวเรือน
๑๐. ทาสารสกัดชีวภาพจากเศษพืชผักผลไม้ และพืชสมุนไพรที่ใช้ในไร่นา

๘๐

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นิยามของความพอเพียง ประกอบด้วย ๓ คุณลักษณะ
๑. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไป
และไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิต
และการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ
๒. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของ
ความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจาก
เหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาก
การกระทานั้น ๆ อย่างรอบคอบ

๓. การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะ
เกิดขึ้นโดยคานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล
• เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนา
ความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ
• เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วยมีความตระหนักในคุณธรรม เช่น มีความซื่อสัตย์สุจริต ความ
อดทน ความเพียร ใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวิตไม่โลภ และไม่ตระหนี่

ความสาคัญของแนวทางการดาเนินชีวิตของแต่ละบุคคลควรมี ได้แก่

๑. ความอดทนต่อการดาเนินชีวิต ปัญหาทุกอย่างสามารถแก้ไขได้
๒. ความมีน้าใจต่อกัน ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ได้ให้แนวทางในการร่วมมือกัน มีน้าใจแก่กัน
๓. ความมีวินัยในตนเอง จะต้องรู้จักกิน รู้จักใช้ วางแผนการใช้จ่าย
๔. รู้จักการบริหารและการจัดการชีวิต รู้จักการวางแผนครอบครัว การสร้างที่อยู่ อาศัย สร้างความมั่นคงให้กับ
ครอบครัว
๕. มีมาตรฐานทางใจ ลดละเลิกในสิ่งที่ไม่จาเป็นต่อการดาเนินชีวิต สุรา ยาเสพติด การเที่ยวกลางคืนการรู้จัก
ฉลาดใช้
๖. อย่าอายทากิน อย่าหมิ่นเงินน้อย อย่าคอยวาสนา งานบางอย่างอาจได้ค่าตอบแทนน้อย ไม่ตรงกับความ
ต้องการ แต่การทางานนอกจากได้ค่าตอบแทนเป็นเงินตราแล้วสิ่งที่มีค่ามากที่สุด คือประสบการณ์
๗. จงมองในสิ่งที่เขาเป็นอยู่ไม่ใช่มองในสิ่งที่เราอยากให้เขาเป็น เช่น การใส่เสื้อผ้าราคาถูกการประกอบอาชีพ
เกษตรกร ไม่ได้หมายถึงการเป็นคนที่ด้อยพัฒนา คนเรามีความแตกต่างกัน ความสุขของแต่ละบุคคล จึงแตกต่าง
กัน การเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตาม ต้องให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวของเขาเอง ในสิ่งที่เขาต้องการจะเป็น
๘. ครอบครัวอบอุ่น สังคมเข้มแข็ง ครอบครัวเป็นรากฐานที่สาคัญของสังคม
๙. ภูมิใจในความเป็นไทย ภูมิปัญญาไทย วิถีไทย เศรษฐกิจพอเพียง มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับภูมิปัญญาไทย วิถี
าเนิานเนิชีนวชีิตวของคนไทยในสั
งคมชนบทที
่ยังพึ่ยัง่ พึพาภู
มิปมัญิปญาไทย
วิการด
ถีการดํ
ิตของคนไทยในสั
งคมชนบทที
่งพาภู
ญญาไทย

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๘๑

การนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในครอบครัว

๑. นามาใช้จัดสรรรายได้ ที่หามาได้ในครอบครัว โดยจัดให้เป็นส่วนๆ ตามความ
จาเป็น เช่น ใช้จ่ายในครอบครัว เก็บออม ใช้จ่ายในกิจกรรมที่จาเป็น การศึกษา
ของบุตรหลาน
๒. รู้จักพึ่งตนเอง ดาเนินชีวิตโดยยึดหลักพออยู่ พอกิน
๓. ใช้จ่ายอย่างประหยัด
๔. มีความขยัน อดทน ไม่ท้อถอย
๕. หาความรู้ เพื่อนามาปรับปรุงความเป็นอยู่หรือชีวิตให้ดีขึ้น
๖. ไม่ทาอะไรที่เกินความสามารถของตนเอง

การนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในโรงเรียน
๑. นามาใช้บริหารจัดการทรัพยากรภายในโรงเรียน
๒. ใช้สิ่งของต่างๆ ภายในโรงเรียนอย่างประหยัด
เช่น ช่วยประหยัดน้า ไฟฟ้า วัสดุอุปกรณ์
๓. มีความสามัคคีให้ความร่วมมือกันและทางานเป็นหมู่คณะ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย
๔. ส่งเสริมการทาเกษตรในพื้นที่ของโรงเรียน
๕. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของสหกรณ์โรงเรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน ๔ มิติ
๑. กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจ - กิจกรรมการออม -กิจกรรมการหารายได้ระหว่างเรียน
๒. กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านสังคม –กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม - กิจกรรมอาชีวะบริการ
๓ กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม –กิจกรรมแปรรูปขยะเป็นทุน -กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๔. กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านวัฒนธรรม-กิจกรรมชมรมรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น-กิจกรรมแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมใน
สถานศึกษา
การนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชุมชน
๑. ส่งเสริมให้มีตลาดนัดในชุมชนเพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนสินค้า
๒. ส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ เช่น จัดตั้งสหกรณ์เพื่อรวมตัวขายผลผลิตให้ได้ราคาดี
๓. จัดตั้งให้มีสวัสดิการที่จาเป็นในชุมชน เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ กองทุนกู้ยืม
๔. ส่งเสริมการศึกษา เช่น มอบทุนการศึกษา จัดตั้งโรงเรียน ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้
๕. ส่งเสริมและพัฒนา ด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการดาเนินชีวิต
๖. จัดตั้งหน่วยระวังภัย และแก้ปัญหาต่างๆ เช่น อาชญากรรม ยาเสพติด
๗. ร่วมมือกันทางานเพื่อลดค่าใช้จ่าย

๘๒

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

แบบประเมิ
แบบประเมิ
นผลการน
นผลการน
าเสนอผลงานนั
าเสนอผลงานนั
กเรีกยเรีนยน

คาชี
คาชี
้แจง้แจง: : ให้ให้ผู้สผูอน
้สอนสังสัเกตพฤติ
งเกตพฤติ
กรรมของนั
กรรมของนั
กเรีกยเรีนในระหว่
ยนในระหว่
างเรี
างเรี
ยนและนอกเวลาเรี
ยนและนอกเวลาเรี
ยนยนแล้แล้
วขีวดขีเครื
ดเครื
่องหมาย
่องหมาย
ลงในช่
ลงในช่
องทีองที
่ตรงกั
่ตรงกั
บระดั
บระดั
บคะแนน
บคะแนน
ลาดั
ลาดั
บทีบ่ ที่
๑๑
๒๒
๓๓
๔๔
๕๕

รายการประเมิ
รายการประเมิ
นน

๓๓

ความถู
ความถู
กต้กอต้งของเนื
องของเนื
้อหา
้อหา
ความคิ
ความคิ
ดสร้ดสร้
างสรรค์
างสรรค์
วิธวิีกธารน
ีการน
าเสนอผลงาน
าเสนอผลงาน
การน
การน
าไปใช้
าไปใช้
ประโยชน์
ประโยชน์
การตรงต่
การตรงต่
อเวลา
อเวลา

ระดัระดั
บคะแนน
บคะแนน
๒๒

๑๑

รวมรวม
ลงชืลงชื
่อ...................................................ผู
่อ...................................................ผู
้ป ระเมิ
้ประเมิ
นน
............../.................../................
............../.................../................
............../.................../...............
เกณฑ์
เกณฑ์
การให้
การให้
คะแนน
คะแนน
ผลงานหรื
ผลงานหรื
อพฤติ
อพฤติ
กรรมสอดคล้
กรรมสอดคล้
องกัองกั
บรายการประเมิ
บรายการประเมิ
นสมบู
นสมบู
รณ์รชณ์ัดชเจน
ัดเจน
ผลงานหรื
ผลงานหรื
อพฤติ
อพฤติ
กรรมสอดคล้
กรรมสอดคล้
องกัองกั
บรายการประเมิ
บรายการประเมิ
นเป็นเป็
นส่นวส่นใหญ่
วนใหญ่
ผลงานหรื
ผลงานหรื
อพฤติ
อพฤติ
กรรมสอดคล้
กรรมสอดคล้
องกัองกั
บรายการประเมิ
บรายการประเมิ
นบางส่
นบางส่
วนวน

ให้ให้ ๓ ๓ คะแนน
คะแนน
ให้ให้ ๒ ๒ คะแนน
คะแนน
ให้ให้ ๑ ๑ คะแนน
คะแนน

เกณฑ์
เกณฑ์
การตั
การตั
ดสิดนสิคุนณคุภาพ
ณภาพ
ช่วช่งคะแนน
วงคะแนน
๑๒-๑๕
๑๒-๑๕
๘-๑๑
๘-๑๑
ต่ากว่
ต่ากว่
า ๘า ๘

ระดัระดั
บคุบณคุภาพ
ณภาพ
ดี ดี
พอใช้
พอใช้
ปรัปรั
บปรุ
บปรุ
งง

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๘๓

แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติแบบสั
กรรมของนั
กเรียนในระหว่
างเรียางานรายบุ
นและนอกเวลาเรี
งเกตพฤติ
กรรมการท
คคลยน แล้วขีดเครื่องหมาย 

บระดักบรรมของนั
คะแนน กเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีดเครื่องหมาย 
คาชี้แจง : ลงในช่
ให้ ผู้สออนงทีสั่ตงรงกั
เกตพฤติ
ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
ความมีน้าใจ การรับฟัง การแสดง การตรงต่อ
ความ
ความมีวินัย เอื้อเฟื้อ
การแสดง
ที่
ด
เห็
น
เวลา อ
ชื่อ – สกุล
ความมีน้าใจ ความคิ
การรับฟัง
การตรงต่
คิ
ด
เห็
น
เสี
ย
สละ
ความมีวินัย เอื้อเฟื้อ
ความ
ที่
ชื่อ – สกุล
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ความคิ
๒ ดเห็๑น ๓ คิด๒เห็น ๑ ๓ เวลา
๒ ๑
เสียสละ
๑
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑
๒๑
๓๒
๔๓
๕๔
๖๕
๗๖
๘๗
๙๘
๑๐
๙
๑๐

เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิ
บัตกิหารให้
รือแสดงพฤติ
เกณฑ์
คะแนนกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิ
ปฏิบบัตัติหิหรืรืออแสดงพฤติ
แสดงพฤติกกรรมบ่
รรมอย่อายครั
งสม่้งาเสมอ
ปฏิ
ปฏิบบัตัติหิหรืรืออแสดงพฤติ
แสดงพฤติกกรรมบางครั
รรมบ่อยครั้ง้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

คะแนน

ลงชื
ลงชื่อ่อ...................................................ผู
...................................................ผูป้ประเมิ
ระเมินน
............../.................../................
ลงชื............../.................../...............
่อ...................................................ผู้ประเมิน

ให้
ให้
ให้
ให้
ให้

ให้

............../.................../................
๓ คะแนน
๒๓ คะแนน
คะแนน
๑๒ คะแนน
คะแนน
๑ คะแนน

ช่วงคะแนน
ช่ว๑๒-๑๕
งคะแนน
๘-๑๑
๑๒-๑๕
ต่ากว่
า๘
๘-๑๑
ต่ากว่า ๘

๘๔

รวม
๑๕
รวม
คะแนน
๑๕

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ระดับคุณภาพ
ระดับคุดีณภาพ
พอใช้
ดี
ปรัพอใช้
บปรุง
ปรับปรุง

แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีดเครื่องหมาย 
ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ชื่อ – สกุล

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

การแสดง
ความ
คิดเห็น

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง

ให้
ให้
ให้

รวม
๑๕
คะแนน

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

๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
๑๒-๑๕
๘-๑๑
ต่ากว่า ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๘๕

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

ชื่อ – สกุล

ตรง
ประเด็น

รายการประเมิน
เคารพผู้ฟัง

สร้าง
สัมพันธภาพ

บรรลุ
เป้าหมาย

รวม

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

๘๖

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ระดับ

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีดเครื่องหมาย 
ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
คุณลักษณะ
ระดับคะแนน
รายการประเมิน
อันพึงประสงค์
๓
๒
๑
ประหยัด อดออม -ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยัดและรู้
คุณค่า
-ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คุณค่า
-ใช้จ่ายอย่างประหยัดและมีการเก็บออมเงิน
ขยันหมั่นเพียร

-รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และนาไปปฏิบัติได้
-รู้จักจัดสรรเวลาให้เหมาะสม
-ตั้งใจเรียน
-รู้จักปรับปรุงตนเองในข้อผิดพลาด

มุ่งมั่นในการ
ทางาน

-มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
-มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................

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

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๘๗

คำชี้แจงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๖ ชื่อแผน สหกรณ์

เวลำ 3 ชั่วโมง

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๑. สำระสำคัญของแผน

สหกรณ์มีหลักกำรสำคัญและประโยชน์เพื่อกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในกำรนำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
กิจกรรมกำรเรียนรู้
- ครูควรทักทำยสนทนำกับนักเรียนเพื่อสร้ำงควำมสร้ำงควำมสนใจในกำรเรียนรู้และชี้แจงวัตถุประสงค์ในกำร
เรียนรู้ให้นักเรียนทรำบว่ำนักเรียนต้องทำกิจกรรมอะไรบ้ำง
- ครูนำข่ำว บทควำม หรือรูปภำพ เกี่ยวกับปัญหำทำงเศรษฐกิจ
- กลุ่มสหกรณ์ร้ำนค้ำ สหกรณ์กำรเกษตรมำเป็นวิทยำกรให้ควำมรู้
กำรเตรียมสื่อ/วัสดุอุปกรณ์
- ใบควำมรู้
- ข่ำว บทควำม รูปภำพ
- ใบงำน
ใบงำน/ใบควำมรู้/ใบกิจกรรม
- ใบงำนที่ ๐๑ – ๐๒
- แผนผังควำมคิด
กำรวัดและประเมินผล
- ตรวจผลงำน

๘๘

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำร หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ เศรษฐีน้อย : หน่วยย่อยที่ ๑ ชีวิตพอเพียง แผนกำรเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง สหกรณ์
บูรณำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ศิลปะ และภำษำไทยเวลำ 3 ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔
แนวกำรจัดกิจกรรม
ขั้นนำ

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ขั้นสอน

ขั้นสรุป
วัดและประเมินผล

กิจกรรมกำรเรียนรู้
- ครูชี้แจงตัวชี้วัดชั้นปี และจุดประสงค์กำรเรียนรู้ให้นักเรียนทรำบ
1. ครูนำข่ำว บทควำม หรือรูปภำพ เกี่ยวกับปัญหำทำงเศรษฐกิจ เช่น สินค้ำเกษตรตกต่ำ ชำวนำขำยข้ำวไม่ได้กำไรพ่อค้ำคนกลำงกดรำคำ ให้
นักเรียนร่วมกันอภิปรำยถึงสำเหตุและแนวทำงที่จะแก้ไขปัญหำ
2. เชิญกลุ่มสหกรณ์ร้ำนค้ำ สหกรณ์กำรเกษตรมำเป็นวิทยำกรให้ควำมรู้ ให้นักเรียนเตรียมคำถำม โดยศึกษำใบควำมรู้เป็นแนวทำงในกำร
สอบถำม และสรุปองค์ควำมรู้
3. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ตำมควำมเหมำะสม ให้แต่ละกลุ่มศึกษำใบควำมรู้เรื่อง สหกรณ์ แล้วทำกิจกรรมในใบงำนที่ ๐๑ ส่งตัวแทน
ออกมำนำเสนอผลงำนหน้ำชั้นเรียน
๔. ครูอธิบำยและยกตัวอย่ำงของสหกรณ์แต่ละประเภทเพิ่มเติม ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำแผนผังควำมคิดเรื่อง ประเภทของสหกรณ์และวำง
แผนกำรจัดตั้งสหกรณ์ในโรงเรียน ในประเด็น สถำนที่ – หุ้น/สมำชิก – กำรบริกำรและกำรดำเนินกำร - กำรบริกำร ส่งตัวแทนนำเสนอ
ผลงำนหน้ำชั้นเรียน
๕. ครูให้นักเรียนแต่ละชั้นทำใบงำนที่ ๐๒
๖. ครูสุ่มเลือกตัวแทน ๒ - ๓ คน ออกมำนำเสนอผลงำนหน้ำชั้นเรียน
๗. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปหลักกำรและประโยชน์ของสหกรณ์ประเภทของสหกรณ์ สหกรณ์ในโรงเรียนกำรประยุกต์หลักกำรของสหกรณ์
มำใช้ในชีวิตประจำวัน
- ตรวจผลงำนนักเรียน
- กำรนำเสนอผลงำน
- สังเกตกำรทำงำนกลุ่ม/รำยบุคคล
- กำรทำใบงำนที่ ๐๑ – ๐๒

๘๙

๙๐
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำร หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ เศรษฐีน้อย : หน่วยย่อยที่ ๑ ชีวิตพอเพียง แผนกำรเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง สหกรณ์
บูรณำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ศิลปะ และภำษำไทยเวลำ 3 ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔
ขอบเขตเนื้อหา
-หลักการและประโยชน์ของสหกรณ์
-ประเภทของสหกรณ์โดยสังเขป
-สหกรณ์ในโรงเรียน
-การประยุกต์หลักการของสหกรณ์มาใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
จุดประสงค์
ความรู้
๑. อธิบายหลักการและประโยชน์ของ
สหกรณ์ได้
๒.บอกประเภทของสหกรณ์ได้
๓. บอกการนาหลักการของสหกรณ์
ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
ทักษะ
๑. การสื่อสาร/การพูด
๒. การเขียน
๓. การทางานกลุ่ม
คุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๔. ประหยัดอดออม
๒. ขยันหมั่นเพียร
๓. มุ่งมั่นในการทางาน

กิจกรรม (เวลำ 3 ชั่วโมง)
ขั้นนำ
๑. ครูชี้แจงตัวชี้วัดชั้นปี และจุดประสงค์กำรเรียนรู้ให้นักเรียนทรำบ
ขั้นสอน
๒. ครูนำข่ำว บทควำม หรือรูปภำพ เกี่ยวกับปัญหำทำงเศรษฐกิจ เช่น สินค้ำเกษตรตกต่ำ ชำวนำขำยข้ำว
ไม่ได้กำไรพ่อค้ำคนกลำงกดรำคำ ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรำยถึงสำเหตุและแนวทำงที่จะแก้ไขปัญหำ
๓. เชิญกลุม่ สหกรณ์ร้ำนค้ำ สหกรณ์กำรเกษตรมำเป็นวิทยำกรให้ควำมรู้ ให้นักเรียนเตรียมคำถำม โดยศึกษำ
ใบควำมรู้เป็นแนวทำงในกำร สอบถำม และสรุปองค์ควำมรู้
กิจกรรม
4. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ตำมควำมเหมำะสม ให้แต่ละกลุม่ ศึกษำใบควำมรู้เรื่อง สหกรณ์ แล้วทำ
กิจกรรมในใบงำนที่ ๐๑ ส่งตัวแทนออกมำนำเสนอผลงำนหน้ำชั้นเรียน
5. ครูอธิบำยและยกตัวอย่ำงของสหกรณ์แต่ละประเภทเพิ่มเติม ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำแผนผังควำมคิด
เรื่อง ประเภทของสหกรณ์และวำงแผนกำรจัดตั้งสหกรณ์ในโรงเรียน ในประเด็น สถำนที่ –หุ้น/สมำชิก –
กำรบริกำรและกำรดำเนินกำร -กำรบริกำร ส่งตัวแทนนำเสนอผลงำนหน้ำชั้นเรียน
6. ครูให้นักเรียนแต่ละชั้นทำใบงำนที่ ๐๒
7. ครูสุ่มเลือกตัวแทน ๒-๓ คน ออกมำนำเสนอผลงำนหน้ำชั้นเรียน
ขั้นสรุป
8. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปหลักกำรและประโยชน์ของสหกรณ์ประเภทของสหกรณ์
สหกรณ์ในโรงเรียนกำรประยุกต์หลักกำรของสหกรณ์มำใช้ในชีวิตประจำวัน

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
- ใบความรู้
- ข่าว บทความ รูปภาพ
ภาระงาน / ชิ้นงาน
- ใบงานที่ ๐๑ – ๐๒
- แผนผังความคิด

การวัดและประเมินผล
๑. ประเมินความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์
๒.ประเมินทักษะการสื่อสาร การพูด
การเขียน การทางานกลุม่
๓. ประเมินคุณธรรมจริยธรรม/คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
วิธีการ
๑. ประเมินจากผลงานนักเรียน
๒. สังเกตการทางาน
เครื่องมือ
๑.แบบประเมินผลงานนักเรียน
๒. แบบสังเกตการทางานกลุม่
๓. แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรม/
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐

★ ★ ★ ★ บ ๑.๑/ผ ๖-๐๑

ใบงานที่ ๐๑
เรื่อง สืบค้นข้อมูลสหกรณ์
าชี้แ้แจง
จง ใหนักเรียนสืบคนขอมูลการดําเนินการของกิจกรรมสหกรณ์ ภายในชุมชน แลวนํามา
คคําชี
รายงานสรุปในหัวขอที่กําหนด (๑๐ คะแนน )
.........................................................................

ชื่อสหกรณ
มีที่ตั้ง/ที่ทําการอยูที่ใด
จัดอยูในสหกรณประเภทใด

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

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

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

มีวัตถุประสงคอยางไร

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

คณะกรรมการประกอบดวยตําแหนงใดบาง

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

ลักษณะการดําเนินงานเปนอยางไร

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

มีผลประโยชนตอสมาชิกอยางไรบาง

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

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

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

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

…………………………………………………………
ชื่อกลุ่ม……………………………….................................
….

สมาชิกในกลุ่ม……………………………………………………………………………………………………………

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๙๑

ใบงานที่ ๐๒

★ ★ ★ ★ บ ๑.๑/ผ ๖-๐๒
บ.๑.๑/ผ.๖-๐๒

เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสหกรณ์
คาชี้แจง ให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้ ( ๑๐ คะแนน )
๑. สหกรณ์ มีลักษณะอย่างไร
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

๒. หลักการปฏิบัติในการดาเนินธุรกิจของสหกรณ์ โดยทั่วไป มีอะไรบ้าง
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

๓. การดาเนินกิจกรรมของสหกรณ์ มีประโยชน์อย่างไรบ้าง
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

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

๙๒

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ใบความรู้สาหรับนักเรียน
หลักการและประโยชน์ของสหกรณ์
สหกรณ์ หมายถึง การกระทาร่วมกัน หรือการทางานร่วมกัน ของ
กลุ่มที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายสหกรณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาในการประกอบ
อาชีพที่เหมือนกัน เพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยอาศัยหลักการช่วยเหลือ
ตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยมีกลุ่มบุคคลตั้งแต่ ๑๐ คนขึ้นไปร่วม
ทุนกันโดยมีวัตถุประสงค์ เดียวกัน และได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

หลักการของสหกรณ์
๑. สมัครเป็นสมาชิกด้วยความสมัครใจ
๒. สมาชิกทุกคนถือหุ้นส่วนที่มีค่าเท่าๆ กัน
๓. สมาชิกจะซื้อหุ้นคนละกี่หุ้นก็ได้
๔. สมาชิกหนึ่งคนมีสิทธิออกเสียงได้เพียง ๑ เสียงเท่านั้น
๕. มีการปันผลเป็นสองส่วน คือ ตามจานวนหุ้นที่ซื้อและตามกิจกรรมที่ร่วมมือ
ประโยชน์ของสหกรณ์
๑. ทาให้มีผลในการต่อรองซื้อและขายสินค้าที่สมาชิกผลิตได้
๒. ส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักอยู่ด้วยกันอย่างสงบ และช่วยเหลือผู้ที่ยากจนให้มีฐานะดีขึ้น ทาให้ชุมชน
เกิดความสามัคคีและประเทศชาติเจริญ
๓. เป็นแหล่งจัดหาเงินมาให้สมาชิกกู้ยืมไปลงทุนประกอบอาชีพ
๔. ช่วยส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรแก่สมาชิก เช่น แนะนาให้สมาชิกรู้จักการขยายการผลิตด้วยวิธีการ
เกษตรสมัยใหม่ ขายผลผลิตให้ได้ราคาสูงขึ้น เป็นต้น
๕. ส่งเสริมความเสมอภาคกัน โดยให้ทุกคนมีสิทธิทัดเทียมกันในการออกเสียงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
กิจการสหกรณ์
๖. ช่วยฝึกให้คนมีความรู้ มีประสบการณ์ สนับสนุนด้านเงินทุนการผลิต ควบคุมการใช้เงินทุนให้เป็นไป
ตามแผน รวมกันซื้อปัจจัยการผลิตและรวมกันขายผลิตผล ทาให้คนในชุมชนนั้นๆ มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
การประยุกต์หลักการของสหกรณ์มาใช้ในชีวิตประจาวัน
เมื่อมีปัญหาในการทามาหากิน เราสามารถนาหลักการรวมกลุ่มแบบสหกรณ์มาใช้ เพื่อแก้ปัญหานั้นๆ เนื่องจาก
ตัวเราเพียงลาพังเมื่อประสบปัญหา อาจจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้ แต่ถ้ามารวมกลุ่มกัน แลกเปลี่ยนความคิด ช่วยเหลือ
กันในกลุ่มก็จะทาให้ปัญหามีทางแก้ไขได้ แต่สิ่งสาคัญคือ สมาชิกจะต้องซื่อสัตย์ต่อกฎและกติกาของกลุ่ม

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๙๓

ประเภทของสหกรณ์

๑. สหกรณ์การเกษตร เป็นสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเกษตรกร มีหน้าที่ในการส่งเสริมการผลิตและการเพิ่มพูนรายได้
ให้แก่เกษตรกรที่เป็นสมาชิก โดยให้สินเชื่อการเกษตร การรับฝากเงิน การจัดหาสินค้า เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์
การผลิตมาจาหน่าย หรือทาการแปรรูปก่อนนาออกจาหน่ายและส่งเสริมการเกษตรอื่นๆ
๒.สหกรณ์การประมง เป็นสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นในหมู่ชาวประมงเพื่อแก้ปัญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชีพ มี
หน้าที่ เช่น ให้ความรู้ทางวิชาการและธุรกิจการประมง จัดหาวัสดุอุปกรณ์การประมง หรือสิ่งของที่จาเป็นมาจาหน่ายแก่
สมาชิก จัดหาแหล่งเงินกู้ให้สมาชิกไปประกอบอาชีพ รับฝากเงิน ให้ความสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัวที่ประสบภัย
พิบัติ
๓.สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นสหกรณ์ที่ส่งเสริมให้สมาชิกร่วมกันออมทรัพย์จากรายได้ประจาของแต่ละคน ซึ่ง
ผลตอบแทนที่สมาชิกได้รับ คือ ดอกเบี้ย
๔.สหกรณ์บริการ เป็นสหกรณ์ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรโดยตรงแต่เป็นสหกรณ์ซึ่งดาเนินธุรกิจสนองความต้องการ
ของสมาชิกในด้านการบริการทั่วไป เช่น สหกรณ์แท็กซี่ สหกรณ์ไฟฟ้า รวมถึงสหกรณ์การขายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน และอุตสาหกรรมขนาดย่อม เช่น สหกรณ์ทาร่ม สหกรณ์จักสาน สหกรณ์มีดอรัญญิก เป็นต้น
๕.สหกรณ์นิคม เป็นสหกรณ์การเกษตรที่จัดตั้งขึ้นในนิคม เนื่องจากสหกรณ์นิคมมีการบริหารงานที่แตกต่างไปจาก
สหกรณ์การเกษตร คือ มีวัตถุประสงค์เน้นหนักในเรื่องการจัดสรรที่ดินให้แก่เกษตรกรที่ต้องการมีที่ดินไว้ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม และรวมถึงการจัดบริการต่างๆ ที่จาเป็นให้ด้วย
๖.สหกรณ์ร้านค้า เป็นสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการในด้านการจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคมาจาหน่ายให้แก่สมาชิก
ในราคายุติธรรมเป็นการป้องกันไม่ให้สมาชิกถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือไม่ได้รับความยุติธรรมในการจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้า
จากร้านค้าทั่วไป
๗. สหกรณ์ในโรงเรียน สหกรณ์ในโรงเรียนเป็นการรวมกลุ่มดาเนินงานของนักเรียน โดยระดมทุนมาจากครูและ
นักเรียนในโรงเรียน ไม่ต้องเสียค่าสถานที่ ดาเนินธุรกิจอย่างสหกรณ์ โดยสมาชิกจะได้รับเงินปันผลตามหุ้น จากยอดการ
มาซื้อสินค้าไปจากสหกรณ์
***************************************************

๙๔

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

แบบประเมิ
แบบประเมินนผลการน
ผลการนาเสนอผลงานนั
าเสนอผลงานนักกเรีเรียยนน

คคาชีาชี้แ้แจงจง: : ให้ให้ผูผู้ส้สอน
อนสัสังเกตพฤติ
งเกตพฤติกกรรมของนั
รรมของนักกเรีเรียยนในระหว่
นในระหว่าางเรี
งเรียยนและนอกเวลาเรี
นและนอกเวลาเรียยนนแล้แล้ววขีขีดดเครื
เครื่อ่องหมาย
งหมาย
ลงในช่
ลงในช่อองทีงที่ต่ตรงกั
รงกับบระดั
ระดับบคะแนน
คะแนน
ลลาดัาดับบทีที่ ่
๑๑
๒๒
๓๓
๔๔
๕๕

รายการประเมิ
รายการประเมินน

๓๓

ความถู
ความถูกกต้ต้อองของเนื
งของเนื้อ้อหาหา
ความคิ
ความคิดดสร้สร้าางสรรค์
งสรรค์
วิวิธธีกีการน
ารนาเสนอผลงาน
าเสนอผลงาน
การน
การนาไปใช้
าไปใช้ปประโยชน์
ระโยชน์
การตรงต่
การตรงต่ออเวลา
เวลา

ระดั
ระดับบคะแนน
คะแนน
๒๒

๑๑

รวม
รวม
ลงชื
ลงชื
่อ...................................................ผู
...................................................ผู
้ประเมิ
ระเมิ
ลงชื
่อ่อ...................................................ผู
ป้ประเมิ
นนน
............../.................../................
............../.................../................
............../.................../...............
เกณฑ์
เกณฑ์กการให้
ารให้คคะแนน
ะแนน
ผลงานหรื
ผลงานหรืออพฤติ
พฤติกกรรมสอดคล้
รรมสอดคล้อองกังกับบรายการประเมิ
รายการประเมินนสมบู
สมบูรรณ์ณ์ชชัดัดเจน
เจน
ผลงานหรื
ผลงานหรืออพฤติ
พฤติกกรรมสอดคล้
รรมสอดคล้อองกังกับบรายการประเมิ
รายการประเมินนเป็เป็นนส่ส่ววนใหญ่
นใหญ่
ผลงานหรื
ผลงานหรืออพฤติ
พฤติกกรรมสอดคล้
รรมสอดคล้อองกังกับบรายการประเมิ
รายการประเมินนบางส่
บางส่ววนน

ให้ให้ ๓๓
ให้ให้ ๒๒
ให้ให้ ๑๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑ์
เกณฑ์กการตั
ารตัดดสิสินนคุคุณณภาพ
ภาพ
ช่ช่ววงคะแนน
งคะแนน
๑๒-๑๕
๑๒-๑๕
๘-๑๑
๘-๑๑
ต่ต่ากว่
ากว่าา๘๘

ระดั
ระดับบคุคุณณภาพ
ภาพ
ดีดี
พอใช้
พอใช้
ปรัปรับบปรุปรุงง

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๙๕

แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล

คาชี้แจง : ให้ ผูส้ อน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีดเครื่องหมาย 
ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน

ที่

ชื่อ – สกุล

ความมีน้าใจ การรับฟัง การแสดง การตรงต่อ
ความมีวินัย
เอื้อเฟื้อ ความคิดเห็น ความคิดเห็น
เวลา
เสียสละ

๓

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

เกณฑ์การให้คะแนน

๒

๑

๓

๒

๑

๓

๒

๑

๓

๑

๓

๒

๑

ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................
............../.................../...............
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
๑๒-๑๕
๘-๑๑
ต่ากว่า ๘

๙๖

๒

รวม
๑๕
คะแนน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีดเครื่องหมาย 
ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน

ที่

ชื่อ – สกุล

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

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

การแสดง
ความ
คิดเห็น

รวม
๑๕
คะแนน

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

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
๑๒-๑๕
๘-๑๑
ต่ากว่า ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๙๗

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

ชื่อ – สกุล

ตรง
ประเด็น

รายการประเมิน
เคารพผู้ฟัง

สร้าง
สัมพันธภาพ

บรรลุ
เป้าหมาย

รวม

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

๙๘

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ระดับ

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีดเครื่องหมาย 
ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
คุณลักษณะ
ระดับคะแนน
รายการประเมิน
อันพึงประสงค์
๓
๒
๑
ประหยัด อดออม -ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยัดและรู้
คุรูคณุณค่คาา
-ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คุณค่า
-ใช้จ่ายอย่างประหยัดและมีการเก็บออมเงิน
ขยันหมั่นเพียร

-รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และนาไปปฏิบัติได้
-รู้จักจัดสรรเวลาให้เหมาะสม
-ตัง้ ใจเรียน
-รู้จักปรับปรุงตนเองในข้อผิดพลาด

มุ่งมั่นในการ
ทางาน

-มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
-มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................

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

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๙๙

คำชี้แจงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๗ ชื่อแผน กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงยั่งยืน

เวลำ 3 ชั่วโมง

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๑. สำระสำคัญของแผน

กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงถูกวิธีก่อให้เกิดผลต่อกำรดำเนินชีวิตอย่ำงมีดุลยภำพ
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในกำรนำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
กิจกรรมกำรเรียนรู้
- ครูควรทักทำยสนทนำกับนักเรียนเพื่อสร้ำงควำมสร้ำงควำมสนใจในกำรเรียนรู้และชี้แจงวัตถุประสงค์ในกำร
เรียนรู้ให้นักเรียนทรำบว่ำนักเรียนต้องทำกิจกรรมอะไรบ้ำง
- ครูให้นักเรียนดูภำพกำรทำลำยทรัพยำกร ภำพกำรใช้ทรัพยำกรไม่เหมำะสม
- ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงยั่งยืน
กำรเตรียมสื่อ/วัสดุอุปกรณ์
- ใบควำมรู้
- รูปภำพ
- ใบงำน
ใบงำน/ใบควำมรู้/ใบกิจกรรม
- ใบงำนที่ ๐๑ – ๐๒
- ป้ำยนิเทศ
กำรวัดและประเมินผล
- ตรวจผลงำน
- แบบทดสอบหลังเรียน

๑๐๐

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑๐๑

วัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

แนวกำรจัดกิจกรรม
ขั้นนำ

- ครูชี้แจงตัวชี้วัดชั้นปี และจุดประสงค์กำรเรียนรู้ให้นักเรียนทรำบ
1. ครูให้นักเรียนดูภำพกำรทำลำยทรัพยำกร ภำพกำรใช้ทรัพยำกรไม่เหมำะสม ครูตั้งคำถำมว่ำ ปัญหำกำรใช้ทรัพยำกรส่งผลต่อกำรผลิตและ
กำรบริโภคอย่ำงไร
2. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มตำมควำมเหมำะสม ให้แต่ละกลุม่ อภิปรำยหำข้อสรุปในประเด็น กลุ่ม ๑ ถ้ำน้ำจืดหมดจำกโลก กลุ่ม ๒ ถ้ำไม่มี
ไฟฟ้ำใช้ กลุ่ม ๓ ถ้ำไม่มีต้นไม้ ประเด็นวิเครำะห์ –จะส่งผลต่อชีวิตและเศรษฐกิจอย่ำงไร – จะหำวิธีใดมำทดแทน กำรแก้ปัญหำ สรุป
นำเสนอโดยบันทึกลงในใบงำนที่ ๐๑
3. ให้แต่ละกลุม่ ศึกษำใบควำมรู้เรือ่ งควำมหมำยและควำมจำเป็นของทรัพยำกรและกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงยั่งยืน
4. นักเรียนทำใบงำนที่ ๐๒
5. ครูสุ่มเลือกตัวแทน ๒ - 3 คนนำเสนอผลงำนกำรอภิปรำยหำข้อสรุป ในหัวข้อที่กำหนดให้หน้ำชั้นเรียน
6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงยั่งยืน แล้วให้แต่ละกลุ่มจัดป้ำยนิเทศเรื่องกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงยั่งยืน
7. ทำแบบทดสอบหลังเรียน
- ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน
- ตรวจผลงำนนักเรียน
- กำรนำเสนอผลงำน
- สังเกตกำรทำงำนกลุม่ /รำยบุคคล
- กำรทำใบงำนที่ ๐๑ – ๐๒

กิจกรรมกำรเรียนรู้

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำร หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ เศรษฐีน้อย : หน่วยย่อยที่ ๑ ชีวิตพอเพียง แผนกำรเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงยั่งยืน
บูรณำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ศิลปะ และภำษำไทยเวลำ 3 ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔

๑๐๒
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำร หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ เศรษฐีน้อย : หน่วยย่อยที่ ๑ ชีวิตพอเพียง แผนกำรเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงยั่งยืน
บูรณำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ศิลปะ และภำษำไทยเวลำ 3 ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔
ขอบเขตเนื้อหา
-ความหมายและความจาเป็นของทรัพยากร
-หลักการและวิธีใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์
สูงสุด (ลดการสูญเสียทุกประเภท)

จุดประสงค์
ความรู้
๑. บอกวิธีการใช้ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืนได้
๒. บอกประโยชน์ของการใช้ทรัพยากร อย่าง
ยั่งยืนได้
ทักษะ
๑. การสื่อสาร/การพูด
๒. การเขียน
๓. การทางานกลุ่ม
คุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๕. ประหยัดอดออม
๒. ขยันหมั่นเพียร
๓. มุ่งมั่นในการทางาน

กิจกรรม (เวลำ 3 ชั่วโมง)
ขั้นนำ
๑. ครูชี้แจงตัวชี้วัดชั้นปี และจุดประสงค์กำรเรียนรู้ให้นักเรียนทรำบ
ขั้นสอน
๒. ครูให้นักเรียนดูภำพกำรทำลำยทรัพยำกร ภำพกำรใช้ทรัพยำกรไม่เหมำะสมครูตั้งคำถำมว่ำ ปัญหำกำรใช้
ทรัพยำกรส่งผลต่อกำรผลิตและกำรบริโภคอย่ำงไร
กิจกรรม
๓. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มตำมควำมเหมำะสม ให้แต่ละกลุม่ อภิปรำยหำข้อสรุปในประเด็น กลุ่ม ๑ ถ้ำน้ำ
จืดหมดจำกโลก กลุ่ม ๒ ถ้ำไม่มไี ฟฟ้ำใช้ กลุ่ม ๓ ถ้ำไม่มตี ้นไม้ ประเด็นวิเครำะห์ –จะส่งผลต่อชีวิตและ
เศรษฐกิจอย่ำงไร – จะหำวิธีใดมำทดแทน กำรแก้ปัญหำ สรุปนำเสนอโดยบันทึกลงในใบงำนที่ ๐๑
๔. ให้แต่ละกลุม่ ศึกษำใบควำมรู้เรือ่ งควำมหมำยและควำมจำเป็นของทรัพยำกรและกำรใช้ทรัพยำกร
อย่ำงยั่งยืน
๕. นักเรียนทำใบงำนที่ ๐๒
๖. ครูสุ่มเลือกตัวแทน ๒ - ๓ คนนำเสนอผลงำนกำรอภิปรำยหำข้อสรุป ในหัวข้อที่กำหนดให้หน้ำชั้นเรียน
ขั้นสรุป
๗. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงยั่งยืน แล้วให้แต่ละกลุ่ม จัดป้ำยนิเทศเรื่องกำรใช้
ทรัพยำกรอย่ำงยั่งยืน
๘. ทำแบบทดสอบหลังเรียน

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
- ใบความรู้
- รูปภาพ
ภาระงาน / ชิ้นงาน
- ใบงานที่ ๐๑ – ๐๒
- ป้ายนิเทศ

การวัดและประเมินผล
๑. ประเมินความรู้เกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
๒. ประเมินทักษะการสื่อสาร การพูด
การเขียน การทางานกลุ่ม
๓. ประเมินคุณธรรมจริยธรรม/
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
วิธีการ
๑.ประเมินจากผลงานนักเรียน
๒. สังเกตการทางาน
เครื่องมือ
๑.แบบประเมินผลงานนักเรียน
๒. แบบสังเกตการทางานกลุม่
๓. แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรม/
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์ตามที่กาหนด ร้อยละ ๗๐

ใบงานที่ ๐๑

๑.๑/ผ ๗-๐๑
★ ★ ★ ★ บบ.๑.๑/ผ.๗-๐๑

เรื่อง การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
คคําชี
ปราย แสดงความคิ
เห็น สรุปและบั
กผลในประเด็
าชี้แ้แจง
จง ให้ใหนักนเรีักเรียนแต่
ยนแตละกลุ
ละกลุ่มร่มวรมกั
วมกันอภิ
นวาดภาพและเขี
ยนเรื่อดงประกอบ
และนํนาทึเสนอหน
าชั้นเรีนยน
ดัเกี
งต่่ยอวกั
ไปนีบผลกระทบจากการใช
้ ( ๑๐ คะแนน ) ทรัพยากรธรรมชาติ (๑๐ คะแนน )
กลุ่ม ๑ ถ้าน้าจืดหมดไปจากโลก
กลุ่ม ๒ ถ้าไม่มีไฟฟ้าใช้
กลุ่ม ๓ ถ้าโลกนี้ไม่มีต้นไม้

หัวข้อ ………………………………………………………………………………
ประเด็นวิเครำะห์
- จะส่งผลต่อชีวิตและเศรษฐกิจอย่ำงไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.....................................................................................................................................................................
- จะหำวิธีใดมำทดแทน/แก้ปัญหำ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.....................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.....................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.....................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.....................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.....................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

กลุม .................................................................................................................
ชื่อกลุ่ม……………………
ก ...........................................................................................................
สมาชิกในกลุสมาชิ
่ม……………………………………………………….................................
...........................................................................................................
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
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ใบงานที่ ๐๒

๑.๑/ผ ๗-๐๒
★ ★ ★ ★ บบ.๑.๑/ผ.๗-๐๒

เรื่อง การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
คาชี้แจง ให้นักเรียนบอกประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ( ๑๐ คะแนน )
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ชื่อ ………………………………………………………………………..…..……ชั้น ……..….… เลขที่…...........

๑๐๔

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ใบความรู้สาหรับนักเรียน

ความหมายและความจาเป็นของทรัพยากร
ความหมายของทรัพยากร

ทรัพยากร หมายถึง สิ่งที่มีมูลค่า สามารถเป็นเจ้าของ
หรือถือครองได้ นามาใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจของ
มนุษย์ จะเป็นสิ่งที่มีรูปร่างหรือไม่มีรูปร่างก็ได้

ทรัพยากรในความหมายทางเศรษฐศาสตร์แบ่งได้ ๒ ลักษณะ ดังนี้
๑. ทรัพย์เสรี หมายถึง ทรัพยากรที่มีอยู่เองตามธรรมชาติ เช่น น้าในแม่น้า ดิน หิน แร่ อากาศ
เป็นต้น
๒. เศรษฐทรัพย์ หมายถึง ปัจจัยที่ใช้ในการผลิตสินค้าและบริการ ได้แก่
๒.๑ ที่ดิน ใช้ตั้งฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ใช้ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม
๒.๒ แรงงาน หมายถึง แรงกายและสติปัญญาหรือความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ ที่นาไปใช้ใน
การผลิต สินค้าและบริการ
๒.๓ ทุน หมายถึง สิ่งที่นามาใช้ผลิตสินค้าและบริการ เช่น เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ
เครื่องยนต์ อาคาร โรงงาน ถนน เป็นต้น
๒.๔ ผู้ประกอบการ หมายถึง บุคคลที่นาปัจจัยการผลิตทั้งหมดมาผสมผสานเพื่อให้เกิดสินค้า
และบริการ
ความจาเป็นของทรัพยากร
๑. เป็นพื้นฐานในการดารงชีวิตของมนุษย์ เช่น การใช้พลังงานจากทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ดิน
แม่น้า ป่าไม้ ช่วยให้ชีวิตดารงอยู่อย่างมีความสุข
๒. เป็นปัจจัยสาคัญทางเศรษฐกิจ เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติเป็นวัตถุดิบที่สาคัญในการผลิต
สินค้าและบริการ
๓. เป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนาประเทศ เช่น น้ามัน แร่ธาตุ

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑๐๕

ใบความรู้สาหรับนักเรียน
การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

หลักการใช้ทรัพยากรของผู้ผลิต
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

วางแผนการผลิตอย่างรอบคอบ
ลดการเกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด
เลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตนในการผลิต
ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตสินค้าและบริการ
วางแผนการใช้ทรัพยากรโดยใช้เทคนิคและวิชาการ

หลักการใช้ทรัพยากรของผู้บริโภค
๑. ต้องใช้สินค้าและบริการอย่างฉลาด เพื่อช่วยลดการสูญเสียทรัพยากร เช่น ควรใช้สินค้าตาม
ความจาเป็นมากกว่าใช้สินค้าตามความต้องการ เลือกใช้สินค้าที่มีคุณภาพดีและมีมาตรฐาน
เพื่อจะได้มีอายุการใช้งานได้นาน เป็นต้น
๒. ต้องใช้สินค้าและบริการอย่างประหยัด สินค้าชิ้นใดที่ยังอยู่ในสภาพดี ก็ควรนากลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ เช่น เสื้อผ้าชุดเก่าอาจนามาทาเป็นผ้าเช็ดมือหรือผ้าขี้ริ้ว เป็นต้น
การสร้างจิตสานึกของคนในชาติให้รู้คุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด
๑. สร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรที่ถูกต้องให้แก่ทุกคน ตั้งแต่ระดับครอบครัว
ชุมชน จนถึงประเทศชาติ
๒. ส่งเสริมให้ทุกคนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของทรัพยากรและต้องร่วมมือกันดูแลรักษา เช่น ร่วมกัน
ดูแลรักษาแหล่งน้า ป่าไม้ในท้องถิ่นชุมชนของตนเอง รวมทั้งรู้จักนาทรัพยากรต่างๆ มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุด
๓. รวมกลุ่มกันเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร เช่น แหล่งน้า ป่าไม้ ดิน แร่ธาตุ เป็นต้น
๔. รวมกลุ่มกันเพื่อศึกษาค้นคว้าและติดตามข่าวสารในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรเพื่อนาความรู้
ไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นรับทราบอย่างถูกต้อง
๕. รวมกลุ่มกันกาหนดมาตรการ วิธีดาเนินงานและการลงโทษผู้กระทาผิดอย่างจริงจัง

๑๐๖

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

แบบทดสอบหลังเรียน
หนวยที่ ๑ เศรษฐีนอย หนวยยอยที่ ๑ ชีวิตพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
***************************************************************

คําชี้แจง ใหนักเรียนกาเครื่องหมายกากบาท ( × ) ทับอักษรขอที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว
๑. กระบวนการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด เพื่อผลิต
เปนสินคาและบริการที่มีคา ขอความนี้เปนการอธิบาย
เกี่ยวกับอะไร
ก. คณิตศาสตร
ข. วิทยาศาสตร
ค. เศรษฐศาสตร
ง. ภูมิศาสตร
๒. การที่จะผลิตสินคาออกจําหนายผูผลิตจะตองทํา
อยางไรกอนจึงจะขายสินคาไดมาก
ก. ศึกษาวิธีการผลิต
ข. ศึกษาวิธีการหาแหลงทรัพยากร
ค. ศึกษาความตองการของผูบริโภคกอนผลิต
ง. ศึกษาหาแหลงเงินทุนและที่ดิน เพื่อกอสราง
๓. ขอใดเปนการบริโภคที่ควบคูกับการประหยัด
ก. บริโภคแตพอเหมาะกับความจําเปน
ข. บริโภคสินคาราคาถูกและมีของแถม
ค. บริโภคสินคาราคาถูก คุณภาพพอใชได
ง. บริโภคสินคาตามคําโฆษณา
เพราะใหความรูเกี่ยวกับสินคา
๔. ขอใดเปนปจจัยสําคัญตอการผลิตสินคา
ก. ที่ดิน
ข. แรงงาน
ค. ทุน
ง. ถูกทุกขอ
๕. ขอใดเปนการบริหารจัดการทรัพยากรที่เหมาะสมที่สุด
ก. เสรีเก็บเงินไวกับบานเฉยๆ โดยไมทําอะไร
ข. ปรีชาปลูกพืชผักเพื่อจําหนาย
โดยคัดสรรพันธุผักที่ดีเพื่อไดผลผลิตดี
ค. มานะผลิตสินคาขายโดยไมสํารวจ
ความตองการของผูซื้อ
ง. พรปลอยที่ดินรกราง หญาขึ้นรก

๖. คําวา “สหกรณ” หมายถึงขอใด
ก. การดําเนินงานสวนตัวของนักธุรกิจ
ข. การประกอบธุรกิจแบบรวมกลุมกัน
ค. การจัดจําหนายผลผลิต
ง. การแนะนําเพื่อวางแผนเศรษฐกิจ
๗. ใครเปนผูรับสินคาจากผูผลิตไปบริการผูบริโภค
ก. ผูบริโภค
ข. ผูผลิต
ค. พอคาแมคา
ง. ผูประกอบการ
๘. ขอใดเปนลักษณะของสหกรณรานคา
ก. สมาชิกไมมีสวนในการเปนเจาของ
ข. รับฝากเงินจากสมาชิก
ค. ใหบริการกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
ง. สมาชิกผูถือหุนทุกคนเปนเจาของ
๙. ขอใดไมใชการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกตใชในโรงเรียน
ก. สงเสริมใหนักเรียนมีระเบียบวินัย
ข. สงเสริมการเพาะปลูกในโรงเรียน
ค. สงเสริมการเลี้ยงสัตวในโรงเรียน
ง. สงเสริมการจัดกิจกรรมของสหกรณ
ในโรงเรียน
๑๐. นโยบาย “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ” เพื่อ
จุดประสงคใด
ก. ยึดหลักใหประชาชนพึ่งตนเอง
ข. ใหประชาชนมีความรักความสามัคคีกัน
ค. เพื่อสรางความเขมแข็งใหประชาชน
ง. เพื่อสนับสนุนใหประชาชนใชภูมิปญญา
ทองถิ่นทําผลิตภัณฑจําหนาย

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑๐๗

๑๑. นิพนนําควายเหล็กมาใชไถนาแทนควาย จึงทําให
เขาปลูกขาวไดมาก ควายเหล็กคืออะไร
ก. ควายที่เรียกวาเหล็ก
ข. รถไถนาที่เปนเครื่องจักร
ค. เครื่องมือไถและเก็บเกี่ยว
ง. สัตวเลี้ยงพันธุใหมที่ไถนาได
๑๒. แรงจูงใจในการตัดสินใจนําทรัพยากรมาผลิตเปน
สินคาคืออะไร
ก. คนตองการปจจัย ๔
ข. คนตองการความสะดวกสบาย
ค. กระตุนความตองการดวยการโฆษณา
ง. ถูกทุกขอ
๑๓. เศรษฐกิจพอเพียง เปนแนวคิดเรื่องใด
ก. การพัฒนาเศรษฐกิจ
ข. การวางแผนดานเศรษฐกิจ
ค. การวางแผนเก็บออมเงิน
ง. เนนหลักการพึ่งตนเองและชวยตนเอง
๑๔. เศรษฐกิจแบบพอเพียงเปนลักษณะใด
ก. ฟุมเฟอย
ข. ประหยัดจายเฉพาะที่จําเปน
ค. ทุกคนไมสามารถทํางานได
ง. ใชเงินในการลงทุนสูง
๑๕. ขอใดเปนปจจัยในการผลิต
ก. ทุน ที่ดิน
ข. ทรัพยากร
ค. แรงงาน
ง. ทรัพยากร ทุน แรงงาน การประกอบการ
๑๖. การนําเทคโนโลยีมาใชในการผลิต เกิดผลอยางไร
ก. ผลผลิตจะมีการจําหนายไดมาก
ข. ผลผลิตจะผลิตไดชาและราคาสูง
ค. ผลผลิตมีคุณภาพดีและผลิตไดเร็วขึ้น
ง. ผลผลิตราคาสูงขึ้นมากกวาเดิม

๑๐๘

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑๗. ผูคิดคนหลักการเศรษฐกิจพอเพียงคือ
บุคคลใด
ก. พลเอกเปรม ติณสูลานนท
ข. สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
ค. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ภูมิพลอดุยเดช
ง. กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
๑๘. เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวพระราชดํารัสที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
ทรงพระราชทานแกใคร
ก. นักธุรกิจ
ข. ประชาชน
ค. ชาวประมง
ง. เกษตรกร
๑๙. เศรษฐกิจพอเพียงเนนขอใดมากที่สุด
ก. การพึ่งตนเองดวยการใชทรัพยากร
ที่มีอยูใหคุมคา
ข. เลี้ยงตนเองไดดวยการประหยัด
ค. รวมกันขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ง. จัดตั้งชมรมรวมพลังกันใหกับชุมชน
๒๐. นักเรียนสามารถประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียง
กับเรื่องใด
ก. การแตงกาย
ข. การรับประทานอาหาร
ค. การใชเงิน
ง. ถูกทุกขอที่กลาวมา

เฉลยแบบทดสอบหลั
งเรียนงเรียน
เฉลยแบบทดสอบก่
อนเรียน-หลั
หน่วยที่ ๑ เศรษฐีน้อย หน่วยย่อยที่ ๑ ชีวิตพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
๑
๒
๓
๔
๕

ค
ค
ก
ง
ข

๖
๗
๘
๙
๑๐

ข
ค
ง
ก
ง

๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

ข
ง
ง
ข
ง

๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

ค
ค
ข
ก
ง

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑๐๙

แบบประเมิ
แบบประเมิ
นผลการน
นผลการน
าเสนอผลงานนั
าเสนอผลงานนั
กเรีกยเรีนยน

คาชี
คาชี
้แจง้แจง: : ให้ให้ผู้สผูอน
้สอนสังสัเกตพฤติ
งเกตพฤติ
กรรมของนั
กรรมของนั
กเรีกยเรีนในระหว่
ยนในระหว่
างเรี
างเรี
ยนและนอกเวลาเรี
ยนและนอกเวลาเรี
ยนยนแล้แล้
วขีวดขีเครื
ดเครื
่องหมาย
่องหมาย
ลงในช่
ลงในช่
องทีองที
่ตรงกั
่ตรงกั
บระดั
บระดั
บคะแนน
บคะแนน
ลาดั
ลาดั
บทีบ่ ที่
๑๑
๒๒
๓๓
๔๔
๕๕

รายการประเมิ
รายการประเมิ
นน

๓๓

ความถู
ความถู
กต้กอต้งของเนื
องของเนื
้อหา
้อหา
ความคิ
ความคิ
ดสร้ดสร้
างสรรค์
างสรรค์
วิธวิีกธารน
ีการน
าเสนอผลงาน
าเสนอผลงาน
การน
การน
าไปใช้
าไปใช้
ประโยชน์
ประโยชน์
การตรงต่
การตรงต่
อเวลา
อเวลา

ระดัระดั
บคะแนน
บคะแนน
๒๒

๑๑

รวมรวม

ลงชื
่อ่อ...................................................ผู
ป้ประเมิ
นน น
ลงชืลงชื
...................................................ผู
่อ...................................................ผู
ระเมิ
้ประเมิ
............../.................../................
............../.................../................
............../.................../...............
เกณฑ์
เกณฑ์
การให้
การให้
คะแนน
คะแนน
ผลงานหรื
ผลงานหรื
อพฤติ
อพฤติ
กรรมสอดคล้
กรรมสอดคล้
องกัองกั
บรายการประเมิ
บรายการประเมิ
นสมบู
นสมบู
รณ์รชณ์ัดชเจน
ัดเจน
ผลงานหรื
ผลงานหรื
อพฤติ
อพฤติ
กรรมสอดคล้
กรรมสอดคล้
องกัองกั
บรายการประเมิ
บรายการประเมิ
นเป็นเป็
นส่นวส่นใหญ่
วนใหญ่
ผลงานหรื
ผลงานหรื
อพฤติ
อพฤติ
กรรมสอดคล้
กรรมสอดคล้
องกัองกั
บรายการประเมิ
บรายการประเมิ
นบางส่
นบางส่
วนวน

ให้ให้ ๓ ๓ คะแนน
คะแนน
ให้ให้ ๒ ๒ คะแนน
คะแนน
ให้ให้ ๑ ๑ คะแนน
คะแนน

เกณฑ์
เกณฑ์
การตั
การตั
ดสิดนสิคุนณคุภาพ
ณภาพ
ช่วช่งคะแนน
วงคะแนน
๑๒-๑๕
๑๒-๑๕
๘-๑๑
๘-๑๑
ต่ากว่
ต่ากว่
า ๘า ๘

๑๑๐

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ระดัระดั
บคุบณคุภาพ
ณภาพ
ดี ดี
พอใช้
พอใช้
ปรัปรั
บปรุ
บปรุ
งง

เกตพฤติกกรรมการท
รรมการทางานรายบุ
างานรายบุคคล
คคล
แบบสังงเกตพฤติ

คาชี
รรมของนักกเรีเรียยนในระหว่
นในระหว่างเรี
างเรียนและนอกเวลาเรี
ยนและนอกเวลาเรี
น แล้
ดเครื
่องหมาย
คาชี้แ้แจงจง: : ให้ให้ผูผู้ส้สอน
อน สัสังงเกตพฤติกรรมของนั
ยนยแล้
วขีดวขีเครื
่องหมาย

ลงในช่อองที
งที่ต่ตรงกับระดับคะแนน
ลงในช่
คะแนน
ทีที่ ่
๑๑
๒๒
๓๓
๔
๔
๕
๕
๖
๖๗
๗๘
๘๙
๙๑๐
๑๐

สกุลล
ชืชื่อ่อ––สกุ

การแสดง
การแสดง การตรงต่อ
ความมี
ความมีนน้าใจ
้าใจ การรั
บฟับงฟัง
การรั
การตรงต่อ รวมรวม
ความ
ความมี
ว
น
ิ
ย
ั
ความมีวินัย เอืเอื้อ้อเฟืเฟื้อ้อ ความคิดเห็น
ความ
๑๕ ๑๕
เวลาเวลา
ความคิดเห็น คิดเห็น
เสีเสียยสละ
คิดเห็น
สละ
คะแนน
คะแนน
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

๓

๒

๑

เกณฑ์การให้คะแนน
เกณฑ์
คะแนน กรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบัตกิหารให้
รือแสดงพฤติ
แสดงพฤติกกรรมอย่
รรมบ่อายครั
ปฏิปฏิบบัตัติหิหรืรืออแสดงพฤติ
งสม่้งาเสมอ
แสดงพฤติกกรรมบ่
รรมบางครั
ปฏิปฏิบบัตัติหิหรืรืออแสดงพฤติ
อยครั้ง้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ช่ว๑๒-๑๕
งคะแนน
๘-๑๑
๑๒-๑๕
ต่ากว่
า๘
๘-๑๑
ต่ากว่า ๘

๓

๒

๑

๓

๒

๑

๓

๒

๑

๓

๒

๑

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
ลงชื
ลงชื่อ่อ...................................................ผู
...................................................ผูป้ประเมิ
ระเมินน
............../.................../................
............../.................../................
............../.................../...............
ให้ ๓ คะแนน
ให้
ให้ ๒๓ คะแนน
คะแนน
ให้ให้ ๑๒ คะแนน
คะแนน
ให้ ๑ คะแนน
ระดับคุณภาพ
ระดับดีคุณภาพ
พอใช้ดี
ปรับพอใช้
ปรุง
ปรับปรุง

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑๑๑

แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีดเครื่องหมาย 
ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ชื่อ – สกุล

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

การแสดง
ความ
คิดเห็น

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ให้
๓ คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ให้
๒ คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
ให้
๑ คะแนน
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
๑๒-๑๕
๘-๑๑
ต่ากว่า ๘

๑๑๒

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

รวม
๑๕
คะแนน

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

ชื่อ – สกุล

ตรง
ประเด็น

รายการประเมิน
เคารพผู้ฟัง

สร้าง
สัมพันธภาพ

บรรลุ
เป้าหมาย

รวม

ระดับ

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

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑๑๓

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีดเครื่องหมาย 
ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
คุณลักษณะ
ระดับคะแนน
รายการประเมิน
อันพึงประสงค์
๓
๒
๑
ประหยัด อดออม -ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยัดและรู้
คุณค่า
-ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คุณค่า
-ใช้จ่ายอย่างประหยัดและมีการเก็บออมเงิน
ขยันหมั่นเพียร

-รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และนาไปปฏิบัติได้
-รู้จักจัดสรรเวลาให้เหมาะสม
-ตั้งใจเรียน
-รู้จักปรับปรุงตนเองในข้อผิดพลาด

มุ่งมั่นในการ
ทางาน

-มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
-มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................

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

๑๑๔

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

หนวยยอยที่ ๒
ออมไวไมขัดสน

ใบสรุปหน้าหน่วยย่อย
ปหน
าหน
วยย
อยที
ใบสรุ
ปหน้
าหน่
วยย่
อย่ ๒
หน่วยย่อยที่ ๒ ชื่อหน่วย ออมไว้ไม่ขใบสรุ
ัดสน
จานวนเวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง
จานวนแผนการจัดการเรียนรู้ ๖ แผน
หน่วยย่
อยที่ ๒ ชื่อหน่วย ออมไว้ไม่ขัดสน
.................................................................................................................................................
จสาระส
านวนเวลาเรี
ยนวยย่๒๐อยชั่วโมง
จานวนแผนการจัดการเรียนรู้ ๖ แผน
าคัญของหน่
.................................................................................................................................................
การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน โดยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น
สาระสาคัญของหน่
ประกอบอาชี
พ ผลิตวสิยย่นค้อาย และบริการต่างๆในแต่ละชุมชนนั้น ต้องมีความสัมพันธ์กันระหว่าง
การสร้างความเข้
มแข็งให้ชุมชน โดยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น
ผู้ผลิต ผู้บริโภค ธนาคาร
และรัฐบาล
ประกอบอาชีพ ผลิตสินค้า และบริการต่างๆในแต่ละชุมชนนั้น ต้องมีความสัมพันธ์กันระหว่าง
มาตรฐานและตัวชี้วัด
ผู้ผลิต ผู้บริโภค ธนาคาร และรัฐบาล
มฐ. ส ๓.๑
ตัวชี้วัด
ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓
มาตรฐานและตั
วชี้วัด ตัวชี้วัด
มฐ. ส ๓.๒
ป.๔/๑ , ป.๔/๒
มฐ. ทส ๓.๑
ตัวชี้วัด
ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓
๑.๑
ป.๔/๖
ตัวชี้วัด
ป.๔/๑
มฐ. ทส ๓.๒
๓.๑
ป.๔/๓ , ป.๔/๒
มฐ. ทค ๒.๒
๑.๑
ตัวชี้วัด
ป.๔/๖
ป.๔/๑ , ป.๔/๒
มฐ. ทค ๖.๑
๓.๑
ป.๔/๓
ตัวชี้วัด
ป.๔/๔
๒.๒
ป.๔/๑ , ป.๔/๒
มฐ. ศค ๑.๑
ตัวชี้วัด
ป.๔/๕
ป.๔/๔
มฐ. งค ๖.๑
๑.๑
ตัวชี้วัด
ป.๔/๒
มฐ. ศต ๑.๑
ตัวชี้วัด
ป.๔/๕
๔.๑
ป.๔/๑
มฐ. ง ๑.๑
ตัวชี้วัด
ป.๔/๒
มฐ. ต ๔.๑
ตัวชี้วัด
ป.๔/๑
ลาดับการนาเสนอแนวคิดหลักของหน่วย
ลาดับการนาเสนอแนวคิดหลักของหน่ความสั
วย มพันธ์ทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน
ความสัมพันการเงิ
ธ์ทางเศรษฐกิ
จของคนในชุมชน
น การธนาคาร
น การธนาคาร
ผลดีการเงิ
และผลเสี
ยของการกู้ยืม
ละผลเสี
้ยืม
ความสัมพันธ์รผลดี
ะหว่าแงผู
้ผลิต ผูย้บของการกู
ริโภค ธนาคารและรั
ฐบาล
ความสัการรวมกลุ
มพันธ์ระหว่่มาทางเศรษฐกิ
งผู้ผลิต ผู้บริจโของคนในท้
ภค ธนาคารและรั
องถิ่น ฐบาล
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของคนในท้องถิ่น

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑๑๗

โครงสร
างของหน
วยย
โครงสร้
างของหน่
วยย่
อยอย
หน่วยกำร
ชื่อหน่วย
เรียนรู้ที่
2
ออมไว้ไม่ขัดสน

๑๑๘

แผนที่

ชื่อแผน

เวลำ

๑
๒
๓
๔
๕
๖

เศรษฐกิจในชุมชน
กำรพึ่งพำอำศัยกันทำงเศรษฐกิจ
สกุลเงินตรำ
ธนำคำรและกำรกู้ยืมเงิน
ควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจ
กำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจภำยในท้องถิ่น

๔ ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง
๔ ชั่วโมง

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

หมำยเหตุ

โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เศรษฐีนอ้ ย หน่วยย่อยที่ ๒ ออมไว้ไม่ขดั สน
แผนที่ ๒ ( ๓ ช.ม. )

แผนที่ ๑ ( ๔ ช.ม. )
เศรษฐกิจในชุมชน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

- ความหมายของเศรษฐกิจชุมชน
- ลักษณะอาชีพ สินค้า และบริการต่าง ๆ ที่ผลิตในชุมชน
- เขียนสื่อสารโดยใช้คาได้ถูกต้อง ชัดเจนเหมาะสม และสรุป
ความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน
- ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร
การสื่อความหมายและการนาเสนอได้ อย่างถูกต้อง
- สร้างงาน ทัศนศิลป์เป็นแผนภาพ แผนผัง และภาพประกอบ
เพื่อถ่ายทอดความคิดหรือเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ
- ใช้ทักษะการจัดการในการทางานและทักษะการทางานร่วมกัน

การพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจ

- การพึ่งพาอาศัยกันภายในชุมชน
- การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
- เขียนสื่อสารโดยใช้คาได้ถูกต้อง ชัดเจนและเหมาะสม
- สร้างงาน ทัศนศิลป์เป็นแผนภาพ แผนผัง
และภาพประกอบเพื่อถ่ายทอดความคิด
หรือเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ
- ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆได้

หน่วยย่อยที่ ๒
ออมไว้ไม่ขัดสน
( ๒๐ ชั่วโมง )

แผนที่ ๓ ( ๓ ช.ม. )
สกุลเงินตรา

- ความหมายของเงิน
- หน้าที่ของเงินในระบบเศรษฐกิจ
- ประเภทของเงิน
- ประโยชน์ของการนาความรู้ เรือ่ ง เงินไปใช้
ในชีวิตประจาวันได้
- เขียนสื่อสารโดยใช้คาได้ถูกต้องชัดเจน และเหมาะสม
- วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
-ทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างสรรค์งานวาด
ภาพระบายสี

แผนที่ ๖ ( ๔ ช.ม. )

แผนที่ ๔ ( ๓ ช.ม. )

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น

- ตัวอย่างการรวมกลุม่ ทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น
- ประโยชน์ของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น
- เขียนสื่อสารโดยใช้คาได้ถูกต้องชัดเจน และเหมาะสม
- สร้างงานทัศนศิลป์เป็นแผนภาพ แผนผัง
เพื่อถ่ายทอดความคิดหรือเรื่องราว

แผนที่ ๕ ( ๓ ช.ม. )

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ

- ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตผู้บริโภค ธนาคารและรัฐบาล
- ภาษีและหน่วยงานจัดเก็บภาษี
- สิทธิของผู้บริโภคและผู้ใช้แรงงาน
- ใช้วัสดุอุปกรณ์ สร้างสรรค์งานวาดภาพระบายสี

-

การธนาคาร

บทบาทหน้าที่เบื้องต้นของธนาคาร
เขียนสื่อสารโดยใช้คาได้ถูกต้องชัดเจน และเหมาะสม
ชื่อภาษาอังกฤษของธนาคาร ในประเทศไทย
การคิดคานวณดอกเบี้ยเงินฝาก

๑๑๙

คำชี้แจงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑

ชื่อแผน เศรษฐกิจในชุมชน

เวลำ 4 ชั่วโมง

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๑. สำระสำคัญของแผน
ชุมชนต่ำงๆในประเทศไทย มีกำรผลิตสินค้ำและบริกำรอย่ำงหลำกหลำยเพรำะมีปัจจัยกำรผลิตที่แตกต่ำงกัน
ซึ่งอำชีพสินค้ำและบริกำรต่ำงๆที่ผลิตในชุมชนที่มีควำมสำคัญ เช่น อำชีพเกษตรกรรม พำณิชยกรรม หรืออำชีพค้ำขำย
หัตถกรรม และกำรบริกำร
๒.ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในกำรนำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
กิจกรรมกำรเรียนรู้
- คุณครูอำจให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมฝึกงำนอำชีพเป็นกลุ่ม และจัดนิทรรศกำรสินค้ำในโรงเรียน
และชุมชน
กำรเตรียมสื่อ/วัสดุอุปกรณ์
- ใบควำมรู้
- ตัวอย่ำงภำพ
- ใบงำน
ใบงำน/ใบควำมรู้/ใบกิจกรรม
- ใบงำนที่ ๐๑
กำรวัดและประเมินผล
- ตรวจผลงำน
- แบบทดสอบก่อนเรียน

๑๒๐

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

แนวการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เศรษฐีน้อย : หน่วยย่อยที่ ๒ ออมไว้ไม่ขัดสน แผนการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง เศรษฐกิจในชุมชน

บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ และภาษาไทย เวลา ๔ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

แนวกำรจัดกิจกรรม
ขั้นนำ

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ขั้นสอน

ขั้นสรุป
วัดและประเมินผล

กิจกรรมกำรเรียนรู้

- ทดสอบก่อนเรียน
- ครูแจ้งจุดประสงค์ให้นักเรียนทรำบ
1. ครูเตรียมภำพ – ตลำดน้ำมีเรือที่แม่ค้ำนำของมำขำยและมีประชำชนกำลังซื้อสินค้ำ - ภำพชำวนำกำลังทำนำ ดำนำ เกี่ยวข้ำว
- ภำพคนกำลังทอผ้ำด้วยมือ – ภำพชำวประมงกำลังจับปลำ - ภำพคนกำลังขึ้นรถเมล์ รถไฟ ฯลฯ
2. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม แต่ละกลุ่มช่วยกันแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับภำพ ว่ำคนในภำพมีอำชีพอะไรบ้ำง
3. ครูอธิบำยให้นักเรียนเข้ำใจว่ำอำชีพต่ำงๆ ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจชุมชนอย่ำงไร
4. ครูอธิบำยควำมหมำยของเศรษฐกิจชุมชน และลักษณะเศรษฐกิจชุมชนของประเทศไทย
5. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๓ คน เลือกตัวแทนของกลุ่มอ่ำนใบควำมรู้เรื่อง อำชีพ สินค้ำ และบริกำรในชุมชน ให้สมำชิกในกลุ่มฟัง
6. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันสรุปควำมรู้ที่ได้จำกกำรศึกษำใบควำมรู้ และสำรวจว่ำมีอำชีพอะไรบ้ำงในด้ำนนั้นๆให้มำกที่สุด เขียนเป็นภูมิแท่ง
ตกแต่งให้สวยงำม แล้วส่งตัวแทนกลุ่มนำเสนอหน้ำชั้นเรียน ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ เรื่อง อำชีพเกษตรกรรม
กลุม่ ที่ ๒ เรื่อง อำชีพพำณิชยกรรม
กลุ่มที่ ๓ เรื่อง อำชีพหัตถกรรม
กลุ่มที่ ๔ เรื่อง อำชีพบริกำร
7. นักเรียนทำใบงำนที่ ๑ เรื่อง อำชีพเศรษฐกิจในชุมชน
8. ครูนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับเศรษฐกิจในชุมชนและเฉลยใบงำนร่วมกัน
- ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน
- ตรวจผลงำนนักเรียน
- กำรนำเสนอผลงำน
- สังเกตกำรทำงำนกลุ่ม/รำยบุคคล
- กำรทำใบงำนที่ ๐๑

๑๒๑

๑๒๒
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

แผนการจั
แผนการจัดดการเรี
การเรียยนรู
นรู้บ้บูรูรณาการ
ณาการ หน่
หน่ววยการเรี
ยการเรียยนรู
นรู้ท้ที่ี่ ๑๑ เศรษฐี
เศรษฐีนน้อ้อยย :: หน่
หน่ววยย่
ยย่ออยที
ยที่่ ๒๒ ออมไว้
ออมไว้ไไม่ม่ขขัดัดสน
สน แผนการเรี
แผนการเรียยนรู
นรู้ท้ที่ี่ ๑๑ เรื
เรื่อ่องง เศรษฐกิ
เศรษฐกิจจในชุ
ในชุมมชน
ชน
บูบูรรณาการกลุ
ม
่
สาระการเรี
ย
นรู
้
สั
ง
คมศึ
ก
ษาศาสนาและวั
ฒ
นธรรม
ศิ
ล
ปะ
การงานอาชี
พ
และเทคโนโลยี
คณิ
ต
ศาสตร์
และภาษาไทย
เวลา
๔
ชั
ว
่
โมง
ระดั
บ
ชั
น
้
ประถมศึ
ณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ และภาษาไทย เวลา ๔ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกกษาปี
ษาปีทที่ี่ ๔๔
ขอบเขตเนื้อหา
ขอบเขตเนื้อหา
- ความหมายของเศรษฐกิจชุมชน
- ความหมายของเศรษฐกิจชุมชน
- ลักษณะอาชีพ สินค้า และบริการต่าง ๆ
- ลักษณะอาชีพ สินค้า และบริการต่าง ๆ
ที่ผลิตในชุมชน
ที่ผลิตในชุมชน
- เขียนสื่อสารโดยใช้คาได้ถูกต้อง ชัดเจนเหมาะสม
- เขียนสื่อสารโดยใช้คาได้ถูกต้อง ชัดเจนเหมาะสม
และสรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่อง
ที่อ่าน
และสรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่อง
ที่อ่าน
- ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการ
- ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการ
สื่อสารการสื่อความหมายและการนาเสนอได้ อย่าง
สื่อสารการสื่อความหมายและการนาเสนอได้ อย่าง
ถูกต้อง
ถูกต้อง
- สร้างงาน ทัศนศิลป์เป็นแผนภาพ แผนผัง และ
- สร้างงาน ทัศนศิลป์เป็นแผนภาพ แผนผัง และ
ภาพประกอบเพื่อถ่ายทอดความคิดหรือเรื่องราว
ภาพประกอบเพื่อถ่ายทอดความคิดหรือเรื่องราว
เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ
เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ
- ใช้ทักษะการจัดการในการทางานและทักษะการ
- ใช้ทักษะการจัดการในการทางานและทักษะการ
ทํางานรวมกัน
จุดประสงค์
จุดประสงค์
ควำมรู้
ควำมรู้
1. บอกควำมหมำยของเศรษฐกิจชุมชนได้
1. บอกควำมหมำยของเศรษฐกิจชุมชนได้
๒. อธิบำยลักษณะอำชีพ สินค้ำและบริกำรต่ำงๆที่ผลิต
๒. อธิบำยลักษณะอำชีพ สินค้ำและบริกำรต่ำงๆที่ผลิต
ในชุมชนได้
ในชุมชนได้
ทักษะ
ทักษะ
๑. กำรสังเกต
๑. กำรสังเกต
๒. อธิบำยเหตุผล
๒. อธิบำยเหตุผล
๓. กำรจำแนกประเภท
๓. กำรจำแนกประเภท
๔. กำรทำงำนกลุ่ม
๔. กำรทำงำนกลุ่ม
คุณธรรมจริยธรรม/คุณลักษณะอันพึงประสงค์
คุณธรรมจริยธรรม/คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีควำมมุ่งมั่นในกำรทำงำน
๑. มีควำมมุ่งมั่นในกำรทำงำน
๒. มีวินยั และควำมรับผิดชอบ
๒. มีวินยั และควำมรับผิดชอบ
๓. กำรเป็นพลเมืองที่ดีของชำติ
๓. กำรเป็นพลเมืองที่ดีของชำติ

กิจกรรม (เวลำ ๔ ชั่วโมง)
กิจกรรม (เวลำ ๔ ชั่วโมง)
ขั้นนำ
ขั้นนำ
ทดสอบก่อนเรียน นักเรียน ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
ทดสอบก่อนเรียน นักเรียน ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
๑. ทดสอบก่อนเรียน
๑. ทดสอบก่อนเรียน
๒. ครูแจ้งจุดประสงค์ให้นักเรียนทรำบ
๒. ครูแจ้งจุดประสงค์ให้นักเรียนทรำบ
๓. ครูเตรียมภำพ – ตลำดน้ำมีเรือที่แม่ค้ำนำของมำขำยและมีประชำชนกำลังซื้อสินค้ำ -ภำพชำวนำกำลัง
๓. ครูเตรียมภำพ – ตลำดน้ำมีเรือที่แม่ค้ำนำของมำขำยและมีประชำชนกำลังซื้อสินค้ำ -ภำพชำวนำกำลัง
ทำนำ ดำนำ เกี่ยวข้ำว
ทำนำ ดำนำ เกี่ยวข้ำว
- ภำพคนกำลังทอผ้ำด้วยมือ – ภำพชำวประมงกำลังจับปลำ - ภำพคนกำลังขึ้นรถเมล์ รถไฟ ฯลฯ
- ภำพคนกำลังทอผ้ำด้วยมือ – ภำพชำวประมงกำลังจับปลำ - ภำพคนกำลังขึ้นรถเมล์ รถไฟ ฯลฯ
ขั้นดำเนินกิจกรรม
ขั้นดำเนินกิจกรรม
๔. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม แต่ละกลุม่ ช่วยกันแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับภำพ ว่ำคนในภำพมีอำชีพอะไรบ้ำง
๔. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม แต่ละกลุม่ ช่วยกันแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับภำพ ว่ำคนในภำพมีอำชีพอะไรบ้ำง
๕. ครูอธิบำยให้นักเรียนเข้ำใจว่ำอำชีพต่ำงๆ ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจชุมชนอย่ำงไร
๕. ครูอธิบำยให้นักเรียนเข้ำใจว่ำอำชีพต่ำงๆ ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจชุมชนอย่ำงไร
๖. ครูอธิบำยควำมหมำยของเศรษฐกิจชุมชน และลักษณะเศรษฐกิจชุมชนของประเทศไทย
๖. ครูอธิบำยควำมหมำยของเศรษฐกิจชุมชน และลักษณะเศรษฐกิจชุมชนของประเทศไทย
๗. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุม่ ละ ๓ คน เลือกตัวแทนของกลุ่มอ่ำนใบควำมรู้เรื่อง อำชีพ สินค้ำ และบริกำร
๗. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุม่ ละ ๓ คน เลือกตัวแทนของกลุ่มอ่ำนใบควำมรู้เรื่อง อำชีพ สินค้ำ และบริกำร
ในชุมชน ให้สมำชิกในกลุ่มฟัง
ในชุมชน ให้สมำชิกในกลุ่มฟัง
กิจกรรมกลุ่มย่อย
กิจกรรมกลุ่มย่อย
๘. นักเรียนแต่ละกลุม่ ช่วยกันสรุปควำมรู้ที่ได้จำกกำรศึกษำใบควำมรู้ และสำรวจว่ำมีอำชีพอะไรบ้ำงใน
๘. นักเรียนแต่ละกลุม่ ช่วยกันสรุปควำมรู้ที่ได้จำกกำรศึกษำใบควำมรู้ และสำรวจว่ำมีอำชีพอะไรบ้ำงใน
ด้ำนนั้นๆให้มำกทีส่ ุด เขียนเป็นภูมิแท่งตกแต่งให้สวยงำม แล้วส่งตัวแทนกลุ่มนำเสนอหน้ำชั้นเรียน ดังนี้
ด้ำนนั้นๆให้มำกทีส่ ุด เขียนเป็นภูมิแท่งตกแต่งให้สวยงำม แล้วส่งตัวแทนกลุ่มนำเสนอหน้ำชั้นเรียน ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ เรื่อง อำชีพเกษตรกรรม
กลุ่มที่ ๑ เรื่อง อำชีพเกษตรกรรม
กลุ่มที่ ๒ เรื่อง อำชีพพำณิชยกรรม
กลุ่มที่ ๒ เรื่อง อำชีพพำณิชยกรรม
กลุ่มที่ ๓ เรื่อง อำชีพหัตถกรรม
กลุ่มที่ ๓ เรื่อง อำชีพหัตถกรรม
กลุ่มที่ ๔ เรื่อง อำชีพบริกำร
กลุ่มที่ ๔ เรื่อง อำชีพบริกำร
กิจกรรมเดี่ยว
กิจกรรมเดี่ยว
๙. นักเรียนทำใบงำน นักเรียนชั้น ป. ๔ ทำใบงำนที่ ๑ เรื่อง อำชีพเศรษฐกิจในชุมชน
๙. นักเรียนทำใบงำน นักเรียนชั้น ป. ๔ ทำใบงำนที่ ๑ เรื่อง อำชีพเศรษฐกิจในชุมชน
ขั้นสรุป กิจกรรมรวมชั้น
ขั้นสรุป กิจกรรมรวมชั้น
๑๐. ครูนักเรียนร่วมกันสรุปเกีย่ วกับเศรษฐกิจในชุมชนและเฉลยใบงำนร่วมกัน
๑๐. ครูนักเรียนร่วมกันสรุปเกีย่ วกับเศรษฐกิจในชุมชนและเฉลยใบงำนร่วมกัน

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
สื่อ / แหล่งเรียนรู้
- ตัวอย่ำงภำพ
- ตัวอย่ำงภำพ
- ใบควำมรู้
- ใบควำมรู้
- ใบงำน
- ใบงำน
ภำระงำน / ชิ้นงำน
ภำระงำน / ชิ้นงำน
๑. กำรทำใบงำน
๑. กำรทำใบงำน

กำรวัดและประเมินผล
กำรวัดและประเมินผล
๑. ประเมินควำมรู้เกี่ยวกับควำมหมำย
๑. ประเมินควำมรู้เกี่ยวกับควำมหมำย
ของเศรษฐกิจชุมชน ลักษณะอำชีพ สินค้ำ
ของเศรษฐกิจชุมชน ลักษณะอำชีพ สินค้ำ
และบริกำรต่ำงๆที่ผลิตในชุมชน
และบริกำรต่ำงๆที่ผลิตในชุมชน
๒. ประเมินทักษะกำรสังเกต อธิบำยเหตุผล กำร
๒. ประเมินทักษะกำรสังเกต อธิบำยเหตุผล กำร
จำแนกประเภท กำรทำงำนกลุ่ม
จำแนกประเภท กำรทำงำนกลุ่ม
๓. กำรประเมินคุณธรรม/คุณลักษณะอัน
๓. กำรประเมินคุณธรรม/คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
พึงประสงค์
วิธีกำร
วิธีกำร
๑. กำรประเมินควำมรูจ้ ำกใบงำน
๑. กำรประเมินควำมรูจ้ ำกใบงำน
๒. สังเกตกำรทำงำน
๒. สังเกตกำรทำงำน
เครื่องมือ
เครื่องมือ
๑. ข้อสอบก่อนเรียน
๑. ข้อสอบก่อนเรียน
๒. แบบบันทึกคะแนนทดสอบก่อนเรียน
๒. แบบบันทึกคะแนนทดสอบก่อนเรียน
๓. แบบประเมินหน้ำชั้นเรียน
๓. แบบประเมินหน้ำชั้นเรียน
๔. แบบประเมินกลุ่ม
๔. แบบประเมินกลุ่ม
๕. แบบบันทึกคะแนนใบงำน
๕. แบบบันทึกคะแนนใบงำน
๖. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๖. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๗. แบบสรุปผลกำรประเมินตำมจุดประสงค์
๗. แบบสรุปผลกำรประเมินตำมจุดประสงค์
กำรเรียนรู้
กำรเรียนรู้
เกณฑ์กำรประเมิน
เกณฑ์กำรประเมิน
ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ ๗๐
ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ ๗๐

แบบทดสอบกอนเรียน
หนวยที่ ๑ เศรษฐีนอย หนวยยอยที่ ๒ ออมไวไมขัดสน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
……………………………………………………………………………………………………………………………

คําชี้แจง ใหนักเรียนกากบาท () ทับขอที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว
๑. ผูที่มีอาชีพปลูกผักผลไมเรียกวาอะไร
ก. ชาวประมง
ข. ชาวสวน
ค. ชาวนา
ง. ชาวไร

๖. ภาษีคืออะไร
ก. รายไดของรัฐ
ข. รายจายของรัฐ
ค. หนวยงานเอกชนเรียกเก็บ
ง. รายจายของประชาชน

๒. ชุมชนที่เขมแข็งมีผลตอคนในชุมชนอยางไร
ก. มีความสงบ
ข. ประชากรเพิ่มขึ้น
ค. อาจเกิดปญหาเศรษฐกิจตามมา
ง. เกิดปญหาความยากจน

๗. แหลงรายไดที่สําคัญที่สุดของรัฐบาล คือ ขอใด
ก. การรับบริจาค
ข. การลงทุน
ค. การขายสินคาและบริการ
ง. ภาษี

๓. ถาเราไมสบายจะตองใชบริการอาชีพใด
ก. ทหาร
ข. หมอ
ค. ตํารวจ
ง. ชางกอสราง

๘. ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามีอัตราภาษีแบบใด
ก. อัตราขั้นบันได
ข. อัตรากาวหนา
ค. อัตราคงที่
ง. อัตราถอยหลัง

๔. ที่ดินที่เปนปจจัยการผลิตหมายถึงขอใด
ก. ทรัพยากรธรรมชาติที่มีจํากัด
ข. เฉพาะที่ดิน
ค. เฉพาะที่ดินที่มีโฉนด
ง. ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูอยางไมจํากัด

๙. ปภาษีคือชวงระยะเวลาใด
ก. ๑ ม.ค. ถึง ๓๑ ธ.ค.
ข. ๑๓ เม.ย. ถึง ๑๒ เม.ย.
ค. ๑ ต.ค. ถึง ๓๐ ก.ย.
ง. ไมมีขอใดถูก

๕. ขอใดที่ไมจําเปนตองคํานึงถึงในการเลือกซื้อ
สินคา และบริการ
ก. ความจําเปน
ข. ความคุมคา
ค. ความชอบ
ง. ความประหยัด

๑๐. อาชีพใดทีต่ อ งมีความสามารถเฉพาะดาน
ก. ทหาร
ข. ทนายความ
ค. ชางไม
ง. เกษตรกร
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑๒๓

๑๑. ปัจ๑๑.
จัยทีปั่มจีคจัวามส
ยที่มีคาคัวามส
ญต่อาคัการผลิ
ญต่อการผลิ
ตสินค้าตสินค้า
และบริและบริ
การ การ
ก. ราคาน้
ก. ามั
ราคาน้
น ามัน
ข. วัตถุข.ดิบวัตถุดิบ
ค. ราคาน้
ค. ามั
ราคาน้
นและวั
ามันตและวั
ถุดิบ ตถุดิบ
ง. ผิดทุง.กข้ผิอดทุกข้อ

ใดเป็นความหมายของเงิ
๑๖. ข้อ๑๖.
ใดเป็ข้นอความหมายของเงิ
น น
ก. อานาจในการซื
ก. อานาจในการซื
้อขาย ้อขาย
ข. สิ่งทีข.่จะซืสิ่ง้อทีสิ่จนะซื
ค้า้อได้สินค้าได้
ใช้ชาระหนี
้ได้ตามกฎหมา
ค. ใช้ชค.าระหนี
้ได้ตามกฎหมา
สิ่งที่กาหนดเพื
่อใช้ในการบริ
ง. สิ่งทีง.่กาหนดเพื
่อใช้ในการบริ
การ การ

๑๗. ธนาคารน
าเงินผู้อไปให้
่งที่ได้ตอบแทน
๑๗. ธนาคารน
าเงินไปให้
ื่นกู้ ผสิู้อ่งทีื่น่ไกูด้้ ตสิอบแทน
กว่าอะไร
๑๒. หน่๑๒.
วยงานที
หน่วยงานที
่จัดเก็บภาษี
่จัดเก็โบดยตรงคื
ภาษีโดยตรงคื
อหน่วยงานใด
อหน่วยงานใด เรียกว่าเรีอะไร
ยกว
ก. เงินก.ลงทุเงินนลงทุน
ก. กรมธนารั
ก. กรมธนารั
กษ์ กษ์
ข. ดอกเบี
ข. ดอกเบี
้ยเงินกู้ ยเงินกู้
ข. กรมโยธา
ข. กรมโยธา
ค. ดอกเบี
้ยเงินฝาก
ค. ดอกเบี
้ยเงินฝาก
ค. กรมสรรพกร
ค. กรมสรรพกร
ง. สลากออมสิ
ง. สลากออมสิ
น น
ง. กรมบั
ง. ญกรมบั
ชีกลาง
ญชีกลาง
ควรนใาไปใช้
ในเรื่องใด
๑๘. เงิ๑๘.
นภาษีเงิไนม่ภาษี
ควรนไม่าไปใช้
นเรื่องใด
๑๓. ธนาคารใดมี
๑๓. ธนาคารใดมี
หน้าที่ใหนการพิ
น้าที่ในการพิ
มพ์ธนบัมตพ์รธนบัตร
่อสร้างถนน
ก. ใช้กก.่อสร้ใช้ากงถนน
ก. ธนาคารแห่
ก. ธนาคารแห่
งประเทศไทย
งประเทศไทย
่อสร้ษาัทงบริษัท
ข. ใช้กข.่อสร้ใช้ากงบริ
ข. ธนาคารพาณิ
ข. ธนาคารพาณิ
ชย์ ชย์
อนข้าราชการ
ค. ใช้เค.ป็นเงิใช้นเป็เดืนอเงินข้นเดื
าราชการ
ค. ธนาคารออมสิ
ค. ธนาคารออมสิ
น น
น้า ราชการ
ค่าไฟ ราชการ
ง. ใช้เป็ง.นค่ใช้าเน้ป็านค่าไฟ
ง. ธนาคารเพื
ง. ธนาคารเพื
่อการเกษตรและสหกรณ์
่อการเกษตรและสหกรณ์
๑๙.พใดที
อาชี่รพักใดที
่รักษาความปลอดภั
ษาความปลอดภั
ยในชุมยชนในชุมชน
๑๔. ผู้ป๑๔.
ผู้ประกอบอาชี
พรับราชการ
พนักค้งาน
ระกอบอาชี
พรับราชการ
พนักงาน
าขายค้าขาย๑๙. อาชี
ก. พยาบาล
ก. พยาบาล
จ้างต้
องเสีปยระเภทใด
ภาษีประเภทใด
รับจ้างต้รับองเสี
ยภาษี
ข. ตารวจ
ข. ตารวจ
ภาษีอนโรงเรือน
ก. ภาษีก.โรงเรื
ค. วิศวกร
ค. วิศวกร
ข. ภาษีข.มูลภาษี
ค่าเพิม่มูลค่าเพิ่ม
ง. ครู ง. ครู
ได้บุคคลธรรมดา
ค. ภาษีค.เงินภาษี
ได้บเงิุคนคลธรรมดา
นิติบุคคล
ง. ภาษีง.เงินภาษี
ได้นเงิิตนิบได้
ุคคล
ใดเป็าทีน่ขหน้
าทีน่ของเงิน
๒๐. ข้อ๒๐.
ใดเป็ข้นอหน้
องเงิ
ก. สื่อกลางในการแลกเปลี
ก. สื่อกลางในการแลกเปลี
่ยน ่ยน
๑๕. เการใช้
เงินในการแลกเปลี
๑๕. การใช้
งินในการแลกเปลี
่ยนสินค้่ยานสินค้า
่องกาหนดราคา
ข. เครืข.่องกเครื
าหนดราคา
ยกกิจกรรมนี
เรียกกิจเรีกรรมนี
้ว่าอะไร้ว่าอะไร
ค. ชาระหนี
้ได้ตามกฎหมาย
ค. ชาระหนี
้ได้ตามกฎหมาย
ก. การบริ
ก. การบริ
การ การ
ง. ถูกทุง.กข้ถูอกทุกข้อ
ข. าจยาหน่าย
ข. จาหน่
ค. ค้าขาย
ค. ค้าขาย
ง. ผลิตง.สินผลิ
ค้าตสินค้า

๑๒๔

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยที่ ๑ เศรษฐีน้อย หน่วยย่อยที่ ๒ ออมไว้ไม่ขัดสน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
๑
๒
๓
๔
๕

ข
ก
ข
ก
ค

๖
๗
๘
๙
๑๐

ก
ง
ก
ก
ค

๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

ง
ค
ก
ค
ค

๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

ค
ข
ข
ข
ง

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑๒๕

ใบงานที่ ๐๑


๑.๒/ผ ๑-๐๑
★ ★ ★ ★ บบ.๑.๒/ผ.๑-๐๑

เรื่องอาชีพเศรษฐกิจในชุมชน
คาชี้แจง ให้นักเรียนวาดภาพระบายสีอาชีพในชุมชนของตนเองว่าประกอบอาชีพใดบ้าง พร้อมทั้ง
บอกชื่ออาชีพนั้น (๑๐ คะแนน)

อาชีพ..........................................................

อาชีพ............................................................

อาชีพ..........................................................

อาชีพ...........................................................

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

๑๒๖

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ใบความรู้สาหรับนักเรียน
เรื่อง อาชีพสินค้าและบริการต่าง ๆที่ผลิตในชุมชน
ชุมชนต่างๆในประเทศไทย มีการผลิตสินค้าและบริการอย่างหลากหลาย เพราะมีปัจจัย
การผลิตที่แตกต่างกัน ซึ่งอาชีพสินค้าและบริการต่าง ๆที่ผลิตในชุมชนที่สาคัญมีดังนี้
๑. เกษตรกรรม หมายถึงการเพราะปลูก การเลี้ยงสัตว์การประมง และการป่าไม้
ลักษณะอาชีพเกษตรกรรมมีปัจจัยสาคัญดังนี้
๑) สภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศ
- จะต้องเหมาะสมกับการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์
๒) แรงงาน
- ต้องมีความรู้ความสามรถด้านเกษตรกรรม
๓) ทุน
- ด้านเทคโนโลยีที่ทุ่นแรงในการผลิตสินค้า
๔) ผู้ประกอบ
- คือคนในชุมชนส่วนมากเป็นผู้ประกอบการรายย่อยที่มีทุนน้อยไม่สามารถผลิตสินค้าได้
จานวนมาก
การผลิตสินค้าในชุมขนส่วนมากเป็นสินค้าเกษตรกรรม เช่น ข้าว ผักสดผลไม้ เนื้อหมู ไก่
ปลา เป็นต้น สินค้าที่ผลิตได้มุ่งเพื่อการบริโภคและจาหน่ายในชุมชน

ภาพสินค้าเกษตรกรรมในชุมชน ค้นจากhttp://www.dailynews.co.th

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑๒๗

๒.๒.พาณิ
๒.พาณิ
ชยกรรมหรื
ชยกรรมหรื
ออาชี
ออาชี
พค้พาค้ขาย
าขายเป็เป็
นอาชี
นอาชี
พทีพ่เทีราพบเห็
่เราพบเห็
นได้นได้
ทั่วทไปในชุ
ั่วไปในชุ
มชน
มชนอาชีอาชี
พค้พาค้ขายที
าขายที
่มีม่มาก
ีมาก
ในชุในชุ
มชน
มชนค้าค้ขายของช
าขายของช
า าขายผั
ขายผั
กผลไม้
กผลไม้ขายอาหาร
ขายอาหารขายเสื
ขายเสื
้อผ้้อาผ้าขายยารั
ขายยารั
กษาโรค
กษาโรคชุมชุชนใดผลิ
มชนใดผลิ
ตสิตนสิค้นาค้ชนิ
าชนิ
ดใดดใด
มากก็
จะค้
าขายสิ
นค้นาค้นัา้นนัมาก
มากก็
จะค้
าขายสิ
้นมาก

ค้าค้ขายของช
าขายของช
า าhttp://www.go2mlm.com
http://www.go2mlm.com
๓.๓.หัตหัถกรรม
ตถกรรมเป็เป็
นอาชี
นอาชี
พทีพ่ใทีช้่ใแช้รงงานฝี
แรงงานฝี
มือมในครั
ือในครั
วเรืวอเรืนอนที่ใทีช้่ใวช้ัตวถุัตดถุิบดในท้
ิบในท้
องถิองถิ
่นใช้่นใช้
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
ที่สทืบี่สทอด
ืบทอด
จากบรรพบุ
จากบรรพบุ
รุษรุษเช่นเช่นเครืเครื
่องปั
่องปั
้นดิ้นนดิเผา
นเผาเครืเครื
่องจั่องจั
กสาน
กสานผ้าผ้ทอ
าทอ

อาชีอาชี
พหัพตหักรรมในชุ
ตกรรมในชุ
มชน
มชนhttp://www.gotoknow.org
http://www.gotoknow.org
๔.๔.บริบริ
การการเป็เป็
นอาชี
นอาชี
พทีพ่ชที่ว่ชยอ
่วยอ
านวยความสะดวกในด้
านวยความสะดวกในด้
านต่
านต่
างๆางๆบุคบุคลที
คคลที
่มีอ่มาชีีอาชี
พด้พาด้นบริ
านบริ
การการเช่เช่
น นตารวจ
ตารวจ
บุรบุุษรไปรษณี
ุษไปรษณี
ย์ ยครู
์ ครูพยาบาล
พยาบาลพนัพนั
กงานขั
กงานขั
บรถโดยสาร
บรถโดยสารช่าช่งตัางตั
ดผม
ดผมช่าช่งเสริ
างเสริ
มสวย
มสวยพนัพนั
กงานเสิ
กงานเสิ
ร์ฟรอาหาร
์ฟอาหาร
พนัพนั
กงานต้
กงานต้
อนรั
อนรั
บ บเป็เป็
นต้นนต้น

ภาพบุ
ภาพบุ
คคลที
คคลที
่มีอ่มาชีีอาชี
พบริ
พบริ
การhttps://www.google.co.th/search?q
การhttps://www.google.co.th/search?q

๑๒๘

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

การประเมินปรับปรุงผลงาน

การปฏิบัติตามหน้าที่
ที่ได้รับ

ชื่อ-สกุล

แบ่งหน้าที่รบั ผิดชอบ

เลข
ที่

การกาหนดเป้าหมายร่วมกัน

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

รวม

ร้อย ผลการประเมิน
ละ

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

ผ่าน ไม่ผ่าน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

(ลงชื่อ)

เกณฑ์การประเมิน
3 หมำยถึง
๒ หมำยถึง
๑ หมำยถึง

(

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

)

ผู้ประเมิน

ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสินการประเมิน
ผ่าน
หมายถึง มีผลการประเมิน ร้อยละ ๗๐-๑๐๐
ไม่ผ่าน หมายถึง มีผลการประเมิน ต่ากว่าร้อยละ ๗๐

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑๒๙

แบบบันทึกคะแนนใบงาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑

ที่

ชื่อ –สกุล
คะแนนเต็ม

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ใบงานที่
๑

ใบงานที่
๒

ใบงานที่
๓

รวม
คะแนน

๑๐

๑๐

๑๐

๓๐

เกณฑ์การประเมิน
ผ่าน

รวม

(ลงชื่อ)

(

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

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป

๑๓๐

ร้อย
ละ

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ผู้ประเมิน

ไม่ผา่ น

แบบประเมิ
แบบประเมิ
นการน
นการน
าเสนอผลงานหน้
าเสนอผลงานหน้
าชัา้นชัเรี้นยเรีนยน
ชั้นชัประถมศึ
้นประถมศึ
กษาปี
กษาปี
ที่ ท๔ี่ ๔แผนการจั
แผนการจั
ดการเรี
ดการเรี
ยนรูยนรู
้ที่ ้ท๑ี่ ๑

ชื่อ ชื–่อสกุ
– ลสกุล

๓๓

๑ ๑

บุคลิก ท่าทาง
บุคและภาษา
ลิก ท่าทาง
และภาษา
ในการน
าเสนอ
ในการนาเสนอ
การใช้เวลา
การใช้าเสนอ
เวลา
ในการน
ในการน
าเสนอ
เหมาะสม
เหมาะสม
รวม
รวม
ร้อยละ
ร้อยละ

ที่ ที่

กลวิธี
กลวิ
ธี
การน
าเสนอ
การนาเสนอ
ความถูกต้อง
ความถู
ของเนืก้อต้หาอง
ของเนื้อหา

คาชีค้แาชีจง้แจงครูปครูระเมิ
ประเมิ
นพฤติ
นพฤติ
กรรมของนั
กรรมของนั
กเรีกยเรีนยแล้
น แล้
วลงคะแนนในช่
วลงคะแนนในช่
องทีอ่ตงทีรงกั
่ตรงกั
บพฤติ
บพฤติ
กรรมของนั
กรรมของนั
กเรีกยเรีนยน

๓๓

๓๓

๓๓

๑๒๑๒

สรุปสรุผลปผล
การประเมิ
นน
การประเมิ
ผ่านผ่าน ไม่ผไม่่านผ่าน

๒ ๒
๓ ๓
๔ ๔
๕ ๕
๖ ๖
๗ ๗
๘ ๘
๙ ๙
๑๐๑๐
รวมรวม

(ลงชื(ลงชื
่อ) ่อ)
ผู้ปผูระเมิ
้ประเมิ
นน
( (
) )
................/................../...............
................/................../...............
เกณฑ์
เกณฑ์
การประเมิ
การประเมิ
นน
3 3หมำยถึ
หมำยถึ
ง ง ดี ดี
๒ ๒หมำยถึ
หมำยถึ
ง ง พอใช้
พอใช้
๑ ๑หมำยถึ
หมำยถึ
ง ง ต้องปรั
ต้องปรั
บปรุบงปรุง
เกณฑ์
เกณฑ์
การตั
การตั
ดสิดนสิการประเมิ
นการประเมิ
นน
ผ่านผ่าน หมายถึ
หมายถึ
ง ง มีผลการประเมิ
มีผลการประเมิ
น ร้นอยละ
ร้อยละ
๗๐-๑๐๐
๗๐-๑๐๐
ไม่ผไม่่านผ่าน หมายถึ
หมายถึ
ง ง มีผลการประเมิ
มีผลการประเมิ
น ต่นากว่
ต่ากว่
าร้อายละ
ร้อยละ
๗๐๗๐

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑๓๑

เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ชื่อ – สกุล

มีวินัยและความ
รับผิดชอบ

ที่

มีความมุ่งมั่นในการ
ทางาน

แบบประเมินด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑

รวม

คะแนนเต็ม

๓

๓

๓

๙

เกณฑ์การประเมิน
ผ่าน

รวม

(ลงชื่อ)

เกณฑ์การประเมิน
3 หมำยถึง ดี
๒ หมำยถึง พอใช้
๑ หมำยถึง ต้องปรับปรุง
เกณฑ์การตัดสินการประเมิน
ผ่าน
หมายถึง มีผลการประเมิน ร้อยละ ๗๐-๑๐๐
ไม่ผ่าน หมายถึง มีผลการประเมิน ต่ากว่าร้อยละ ๗๐

๑๓๒

ร้อยละ

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

(

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

)

ผู้ประเมิน

ไม่ผ่าน

แบบบันทึกคะแนนทดสอบ ก่อนเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
เลขที่

ชื่อ – สกุล

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

แบบทดสอบก่อนเรียน
คะแนนเต็ม .....คะแนน

ร้อยละ

เกณฑ์การประเมิน
ผ่าน
ไม่ผา่ น

สรุปรวม

(ลงชื่อ)

(

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

)

ผู้ประเมิน

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑๓๓

คำชี้แจงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๒ ชื่อแผน การพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจ

เวลา ๓ ชั่วโมง

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๑. สำระสำคัญของแผน
ชุมชนจะเข้มแข็งได้ คนในชุมชนต้องพึ่งพาอาศัยกันทางด้านเศรษฐกิจ เพื่อความอยู่ดีกินดี การมีเครื่อง
อุปโภคบริโภคมาสนองความต้องการ การสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของคนในชุมชนจึงเป็นสิ่งจาเป็น โดย
สมาชิกทุกคนควรร่วมมือกันใช้สิ่งของที่ผลิตในชุมชนของตนเอง
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในกำรนำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
กิจกรรมกำรเรียนรู้
ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาการประกอบอาชีพในชุมชนของตนเอง แล้วแสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจในชุมชน ที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน เพื่อสร้างความตระหนัก และเกิดการเรียนรู้พร้อมที่จะเติบโตและเป็น
กาลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชนให้เข้มแข็งในอนาคตต่อไป
กำรเตรียมสื่อ/วัสดุอุปกรณ์
- ใบความรู้
- ใบงำน
ใบงำน/ใบควำมรู้/ใบกิจกรรม
- ใบงำนที่ ๐๑
กำรวัดและประเมินผล
- ตรวจผลงำน

๑๓๔

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

แนวการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เศรษฐีน้อย : หน่วยย่อยที่ ๒ ออมไว้ไม่ขัดสน แผนการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจ
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย เวลา ๓ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
แนวกำรจัดกิจกรรม
ขั้นนำ

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ขั้นสอน

ขั้นสรุป

วัดและประเมินผล

กิจกรรมกำรเรียนรู้

- ครูแจ้งจุดประสงค์ให้นักเรียนทรำบ
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนำถึงอำชีพต่ำงๆ และถำมนักเรียนว่ำ ในชุมชนของนักเรียนมีอำชีพใดบ้ำง
1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๓ คน แล้วช่วยกันคิดว่ำในชุมชนของนักเรียนมีผู้ประกอบอำชีพใดบ้ำง
2. ส่งตัวแทนนักเรียนออกมำรำยงำนผลอำชีพต่ำงๆในชุมชนที่ตนอำศัยอยู่ ตำมที่มอบหมำยให้เพื่อนฟัง
3. ครูอธิบำยเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้ำใจว่ำ อำชีพต่ำงๆในชุมชนนั้น ย่อมมีควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ผลิต กับ ผู้บริโภค
4. เลือกตัวแทนของกลุ่มอ่ำนใบควำมรู้ เรื่อง กำรพึ่งพำอำศัยกันภำยในชุมชนทำงด้ำนเศรษฐกิจ ให้สมำชิกในกลุ่มฟัง แล้วร่วมกัน
แสดงควำมคิดเห็นว่ำ ชุมชนที่นักเรียนอำศัยอยู่จะเข้มแข็งได้นั้น สมำชิกในกลุ่มควรร่วมมือกันดำเนินกำรอย่ำงไรบ้ำง แล้วส่งตัวแทนกลุ่ม
ออกมำนำเสนอแนวคิดเห็นที่หน้ำชั้นเรียน โดยครูเป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะ
5. นักเรียนชั้น ป. ๔ ทำใบงำน เรื่อง เศรษฐกิจที่ผู้ซื้อ ผู้ขำย ต้องพึ่งพำกัน
6. จัดนิทรรศกำรถนนคนเดิน โดยนักเรียนแต่ละกลุ่มนำสินค้ำที่มีอยู่ในชุมชนอย่ำงน้อยกลุ่มละ ๓ รำยกำร เพื่อนำมำแสดงกำรซื้อขำยหรือ
แลกเปลี่ยนกัน โดยให้แต่ละกลุ่มสื่อสำรกันด้วยภำษำอังกฤษ เช่น How much ,How many , Thank you , Your welcome ,
Good bye
7. อภิปรำย แลกเปลี่ยนเรียนรู้สินค้ำแต่ละประเภทเกี่ยวกับรำคำสินค้ำ ถูกที่สุด แพงที่สุด ทำกำไรมำกที่สุด
- ตรวจผลงำนนักเรียน
- กำรนำเสนอผลงำน
- สังเกตกำรทำงำนกลุ่ม/รำยบุคคล
- กำรทำใบงำนที่ ๐๑

๑๓๕

๑๓๖
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เศรษฐีน้อย : หน่วยย่อยที่ ๒ ออมไว้ไม่ขัดสน แผนการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจ
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ อังกฤษ และภาษาไทย เวลา ๓ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ขอบเขตเนื้อหำ
- กำรพึ่งพำอำศัยกันภำยในชุมชน
- กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ชุมชน
- เขียนสื่อสำรโดยใช้คำได้ถูกต้อง ชัดเจนและ
เหมำะสม
- สร้ำงงำน ทัศนศิลป์เป็นแผนภำพ แผนผัง
และภำพประกอบเพื่อถ่ำยทอดควำมคิด
หรือเรื่องรำวเกี่ยวกับเหตุกำรณ์ต่ำงๆ
- ใช้ภำษำอังกฤษสื่อสำรในสถำนกำรณ์ต่ำงๆได้
จุดประสงค์
ความรู้
๑. อธิบายการพึ่งพาอาศัยกันภายในชุมชน
ทางด้านเศรษฐกิจได้
๒. อธิบายการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนได้
ทักษะ
๑. การสังเกต
๒. อธิบายเหตุผล
๓. การจาแนกประเภท
๔. การทางานกลุม่
๕. การใช้ภาษาสื่อสาร
คุณธรรมจริยธรรม/คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีความมุ่งมั่นในการทางาน
๒. มีวินัยและความรับผิดชอบ
๓. การเป็นของพลเมืองที่ดีของชาติ

กิจกรรม (เวลำ ๓ ชั่วโมง)
ขั้นนำ
๑. ครูแจ้งจุดประสงค์ให้นักเรียนทรำบ
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนำถึงอำชีพต่ำงๆ และถำมนักเรียนว่ำ ในชุมชนของนักเรียนมีอำชีพใดบ้ำง
ขั้นดำเนินกิจกรรม
๓. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุม่ ละ ๓ คน แล้วช่วยกันคิดว่ำในชุมชนของนักเรียนมีผู้ประกอบอำชีพใดบ้ำง
๔. ส่งตัวแทนนักเรียนออกมำรำยงำนผลอำชีพต่ำงๆในชุมชนที่ตนอำศัยอยู่ ตำมที่มอบหมำยให้เพื่อนฟัง
๕. ครูอธิบำยเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้ำใจว่ำ อำชีพต่ำงๆในชุมชนนั้น ย่อมมีควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผูผ้ ลิต กับ
ผู้บริโภค
๖. เลือกตัวแทนของกลุ่มอ่ำนใบควำมรู้ เรื่อง กำรพึ่งพำอำศัยกันภำยในชุมชนทำงด้ำนเศรษฐกิจ ให้สมำชิก
ในกลุ่มฟัง แล้วร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นว่ำ ชุมชนที่นักเรียนอำศัยอยู่จะเข้มแข็งได้นั้น สมำชิกในกลุม่ ควร
ร่วมมือกันดำเนินกำรอย่ำงไรบ้ำง แล้วส่งตัวแทนกลุม่ ออกมำนำเสนอแนวคิดเห็นที่หน้ำชั้นเรียน โดยครูเป็น
ผู้ให้ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมเดี่ยว
๗ . นักเรียนชั้น ป. ๔ ทำใบงำน เรื่อง เศรษฐกิจที่ผู้ซื้อ ผู้ขำย ต้องพึ่งพำกัน
ขั้นสรุป กิจกรรมรวมชั้น
๘. จัดนิทรรศกำรถนนคนเดิน โดยนักเรียนแต่ละกลุ่มนำสินค้ำที่มีอยูใ่ นชุมชนอย่ำงน้อยกลุ่มละ ๓ รำยกำร
เพื่อนำมำแสดงกำรซื้อขำยหรือแลกเปลี่ยนกัน โดยให้แต่ละกลุ่มสื่อสำรกันด้วยภำษำอังกฤษ เช่น How
much ,How many , Thank you , Your welcome , Good bye
๙. อภิปรำย แลกเปลี่ยนเรียนรู้สินค้ำแต่ละประเภทเกีย่ วกับรำคำสินค้ำ ถูกที่สุด แพงที่สุด ทำกำไรมำกที่สุด

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
- ใบความรู้
- ใบงาน
ภาระงาน / ชิ้นงาน
๑. การทาใบงาน

การวัดและประเมินผล
๑. ประเมินความรู้เกี่ยวกับการพึ่งพาอาศัยกัน
ภายในชุมชน การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
๒. ประเมินทักษะการสังเกต อธิบายเหตุผล
การจาแนกประเภท การทางานกลุ่ม การใช้
ภาษาในการสื่อสาร
๓. การประเมินคุณธรรม/คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
วิธีการ
๑. การประเมินความรู้จากใบงาน
๒. สังเกตการทางาน
เครื่องมือ
๑. แบบประเมินหน้าชั้นเรียน
๒. แบบประเมินกลุ่ม
๓. แบบบันทึกคะแนนใบงาน
๔. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๕. แบบสรุปผลการประเมินตามจุดประสงค์
การเรียนรู้
เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐

★ ★ ★ ★ บ ๑.๒/ผ ๒-๐๑

ใบงานที
ใบงานที
่ ๑ ใบงานที
่๑ ่๑

บ.๑.๒/ผ.๒-๐1
บ.๑.๒/ผ.๒-๐1
บ.๑.๒/ผ.๒-๐1

เรื่องเศรษฐกิ
เรื่องเศรษฐกิ
จเรืที่อ่ผงเศรษฐกิ
ู้ซื้อจทีผู้ข่ผาย
ู้ซจื้อทีต้ผู่ผอ้ขู้ซงพึ
ายื้อ ่งผูต้พากั
้ขอาย
งพึน่งต้พากั
องพึน่งพากัน
คาชี้แจงคาชีให้้แนจง
คักาชี
เรีให้
้แยนวาดภาพเหตุ
จง
นักเรีให้ยนนวาดภาพเหตุ
ักเรียนวาดภาพเหตุ
การณ์ ทีก่มารณ์
ีผู้ซื้อกทีารณ์
ผู่ม้ขีผาย
ู้ซื้อทีที่มผู่เีผ้ขป็ู้ซาย
นื้อลักทีผูษณะของการพึ
้ข่เป็ายนลัทีก่เษณะของการพึ
ป็นลักษณะของการพึ
่งพากัน ่งพากัน่งพากัน
ทางเศรษฐกิ
ทางเศรษฐกิ
จพร้
ทางเศรษฐกิ
อมทัจพร้
้งตัอ้งชืมทั
จ่อพร้
ภาพ(๑๐
้งตัอ้งมทั
ชื่อ้งภาพ(๑๐
ตั้งคะแนน)
ชื่อภาพ(๑๐
คะแนน)คะแนน)

ชื่อภาพชื่อคืภาพ
อ ชื................................................................................
่อคืภาพ
อ ................................................................................
คือ ................................................................................

ชื่อ...............................................................................ชั
ชื่อ...............................................................................ชั
ชื่อ...............................................................................ชั
้น.....................................เลขที
้น.....................................เลขที
้น.....................................เลขที
่..............่..............
่..............

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑๓๗

ใบความรู้
ใบความรู้
เรื่อง การพึ่งพาอาศัยกันภายในชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ
เรื่อง การพึง่ พาอาศัยกันภายในชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ

ในชุมชนต้องพึ่งพาอาศัยกันทางด้านเศรษฐกิจ เพื่อความอยู่ดีกินดี การมีเครื่องอุปโภคบริโภคมาสนองความ
มชนต้
องพึ่งพาอาศั
ยกันทางด้ญาก้นเศรษฐกิ
จ เพื
่อความอยู
่ดีก่งินพากั
ดี นการมี
เครืา่อนเศรษฐกิ
งอุปโภคบริ
ต้องการ ในชุ
การสร้
างรายได้
เพื่อความเจริ
าวหน้าของชุ
มชนนั
้น การพึ
มีทางด้
จมีโหภคมาสนองความ
ลายอย่าง ดังนี้
ต้องการ การสร้างรายได้ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของชุมชนนั้น การพึ่งพากันมีทางด้านเศรษฐกิจมีหลายอย่าง ดังนี้
๑. การพึ่งพาอาศัยกันทางด้านเศรษฐกิจระหว่างผูื้ ซอและผู้ขาย
๑. การพึ
่งพาอาศั
นทางด้านเศรษฐกิ
ระหว่าญงผูก้ื้ ซาอและผู
เศรษฐกิ
จของชุยมกัชนจะขยายใหญ่
มีคจวามเจริ
วหน้าได้้ขายผู้ซื้อกับผู้ขาย
าวหน้าายหนึ
ได้ ่งผูไป้ซื้อกัชุบมผูชนย่
้ขายอมเดือดร้อน ดังนั้น
ในชุมชนต้องมีเศรษฐกิ
ความสัจมของชุ
พันธ์กมันชนจะขยายใหญ่
และพึ่งพาอาศัยกัมีนความเจริ
ถ้าขาดฝ่ญาก้ยใดฝ่
พันนธ์กันตัและพึ
่งพาอาศั
ขาดฝ่นาค้ยใดฝ่
ชุมชนย่
อมเดืไม่
อดร้
อน ดัยงบผู
นั้น้ซื้อ ผู้ซื้อก็จะ
ทัในชุ
้งผูม้ซชนต้
ื้อ ผูอ้ขงมี
ายต้ความสั
องพึ่งมพากั
วอย่างเช่
น ถ้ายผูกั้ขนายถ้าขายสิ
ามีคาุณยหนึ
ภาพ่งไปราคายุ
ติธรรม
เอาเปรี
ทั้งดผูความสบายใจในการซื
้ซื้อ ผู้ขายต้องพึ่งพากั้อนสินตัค้วาอย่เมืางเช่
ถ้าาสิ
ผู้ขนายค้ามาจ
ขายสิ
นค้าายก็
มีคจุณะขายดี
ภาพ ราคายุ
รรม นไม่ใจผู
เอาเปรี
้ซื้อก็จะ
เกิ
่อผูน้ขายน
าหน่
แต่ผู้ซตื้อิธควรเห็
้ขาย ยเช่บผูน้ซื้อเจ้าผูของ
เกิดความสบายใจในการซื
นค้า เมื่อผู้ขายน
าสินค้ามาจามาขายจนต่
าหน่ายก็จะขายดี
ผู้ซื้อควรเห็นใจผู
้ขายาให้เช่เนลิกเจ้
โรงงานรั
บซื้อผลไม้แปรรูป้อสิกดราคาผลผลิ
ตที่เกษตรกรน
า ทาให้แต่
เกษตรกรขาดทุ
นอาจท
การาของ
โรงงานรักบพืซืช้อนัผลไม้
กดราคาผลผลิ
ทาให้
นอาจทาให้เลิกการ
เพาะปลู
้น ส่แงปรรู
ผลต่ปอโรงงานท
าให้ไม่มตทีีวัต่เกษตรกรน
ถุดิบมาป้อามาขายจนต่
น โรงงานต้าองปิ
ดตัวเกษตรกรขาดทุ
ลง
เพาะปลูกพืชนั้น ส่งผลต่อโรงงานทาให้ไม่มีวัตถุดิบมาป้อน โรงงานต้องปิดตัวลง

ภาพการพึ่งพาอาศัยกันทางด้านเศรษฐกิจระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
ภาพการพึ่งพาอาศั
ยกันทางด้านเศรษฐกิจระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
http://www.matichon.co.th
http://www.matichon.co.th
๒. ความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้ผลิต ผู้บริโภค ธนาคาร
๒. ความสั
พันธ์รบะหว่
าง ่อผูยู้ผ่ในฐานะผู
ลิต ผู้บ้ผริโลิภค
ในชุมมชนจะมี
ุคคลที
ตสินธนาคาร
ค้าชนิดต่างๆ เช่น โรงงานผลิตน้า ร้านขายของ ผู้ผลิตต้องนา
มชนจะมี
บุคคลที
ยู่ในฐานะผู
น โรงงานผลิ
ตน้า นร้การเงิ
านขายของ
ผู้ผลิตต้องนา
เงินมาลงทุน จัในชุ
ดหาปั
จจัยการผลิ
ต ่อมาผลิ
ตสินค้า้ผลิถ้ตาสิมีนเค้งินาชนิ
ทุนดไม่ต่าพงๆ
อต้อเช่งไปขอกู
้จากสถาบั
น
เงินมาลงทุน จัเมืด่อหาปั
ตสินรายได้
ค้ายได
า ถ้าต้มีตอเองิงหั
นงหัทุกกนค่คไม่
นดอกเบี
การเงิ้ยกลั
น้ยกลั
ผูผ้ ลิจตจัจํยจาการผลิ
หนายสิต นมาผลิ
คค้า จะมี
จ่าายยองไปขอกู
เงินต้นนตนดอกเบี
นให
ธนาคาร
าหน่
าาใช้ใชพจอต้
ต้ตนนทุทุนน้จเงิากสถาบั
บคืบนคืให้
ธนาคาร
่อผู้ผบลิตไว
นค้กาารลงทุ
จะมีรนายได้
องหักกการจ้
ค่าาใช้างงานมาก
จ่าย ต้นทุนมีมีกการซื
เงิารซื
นต้้อ้อนวัตวัตถุดอกเบี
้ยกลัมีบสคืมีิ นสค้ินให้าคจธาาหน่
นาคาร
ไว้จาหน่
ถ้ถาชุามยสิชนมี
มาก ต้จะมี
ผูผ้ ลิตจะเหลือกกํเมืาไรเก็
าไรเก็
จะมี
ารจ
งงานมาก
ถุดดิบิบมาก
มาก
จําหนายมาก
าย
ผู้ผลิตเศรษฐกิ
จะเหลือจกของชุ
าไรเก็มบชนก็
ไว้ จถ้ะดี
าชุมสชนมี
นมากมชน
จะมีฐานะผู
การจ้างงานมาก
มีการซืให้อมวัีรตายได
ถุดิบเมาก
าหน่าบยมาก
มาก
ําหรับกผูารลงทุ
บริโภคในชุ
ซื้อ ตองทํางาน
ปนคาใชมีสจินายค้าจรายได
าง
สวนนําไปซื้อสินคาตาง ๆ คาบริการ เงินเหลือนําไปฝากธนาคาร เปนเงินออมมีรายไดเปนเงินฝาก

๑๓๘

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

เศรษฐกิจของชุมชนก็จะดีสาหรับผู้บริโภคในชุมชน ฐานะผู้ซื้อ ต้องทางาน ให้มีรายได้เป็นค่าใช้จ่าย รายได้บางส่วน
นาไปซื้อสินค้าต่าง ๆ ค่าบริการ เงินเหลือนาไปฝากธนาคาร เป็นเงินออมมีรายได้เป็นเงินฝาก
ธนาคารเป็นสถาบันการเงิน ทาหน้าที่รับฝากเงินออม นาเงินออมมาปล่อยให้ผู้ผลิต
และผู้บริโภค ทาการกู้ยืม ถ้าธนาคารรับฝากเงินมาก สามารถปล่อยสินเชื่อได้มาก ธนาคารจะมีรายได้
จากดอกเบี้ยจากผู้กู้และนารายได้ส่วนหนึ่งไปจ่ายเป็นดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฝากดังนั้นเศรษฐกิจชุมชนจะเจริญเติบโตได้ดี ทั้ง
ผู้ผลิต ผู้บริโภค ธนาคาร ต้องเข้มแข็งเพราะมีความเชื่อมโยงกัน
๓. การสร้างความเข้มแข็งในชุมชนด้วยการใช้สิ่งของที่ผลิตในชุมชน
การสร้างความเข้มแข็งในชุมชน จะทาให้คนมีความอยู่ดีกินดี ฐานะทางเศรษฐกิจดี มีความมั่นคง การพัฒนา
ชุมชนให้เข้มแข็ง ทุกคนในชุมชนต้องช่วยเหลือกัน สามารถดาเนินการได้หลายรูปแบบดังนี้
๑) รวมกลุ่มกันในชุมชน เช่น กลุ่มสหกรณ์ กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ กลุ่มเกษตรกร
๒) ผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง คุณภาพดี ไม่แพง
๓) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน
๔) เชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการบริการเป็นระบบ เช่น ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว บริการ
นักท่องเที่ยว
๕) พัฒนาท้องถิ่นรักษาสภาพวิถีชีวิต
๖) เน้นการผลิตเพื่อบริโภคอย่างพอเพียงในชุมชน
๗) สร้างภูมิคุ้มกันกับชุมชน ให้ความรู้กับชุมชน เช่นไปศึกษาดูงาน
๘) เสริมสร้างระบบการผลิต การบริโภค จาหน่าย พัฒนาความรู้ การจัดการ การตลาดและทักษะการ
ประกอบอาชีพ อนุรักษ์ฟื้นฟูใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
ถ้าเราสามารถปฏิบัติได้ดังกล่าวข้างต้น ชุมชนจะมีรายได้เข้ามามาก จะมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น ไม่ต้องไป
ทางานที่ห่างไกล ครอบครัวย่อมจะอบอุ่น เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

ศัพท์น่ารู้

-

How much
How many
Thank you
You welcome
Good bye
Trade
Exchange

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

ราคาเท่าไหร่ , เท่าไหร่
มากน้อยแค่ไหน , เท่าไหร่
ขอบคุณ
ยินดีต้อนรับ
ลาก่อน
การค้าระหว่างประเทศ
แลกเปลี่ยน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑๓๙

การประเมินปรับปรุง
ผลงาน

การปฏิบัติตามหน้าที่
ที่ได้รับ

ชื่อ-สกุล

แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ

เลข
ที่

การกาหนดเป้าหมาย
ร่วมกัน

แบบประเมินกระบวนการทางานกลุ่ม

รวม เฉลี่ย

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

(ลงชื่อ)

เกณฑ์การประเมิน

(

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

๓ หมายถึง ดี
๒ หมายถึง พอใช้
๑ หมายถึง ต้องปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสินการประเมิน
ผ่าน
หมายถึง มีผลการประเมิน ร้อยละ ๗๐-๑๐๐
ไม่ผ่าน หมายถึง มีผลการประเมิน ต่ากว่าร้อยละ ๗๐

๑๔๐

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ผลการประเมิน

ผ่าน

)

ผู้ประเมิน

ไม่ผ่าน

แบบบันทึกคะแนน ใบงาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒

ที่

ชื่อ –สกุล
คะแนนเต็ม

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ใบงานที่
๐๑

ใบงานที่
๐๒

ใบงานที่
๐๓

รวม
คะแนน

๑๐

๑๐

๑๐

๓๐

ร้อย
ละ

เกณฑ์การประเมิน
ผ่าน

ไม่ผา่ น

รวม

(ลงชื่อ)

(

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

)

ผู้ประเมิน

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑๔๑

แบบประเมินการนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒

รวม

๓

๓

๓

๓

๑๒

ร้อยละ

การใช้เวลา
ในการนาเสนอ
เหมาะสม

๑

บุคลิก ท่าทาง
และภาษา
ในการนาเสนอ

ชื่อ – สกุล

ความถูกต้อง
ของเนื้อหา

ที่

กลวิธี
การนาเสนอ

คาชี้แจง ครูประเมินพฤติกรรมของนักเรียน แล้วลงคะแนนในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน
สรุปผล
การประเมิน
ผ่าน ไม่ผ่าน

๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
รวม

(ลงชื่อ)

เกณฑ์การประเมิน

(

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

๓ หมายถึง ดี
๒ หมายถึง พอใช้
๑ หมายถึง ต้องปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสินการประเมิน
ผ่าน
หมายถึง มีผลการประเมิน ร้อยละ ๗๐-๑๐๐
ไม่ผ่าน หมายถึง มีผลการประเมิน ต่ากว่าร้อยละ ๗๐

๑๔๒

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

)

ผู้ประเมิน

การเป็นพลเมืองที่ดี
ของชาติ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ชื่อ – สกุล

มีวินัยและความ
รับผิดชอบ

ที่

มีความมุ่งมั่นในการ
ทางาน

แบบประเมินด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒

คะแนนเต็ม

๓

๓

๓

รวม ร้อยละ

เกณฑ์การประเมิน

๙

ผ่าน

ไม่ผ่าน

รวม

(ลงชื่อ)

เกณฑ์การประเมิน

(

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

)

ผู้ประเมิน

๓ หมายถึง ดี
๒ หมายถึง พอใช้
๑ หมายถึง ต้องปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสินการประเมิน
ผ่าน
หมายถึง มีผลการประเมิน ร้อยละ ๗๐-๑๐๐
ไม่ผ่าน หมายถึง มีผลการประเมิน ต่ากว่าร้อยละ ๗๐

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑๔๓

คำชี้แจงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๓ ชื่อแผน สกุลเงินตรำ

เวลำ ๓ ชั่วโมง

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๑. สำระสำคัญของแผน
เงินเป็นสื่อกลำงในกำรแลกเปลี่ยนสินค้ำและบริกำรต่ำงๆ เป็นสิ่งที่สังคมยอมรับอย่ำงแพร่หลำย สำมำรถรักษำ
มูลค่ำหรือหน่วยบัญชี สำมำรถสะสมควำมมั่งคั่งได้และนำไปชำระหนี้ได้ ซึ่งในแต่ละประเทศจะมีสกุลเงินที่ใช้ในกำร
แลกเปลี่ยนระหว่ำงกัน
๒.ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในกำรนำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
กิจกรรมกำรเรียนรู้
ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษำสกุลเงินต่ำงๆเพิ่มเติม และแสดงบทบำทสมมุติในกำรแลกเปลี่ยนเงินตรำระหว่ำง
ประเทศ
กำรเตรียมสื่อ/วัสดุอุปกรณ์
- ใบควำมรู้
- ใบงำน
ใบงำน/ใบควำมรู้/ใบกิจกรรม
- ใบงำนที่ ๐๑
กำรวัดและประเมินผล
- ตรวจผลงำน

๑๔๔

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

แนวการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เศรษฐีน้อย : หน่วยย่อยที่ ๒ ออมไว้ไม่ขัดสน แผนการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง สกุลเงินตรา
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ และภาษาไทย เวลา ๓ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
แนวกำรจัดกิจกรรม
ขั้นนำ

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ขั้นสอน

ขั้นสรุป

วัดและประเมินผล

กิจกรรมกำรเรียนรู้

- ครูแจ้งจุดประสงค์ให้นักเรียนทรำบ
- ครูนำภำพธนบัตรของประเทศต่ำงๆมำแสดง ให้นักเรียนดู แล้วตอบคำถำม ว่ำธนบัตรที่เห็น เป็นสกุลใดบ้ำง สังเกตได้จำก
1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๓ คน เลือกตัวแทนของกลุ่มอ่ำนใบควำมรู้ เรื่อง สกุลเงินตรำ ให้สมำชิกในกลุ่ม ฟังและอภิปรำยในกลุ่ม เรื่อง
ควำมหมำยของเงิน ประเภทของเงิน หน้ำที่ของเงิน และสกุลเงินต่ำงๆ ของแต่ละประเทศ
2. ครูนำเงินประเภทต่ำงๆของไทยมำให้นักเรียนดูและให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันบอกชนิดและค่ำของเงิน
3. ให้แต่ละกลุ่มเขียนแผนผังควำมคิดเรื่องหน้ำที่ของเงิน ในกระดำษที่ครูแจกให้ ตกแต่งให้ แล้วส่งตัวแทนกลุ่มนำเสนอหน้ำชั้นเรียน
4. นักเรียนทำใบงำน
5. นักเรียนทำใบงำน เรื่อง หน้ำที่เบื้องต้นของเงิน
6. สุ่มนักเรียนตัวแทนแต่ละชั้นนำใบงำนมำอภิปรำยสรุปร่วมกันชั้นละ ๑ คน
7. ตรวจใบงำนให้นักเรียนเก็บไว้ที่แฟ้มสะสมงำน
8. ร่วมกันสรุปเรื่องสกุลเงินครำ โดยครูตั้งคำถำมให้นักเรียนช่วยกันตอบ
- ตรวจผลงำนนักเรียน
- กำรนำเสนอผลงำน
- สังเกตกำรทำงำนกลุ่ม/รำยบุคคล
- กำรทำใบงำนที่ ๐๑

๑๔๕

๑๔๖
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เศรษฐีน้อย : หน่วยย่อยที่ ๒ ออมไว้ไม่ขัดสน แผนการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง สกุลเงินตรา
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ และภาษาไทย เวลา ๓ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ขอบเขตเนื้อหา
- ความหมายของเงิน
- หน้าที่ของเงินในระบบเศรษฐกิจ
- ประเภทของเงิน
- ประโยชน์ของการนาความรู้ เรือ่ ง เงินไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
- เขียนสื่อสารโดยใช้คาได้ถูกต้องชัดเจนและ
เหมาะสม
- วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่
อ่าน
-ทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างสรรค์
งานวาดภาพระบายสี
จุดประสงค์
ความรู้
๑. อธิบายความหมายและหน้าที่ของเงินในระบบ
เศรษฐกิจได้
๒. อธิบายประเภทของเงินได้
ทักษะ
๑.กระบวนการทางานกลุม่
๒. การคิดวิเคราะห์
คุณธรรมจริยธรรม/คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีความมุ่งมั่นในการทางาน
๒. ปฏิบัติอาชีพที่สุจริตและรู้จักดารงตนอยู่ใน
ความพอเพียง
๓. มีความรับผิดชอบ

กิจกรรม (เวลา ๓ ชั่วโมง)
ขั้นนา
๑. ครูแจ้งจุดประสงค์ให้นักเรียนทราบ
๒. ครูนาภาพธนบัตรของประเทศต่างๆมาแสดง ให้นักเรียนดู แล้วตอบคาถาม ว่าธนบัตรที่เห็น เป็นสกุล
ใดบ้าง สังเกตได้จากอะไร
ขั้นดาเนินกิจกรรม กิจกรรมกลุม่
๓. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุม่ ละ ๓ คน เลือกตัวแทนของกลุ่มอ่านใบความรู้ เรื่อง สกุลเงินตรา ให้สมาชิกใน
กลุ่ม ฟังและอภิปรายในกลุม่ เรือ่ ง ความหมายของเงิน ประเภทของเงิน หน้าที่ของเงิน และสกุลเงิน
ต่างๆ ของแต่ละประเทศ
๔. ครูนาเงินประเภทต่างๆของไทยมาให้นักเรียนดูและให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันบอกชนิดและค่าของเงิน
๕. ให้แต่ละกลุม่ เขียนแผนผังความคิดเรื่องหน้าที่ของเงิน ในกระดาษที่ครูแจกให้ ตกแต่งให้สวยงาม
แล้วส่งตัวแทนกลุม่ นาเสนอหน้าชัน้ เรียน
๖. นักเรียนทาใบงาน
กิจกรรมเดี่ยว
๗. นักเรียนทาใบงาน เรื่อง หน้าที่เบื้องต้นของเงิน
ขั้นสรุป
๘. สุ่มนักเรียนตัวแทนแต่ละชั้นนาใบงานมาอภิปรายสรุปร่วมกันชั้นละ ๑ คน
๙. ตรวจใบงานให้นักเรียนเก็บไว้ทแี่ ฟ้มสะสมงาน
๑๐. ร่วมกันสรุปเรื่องสกุลเงินครา โดยครูตั้งคาถามให้นักเรียนช่วยกันตอบ

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
- ใบความรู้
- ใบงาน
ภาระงาน / ชิ้นงาน
๑. การทาใบงาน

การวัดและประเมินผล
๑. ประเมินความรู้เกี่ยวกับ ความหมาย หน้าที่
ของเงินในระบบเศรษฐกิจ ประเภทของเงิน
และการนาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
๒. ประเมินทักษะการสังเกต อธิบายเหตุผล
การจาแนกประเภท การทางานกลุ่ม
๓. การประเมินคุณธรรม/คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
วิธีการ
๑. การประเมินความรู้จากใบงาน
๒. สังเกตการทางาน
เครื่องมือ
๑. แบบประเมินหน้าชั้นเรียน
๒. แบบประเมินกลุ่ม
๓. แบบบันทึกคะแนนใบงาน
๔. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๕. แบบสรุปผลการประเมินตามจุดประสงค์
การเรียนรู้
เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐

★ ★ ★ ★ บ ๑.๒/ผ ๓-๐๑

ใบงานที่ ๐๑

บ.๑.๒/ผ.๓-๐๑

เรื่อง ประเภทและหนาที่ของเงิน
เรื่องประเภทและหน้าที่ของเงิน
คาชี้แจง ให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้
๑. หน้าที่ของเงินในระบบเศรษฐกิจมีอะไรบ้าง(๕ คะแนน)

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

๒. ประเทศไทยมีการใช้เงินเป็นสื่อกลาง แบ่งออกเป็น……………………..ประเภท อะไรบ้าง
(๕ คะแนน)

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

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

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรี. ยนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑๔๗

ใบความรู้สาหรับนักเรียน
เรื่อง สกุลเงินตรา
เงิน หมายถึง สิ่งที่สังคมยอมรับอย่างแพร่หลาย เป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยน นาไปซื้อขายสินค้าและบริการ
สามารถรักษามูลค่าหรือหน่วยบัญชีสามารถสะสมความมั่งคั่งได้และนาไปชาระหนี้ได้
ประเภทของเงิน
ประเทศไทยมีการใช้เงินเป็นสื่อกลางอยู่ ๓ ประเภท คือ
๑. เหรียญกษาปณ์หรือเงินเหรียญ ทาด้วยโลหะ ผลิตโดยกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ได้แก่ เหรียญ ๒๕ สตางค์ เหรียญ ๕๐ สตางค์
๒. เงินธนบัตรหรือเงินกระดาษ ทาด้วยกระดาษพิมพ์โดยเฉพาะ มีภาพ มีลาย
และเลขหมายกากับเพื่อป้องกันการการปลอมแปลง ผลิตโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ธนบัตรที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่
ได
แกใบละ
๒๐ บาท
๕๐ บาท
๑,๐๐๐
ใบละ
๒๐ บาท
ใบละใบละ
๕๐ บาท
ใบละใบละ
๑๐๐๑๐๐
บาท บาท
ใบละใบละ
๕๐๐๕๐๐
บาท บาท
ใบละใบละ
๑,๐๐๐
บาท บาท
๓. เงินฝากกระแสรายวัน หรือเงินฝากเผื่อเรียกคือ เงินที่เกิดจากความเชื่อถือกันระหว่างผู้ผลิต
สินค้าและผู้บริโภคสินค้า และผู้บริโภคสินค้าซึ่งมีการแลกเปลี่ยนกัน มีลักษณะเป็นคาสั่งจ่ายโอนในรูป
ตั๋วแลกเงินหรือเช็ค ผ่านสถาบันการเงิน บัตรเครดิตในการซื้อสินค้าและบริการ จะทาให้สะดวกและปลอดภัย
หน้าที่ของเงินในระบบเศรษฐกิจ
เงินในระบบเศรษฐกิจมีหน้าที่ดังนี้
๑. เป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยน
๒ .เป็นเครื่องรักษามูลค่าของสินค้า ประชาชนทั่วไปมักเก็บเงินมากกว่าสินค้า
๓. เป็นมาตรฐานในการวัดค่า เปรียบเทียบค่า เช่น ค่าตัดผมชาย ๖๐ บาท
ค่าตัดผมสตรี ๑๐๐ บาท เป็นต้น
๔. เป็นมาตรฐานชาระหนี้ภายหน้า เช่น ในกรณีที่เรากู้เงินมาจานวนเงินต้น ๑,๐๐๐ บาท
และอัตราดอกเบี้ยที่เราเอามาใช้จ่ายร้อยละ ๗หรือจะต้องชาระหนี้รวม ๑,๐๗๐ บาท
สกุลเงิน

เงินของประเทศใดจะเป็นสิ่งที่กาหนดมูลค่าเป็นหน่วยเงินตราของประเทศ เรียกว่า สกุลเงินของแต่ละ
ของแตละประเทศ
เชน
ประเทศ
เช่น
สกุลเงิน ๑๐อาเซียน
๑.

บรู ไน

เป็นสกุลเงิน

ดอลลาร์บรูไน (Brunei Dollar)

๒.

กัมพูชา

เป็นสกุลเงิน

เรียล (Riel)

๓.

อินโดนีเซีย

เป็นสกุลเงิน

รูเปียห์ (Rupiah : IDR)

๑๔๘

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๔.

ลาว

เป็นสกุลเงิน

กีบ

๕.

มาเลเซีย

เป็นสกุลเงิน

ริงกิตมาเลเซีย

๖.

เมียนมาร์

เป็นสกุลเงิน

จั๊ต (Kyat)

๗.

ฟิลิปปินส์

เป็นสกุลเงิน

เปโซ

๘.

สิงคโปร์

เป็นสกุลเงิน

ดอลล่าร์สิงคโปร์

๙.

 ประเทศไทย

เป็นสกุลเงิน

บาท

๑๐.

เวียดนาม

เป็นสกุลเงิน

ด่อง

สกุลเงิน อาเซียน +๓

ประเทศจีน

ประเทศเกาหลีใต

 จีน

เป็นสกุลเงิน

หยวน

เกาหลีใต้

เป็นสกุลเงิน

วอน

 ญี่ปุ่น

เป็นสกุลเงิน

เยน

ประเทศญี่ปุน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑๔๙

สกุลเงิน อาเซียน +๖

ประเทศจีน

ประเทศเกาหลีใต

ประเทศญี่ปุน

ประเทศออสเตเรีย

ประเทศอินเดีย

ประเทศนิวซีแลนด

 ออสเตรเลีย

เป็นสกุลเงิน

ดอลล่าร์ออสเตรเลีย ($AUD)

 อินเดีย

เป็นสกุลเงิน

รูปี

 นิวซีแลนด์

เป็นสกุลเงิน

ดอลลาร์นิวซีแลนด์

สกุลเงินประเทศอื่นๆที่ควรรู้

๑๕๐

 ประเทศสหรัฐอเมริกา

เป็นสกุลเงิน

ดอลลาร์

 ประเทศสหราชอาณาจักร

เป็นสกุลเงิน

ปอนด์

 ประเทศในทวีปยุโรป

เป็นสกุลเงิน

ยูโร

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

สื่อประกอบการสอนสาหรับครู
สกุลเงิน ของไทย คือ บาท

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑๕๑

สื่อสืประกอบการสอนส
ครู
่อประกอบการสอนสาหรั
าหรับบครู
สกุลเงิสกุนลของประเทศสหรั
ฐอเมริ
กากา คือคือดอลลาร์
เงิน ของประเทศสหรั
ฐอเมริ
ดอลลาร์

สกุลเงิน ของประเทศสหราชอาณาจักร คือ ปอนด์

สกุลเงิน ของประเทศสหราชอาณาจักร คือ ปอนด์

๑๕๒

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

สื่อประกอบการสอนสาหรับครู
สกุลเงิน ของประเทศญี่ปนุ่ คือ เยน

สกุลเงิน ของประเทศจีนคือ หยวน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑๕๓

สื่อประกอบการสอนสาหรับครู
สกุลเงิน ของประเทศอินเดีย คือ รูปี

สกุลเงิน ของประเทศในทวีปยุโรปคือ ยูโร

๑๕๔

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

๓

๒

การประเมินปรับปรุง
ผลงาน

การปฏิบัติตามหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย

ชื่อ-สกุล

แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ

เลข
ที่

การกาหนดเป้าหมาย
ร่วมกัน

แบบประเมินกระบวนการทางานกลุ่ม

๑ ๓

ผลการ
ประเมิน

รวม เฉลี่ย

ผ่าน

๒ ๑

ไม่
ผ่าน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ลงชื่อ)

เกณฑ์การประเมิน

(

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

)

ผู้ประเมิน

3 หมำยถึง ดี
๒ หมำยถึง พอใช้
๑ หมำยถึง ต้องปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสินการประเมิน
ผ่าน
หมายถึง มีผลการประเมิน ร้อยละ ๗๐-๑๐๐
ไม่ผ่าน หมายถึง มีผลการประเมิน ต่ากว่าร้อยละ ๗๐

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑๕๕

แบบบันทึกคะแนน ใบงาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ชื่อ –สกุล

ใบงานที่
๐๑

ใบงานที่
๐๒

ใบงานที่
๐๓

รวม
คะแนน

คะแนนเต็ม

๑๐

๑๐

๑๐

๓๐

ร้อยละ

ผ่าน

ไม่ผ่าน

รวม

ลงชื่อ)

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป

๑๕๖

เกณฑ์
การประเมิน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

(

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

)

ผู้ประเมิน

แบบประเมินการนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓

รวม

๓

๓

๓

๓

๑๒

ร้อยละ

การใช้เวลา
ในการนาเสนอ
เหมาะสม

๑

บุคลิก ท่าทาง
และภาษา
ในการนาเสนอ

ชื่อ – สกุล

ความถูกต้อง
ของเนื้อหา

ที่

กลวิธี
การนาเสนอ

คาชี้แจง ครูประเมินพฤติกรรมของนักเรียน แล้วลงคะแนนในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน
สรุปผล
การประเมิน
ผ่าน ไม่ผ่าน

๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
รวม

ลงชื่อ)
เกณฑ์การประเมิน

(

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

)

ผู้ประเมิน

3 หมำยถึง ดี
๒ หมำยถึง พอใช้
๑ หมำยถึง ต้องปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสินการประเมิน
ผ่าน
หมายถึง มีผลการประเมิน ร้อยละ ๗๐-๑๐๐
ไม่ผ่าน หมายถึง มีผลการประเมิน ต่ากว่าร้อยละ ๗๐

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑๕๗

มีความรับผิดชอบ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ชื่อ – สกุล

ปฏิบัติอาชีพที่สุจริต
และรู้จักดารงตนอยู่ใน
ความพอเพียง

ที่

มีความมุ่งมั่นในการ
ทางาน

แบบประเมินด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓

รวม

คะแนนเต็ม

๓

๓

๓

๙

เกณฑ์การประเมิน
ผ่าน

รวม

ลงชื่อ)

เกณฑ์การประเมิน

(

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

3 หมำยถึง ดี
๒ หมำยถึง พอใช้
๑ หมำยถึง ต้องปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสินการประเมิน
ผ่าน
หมายถึง มีผลการประเมิน ร้อยละ ๗๐-๑๐๐
ไม่ผ่าน หมายถึง มีผลการประเมิน ต่ากว่าร้อยละ ๗๐

๑๕๘

ร้อยละ

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

)

ผู้ประเมิน

ไม่ผ่าน

คำชี้แจงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๔ ชื่อแผน ธนาคารและการกู
้ยืมเงิน
การธนาคาร

เวลา ๓ ชั่วโมง

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๑. สำระสำคัญของแผน
ธนาคาร มีบทบาทสาคัญ ในการการรับฝากเงิน และให้การกู้ยืมเงินเมื่อธนาคารรับเงินฝากแล้วก็จะนาเงินไป
ให้บุคคล หรือหน่วยงานต่างๆกู้ยืม โดยธนาคารจะได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยเงินกู้ ธนาคารได้กาไรจากส่วนต่าง
ของดอกเบี้ยเงินฝากกับดอกเบี้ยเงินกู้ ซึ่งอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จะสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก
๒.ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในกำรนำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
กิจกรรมกำรเรียนรู้
ให้นักเรียนได้ฝึกการออมทรัพย์จนเป็นนิสัย โดยฝากเงินไว้กับธนาคารใกล้บ้านและฝึกการเขียนใบฝาก ถอนเงิน
โดยคุณครูหาใบฝากใบถอนของธนาคารต่างๆมาให้นักเรียนเพื่อประกอบการเรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้น
กำรเตรียมสื่อ/วัสดุอุปกรณ์
- ใบความรู้
- ภาพธนาคารชนิดต่าง ๆ
- ใบงำน
ใบงำน/ใบควำมรู้/ใบกิจกรรม
- ใบงำนที่ ๐๑ – ๐๒
กำรวัดและประเมินผล
- ตรวจผลงำน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑๕๙

๑๖๐
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

แนวการจั
นรูบูรณาการ
หนวยการเรี
ที่ ๑ เศรษฐี
อยว:ยย่หนอยที
วยย่ ๒อยที
่ ๒ ออมไว
ไมขแผนการเรี
ัดสน แผนการเรี
่อง การธนาคาร้ยืมเงิน
แนวการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้บยูรณาการ
หน่วยการเรี
ยนรู้ทยี่ ๑นรูเศรษฐี
น้อย :นหน่
ออมไว้
ไม่ขัดสน
ยนรู้ทยี่ ๔นรูทเรืี่ ่อ๔ง เรืธนาคารและการกู
บูรณาการกลุม่ สาระการเรียนรู ้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาไทย คณิตศาสตร
ศาสตร์ และภาษาต
และภาษาต่างประเทศ เวลา
เวลา ๓๓ ชัชั่ว่วโมง
โมง ระดั
ระดับบชัชั้น้นประถมศึ
ประถมศึกกษาป
ษาปีทที่ ี่ ๔๔
แนวกำรจัดกิจกรรม
ขั้นนำ

ขั้นสอน

ขั้นสรุป
วัดและประเมินผล

กิจกรรมกำรเรียนรู้
- ครูสนทนำร่วมกับนักเรียน และอภิปรำยเกี่ยวกับธนำคำร ว่ำมีธนำคำรใดบ้ำงในท้องถิ่น ธนำคำรมีไว้ทำอะไร นักเรียนเคยไปใช้บริกำรที่สถำนที่นี้
หรือไม่ ครูแจ้งจุดประสงค์กำรเรียนให้นักเรียนทรำบ
1. เลือกตัวแทนนักเรียน ที่เคยไปใช้บริกำรที่ธนำคำรมำเล่ำประสบกำรณ์ให้เพื่อนฟังว่ำไปที่ธนำคำรอะไร ตั้งอยู่ที่ไหน และทำธุระกรรม
อะไรบ้ำง
2. นักเรียนจับกลุ่ม ๓ คน ครูแจกใบควำมรู้ให้นักเรียนศึกษำ เรื่อง ธนำคำรและกำรกู้ยืมเงิน โดยให้นักเรียนช่วยกันอ่ำน แล้วช่วยกันสรุป
ควำมรู้ลงในสมุดบันทึก
3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสำรวจชื่อธนำคำรที่มีในท้องถิ่นและที่พบเห็นจำกที่อื่น พร้อมทั้งบอกบทบำทหน้ำที่ของธนำคำรลงในใบงำนที่ ๐๑ แล้ว
นำเสนอหน้ำชั้นเรียนทีละกลุ่ม
๔ . นักเรียนทำใบงำน
๕ . นักเรียนร่วมกันอภิปรำยเกี่ยวกับบทบำทหน้ำที่ของธนำคำรในกำรให้บริกำรด้ำนกำรเงิน

๖ . นักเรียน ร่วมกันสรุปควำมเข้ำใจลงในสมุดบันทึก ครูเฉลยใบงำน
- ตรวจผลงำนนักเรียน
- กำรนำเสนอผลงำน
- สังเกตกำรทำงำนกลุ่ม/รำยบุคคล
- กำรทำใบงำนที่ ๐๑

แผนการจัดการเรียนรูบูรณาการ หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย : หนวยยอยที่ ๒ แผนการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง การธนาคาร
บูรณาการกลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาไทย คณิตศาสตร และภาษาตางประเทศ เวลา ๓ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๔

ขอบเขตเนื้อหา
้อหา
-ขอบเขตเนื
บทบาทหน้
าที่เบื้องต้นของธนาคาร
- เขี
บทบาทหน้
าที่เบื้องต้
นของธนาคาร
ยนสื่อสารโดยใช้
คาได้
ถูกต้องชัดเจนและ
- เหมาะสม
เขียนสื่อสารโดยใช้คาได้ถูกต้องชัดเจนและ
- ชืเหมาะสม
่อภาษาอังกฤษของธนาคารในประเทศไทย
- การคิ
ชื่อภาษาอั
งกฤษของธนาคารในประเทศไทย
ดคานวณดอกเบี
้ยเงินฝาก
- การคิดคานวณดอกเบี้ยเงินฝาก

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

จุดประสงค์
จุดประสงค์
ความรู
้
ความรู
๑.
อธิบ้ ายบทบาทหน้าที่เบื้องต้นของธนาคารได้
๑. อธิ
บายบทบาทหน้
าที่เยบืของการกู
้องต้นของธนาคารได้
๒.
จาแนกผลดี
และผลเสี
้ยืมเงินได้
๒.
ทักจษะาแนกผลดีและผลเสียของการกู้ยืมเงินได้
ทั๑.กษะ
การสังเกต
๑.
การสั
งเกต ผล
๒. อธิ
บายเหตุ
๒.
บายเหตุ
ผล
๓. อธิ
การจ
าแนกประเภท
๓.
การจ
าแนกประเภท
๔. การทางานกลุม่
๔.
างานกลุ
ม่ ณลักษณะอันพึงประสงค์
คุณการท
ธรรมจริ
ยธรรม/คุ
คุณมีธรรมจริ
ณลัางาน
กษณะอันพึงประสงค์
๑.
ความมุ่งยมัธรรม/คุ
่นในการท
๑.
มี
ค
วามมุ
ง
่
มั
น
่
ในการท
างาน
๒. ปฏิบัติอาชีพที่สุจริตและรู้จักดารงตนอยู่ใน
๒. ปฏิ
บัติอาชีพยทีง่สุจริตและรู้จักดารงตนอยู่ใน
ความพอเพี
๓. ความพอเพี
มีความรับผิยดงชอบ
๓. มีความรับผิดชอบ

กิจกรรม (เวลา ๓ ชั่วโมง)
(เวลา ๓ ชั่วโมง)
ขักิจ้นกรรม
นา
ขั้นครู
นาสนทนาร่วมกับนักเรียน และอภิปรายเกี่ยวกับธนาคาร ว่ามีธนาคารใดบ้างในท้องถิ่น ธนาคารมีไว้ทาอะไร
๑.
๑. ครู
วมกับบนัริกกเรีารที
ยน่สและอภิ
ว่ามีธนาคารใดบ้
งถิ่น ธนาคารมีไว้ทาอะไร
นักสเรีนทนาร่
ยนเคยไปใช้
ถานที่นปี้หรายเกี
รือไม่ ่ยวกั
ครูบแจ้ธนาคาร
งจุดประสงค์
การเรียนให้านงในท้
ักเรียอนทราบ
กเรียนเคยไปใช้บริการที่สถานที่นี้หรือไม่ ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนให้นักเรียนทราบ
ขั้นนัสอน
ขั๒.้นเลื
สอน
อกตัวแทนนักเรียน ที่เคยไปใช้บริการที่ธนาคารมาเล่าประสบการณ์ให้เพื่อนฟังว่าไปที่ธนาคารอะไร
๒. ตัเลื้งออยูกตั่ทวี่ไหน
แทนนั
กเรียาธุนรทีะกรรมอะไรบ้
่เคยไปใช้บริกาารที
และท
ง ่ธนาคารมาเล่าประสบการณ์ให้เพื่อนฟังว่าไปที่ธนาคารอะไร
้งอยู่ที่ไหน
กิจตักรรมกลุ
่ม และทาธุระกรรมอะไรบ้าง
กิจกรรมกลุ
๓.
นักเรียนจั่มบกลุม่ ๓ คน ครูแจกใบความรู้ให้นักเรียนศึกษา เรื่อง ธนาคารและการกู้ยืมเงิน โดยให้
๓. นักเรียนช่
นจับวยกั
กลุนม่ อ่๓านคนแล้ครู
้ให้นล้ ักงในสมุ
เรียนศึดกบัษานทึเรืก่อง ธนาคารและการกู้ยืมเงิน โดยให้
วช่แวจกใบความรู
ยกันสรุปความรู
นักนเรีักยเรีนช่
วยกัลนะกลุ
อ่าน่มสแล้
วช่ว่อยกัธนาคารที
นสรุปความรู
ดบัน่พทึบเห็
ก นจากที่อื่น พร้อมทั้งบอกบทบาทหน้าที่ของ
๔. ให้
ยนแต่
ารวจชื
่มีในท้ล้ องในสมุ
งถิ่นและที
๔. ให้
นักเรียนแต่ละกลุ่มส่ ๐๑
ารวจชื
่นและที
ธนาคารลงในใบงานที
แล้่อวนธนาคารที
าเสนอหน้่มาีในท้
ชั้นอเรีงถิยนที
ละกลุ่พ่มบเห็นจากที่อื่น พร้อมทั้งบอกบทบาทหน้าที่ของ
ธนาคารลงในใบงานที่ ๐๑ แล้วนาเสนอหน้าชั้นเรียนทีละกลุ่ม
กิจกรรมเดี่ยว
กิจกรรมเดี
่ยวาใบงาน
นักเรียนท
๕.
นทวาใบงาน
๕. นักเรียนร่
๖.
มกันอภิปรายเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของธนาคารในการให้บริการด้านการเงิน
๖. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของธนาคารในการให้บริการด้านการเงิน
ขั้นสรุป
ขั้น. สรุ
๗.
นักปเรียน ร่วมกันสรุปความเข้าใจลงในสมุดบันทึก ครูเฉลยใบงาน
๗.. นักเรียน ร่วมกันสรุปความเข้าใจลงในสมุดบันทึก ครูเฉลยใบงาน

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
-สื่อภาพธนาคารชนิ
/ แหล่งเรียนรูด้ ต่าง ๆ
- ใบความรู
้
ภาพธนาคารชนิ
ดต่าง ๆ
- ใบงาน
ใบความรู้
ภาระงาน
- ใบงาน / ชิ้นงาน
๑.
การบอกบทบาทหน้
ภาระงาน
/ ชิ้นงาน าที่ของธนาคาร
๒.
อมูลใบฝากเงิ
นและใบถอนเงิน
๑. การกรอกข้
การบอกบทบาทหน้
าที่ของธนาคาร
๓.
การอธิบายผลดี
ผลเสียของการกู
้ยืมเงิน น
๒. การกรอกข้
อมูลใบฝากเงิ
นและใบถอนเงิ
๓. การอธิบายผลดี ผลเสียของการกู้ยืมเงิน
การวัดและประเมินผล
๑.
ประเมิ
นความรูน้เกีผล
่ยวกับ บทบาทหน้าที่
การวั
ดและประเมิ
เบื
งต้นของธนาคาร
และ
๑.้อประเมิ
นความรู้เกี่ยการจ
วกับ าแนกผลดี
บทบาทหน้
าที่
ผลเสี
เบื้องต้ยนของธนาคาร การจาแนกผลดีและ
ของการกู
ผลเสี
ย ้ยืมเงิน
๒.
ประเมิ้ยนืมทัเงิกนษะการสังเกต อธิบายเหตุผล
ของการกู
การจ
าแนกประเภท
การท
างานกลุ
ม ผล
๒. ประเมิ
นทักษะการสั
งเกต
อธิบ่ายเหตุ
๓.
การประเมิ
น
คุ
ณ
ธรรม/คุ
ณ
ลั
ก
ษณะอั
การจาแนกประเภท การทางานกลุ่ม น
พึ๓.งประสงค์
การประเมินคุณธรรม/คุณลักษณะอัน
วิพึธงีกประสงค์
าร
๑.
นความรู้จากใบงาน
วิธีกการประเมิ
าร
๒.
งเกตการทนางาน
ความรู้จากใบงาน
๑. สัการประเมิ
เครื
อ างาน
๒. สั่องงมื
เกตการท
๑.
นหน้าชั้นเรียน
เครื่อแบบประเมิ
งมือ
๒.
๑. แบบประเมินกลุ
หน้่มาชั้นเรียน
๓.
นทึกคะแนนใบงาน
๒. แบบบั
แบบประเมิ
นกลุ่ม
๔.
นคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๓. แบบประเมิ
แบบบันทึกคะแนนใบงาน
๕.
แบบสรุปผลการประเมิ
นตามจุ
ประสงค์
๔. แบบประเมิ
นคุณลักษณะอั
นพึงดประสงค์
การเรี
ยนรู้ ปผลการประเมินตามจุดประสงค์
๕. แบบสรุ
เกณฑ์
ารประเมิ
น
การเรียกนรู
้
ผ่เกณฑ์
านเกณฑ์
ร
อ
้
ยละ
การประเมิน ๗๐
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐

๑๖๑

๒.๒/ผ ๔-๐๑
★ ★ ★ ★ บบ.๒.๒/ผ.๔-๐๑

ใบงานที่ ๐๑
บทบาทหน้าที่ของธนาคาร
คาชี้แจง
๑. ให้นักเรียนสารวจธนาคารที่มีอยู่ในท้องถิ่น และที่อื่นที่เคยพบเห็น ว่ามีธนาคารอะไรบ้าง
(๕ คะแนน)
ที่

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ชื่อภาษาไทย

ชื่อธนาคาร

ชื่อภาษาอังกฤษ

๒. ให้นักเรียนบอกบทบาทหน้าที่ของธนาคารว่ามีอะไรบ้าง (๕ คะแนน)
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

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

๑๖๒

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ใบความรูสําหรับนักเรียน
ประเภทของธนาคาร
ธนาคารแหงประเทศไทย เปนธนาคารกลางของประเทศมีหนาที่หลักในการ
ควบคุมปริมาณเงินของประเทศ ดูแลทุนสํารองระหวางประเทศ ควบคุมธนาคาร
พาณิชย และสถาบันการเงินอื่น และจัดพิมพธนบัตรขึ้นใชในประเทศ
ธนาคารพาณิชย เปนธนาคารที่ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการรับฝาก
เงิน และใหกูยืมเงินกับบุคคลหรือหนวยธุรกิจซึ่งเปนหนาที่สําคัญนอกจากนั้นยังให
บริการอื่นๆ เชน บริการโอนเงินภายในประเทศและระหวางประเทศ บริการชําระ
คานํ้า คาประปา คาไฟฟา คาโทรศัพท
ธนาคารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ เปนธนาคารที่มีวัตถุประสงคเฉพาะอยาง เชน
ธนาคารออมสิน จัดตั้งเพื่อสงเสริมการออมของประชาชน รับฝากเงิน ใหกูยืมเงินและ
ใหรัฐบาลกูยืมเงินไปใชในการพัฒนาประเทศ
ธนาคารอาคารสงเคราะห มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหประชาชนมีที่อยูอาศัยเปน
ของตนเอง โดยใหประชาชนกูยืมเงินเพื่อนําไปซื้อที่ดินและอาคารที่พักอาศัย
บทบาทหนาที่ของธนาคาร
๑. การรับฝากเงิน
๑.๑ การฝากเงินประเภทออมทรัพยหรือประเภทเผื่อเรียก เปนวิธีฝากที่ผูฝากสามารถถอน
เงินไดทุกวันตามความตองการ การฝากเงินกับธนาคารมีความปลอดภัย และผูฝากยังได
รับผลตอบแทนจากการฝากเงินเปนดอกเบี้ยเงินฝาก
๑.๒ การฝากเงินประเภทฝากประจํา เปนการนําเงินไปฝากตามระยะเวลาที่ธนาคารกําหนด
การฝากเงินประเภทนี้ ผูฝากจะไมสามารถถอนเงินมาใชไดจนกวาจะครบตามระยะเวลา
ที่กําหนด การฝากเงินประเภทนี้มีขอดี คือ ถาฝากเงินไดตามระยะเวลาที่กําหนดจะไดรับ
ผลตอบแทนที่สูง
๒. การใหกูยืมเงิน
เมื่อธนาคารรับเงินฝากแลวก็จะนําเงินไปใหบุคคล หรือหนวยงานตางๆกูยืม โดยธนาคารจะ
ไดรับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยเงินกู ธนาคารไดกําไรจากสวนตางของดอกเบี้ยเงินฝาก
กับดอกเบี้ยเงินกู ซึ่งอัตราดอกเบี้ยเงินกูจะสูงกวาดอกเบี้ยเงินฝาก
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑๖๓

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

เกณฑ์การประเมิน

การประเมินปรับปรุง
ผลงาน

การปฏิบัติตามหน้าที่
ที่ได้รับ

ชื่อ-สกุล

แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ

เลข
ที่

การกาหนดเป้าหมาย
ร่วมกัน

แบบประเมินกระบวนการทางานกลุ่ม

เฉลี่ย

ผลการประเมิน

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

ผ่าน

(ลงชื่อ)

ผู้ประเมิน

3 หมำยถึง
๒ หมำยถึง
๑ หมำยถึง

(

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

ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสินการประเมิน
ผ่าน
หมายถึง มีผลการประเมิน ร้อยละ ๗๐-๑๐๐
ไม่ผ่าน หมายถึง มีผลการประเมิน ต่ากว่าร้อยละ ๗๐

๑๖๔

รวม

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

)

ไม่ผ่าน

แบบบันทึกคะแนน ใบงาน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
ที่

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ชื่อ –สกุล
คะแนนเต็ม

ใบ
ใบ
ใบ
งานที่ งานที่ งานที่
๐๑ ๐๒ ๐๓

ใบ
งานที่
๐๔

ใบ
รวม
งานที่
คะแนน
๐๕

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

เกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ

ผ่าน

ไม่ผา่ น

๕๐

รวม

(ลงชื่อ)

(

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

)

ผู้ประเมิน

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑๖๕

แบบประเมินการนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

๓

๓

๓

ร้อยละ

๓

บุคลิก ท่าทาง
และภาษา
ในการนาเสนอ
การใช้เวลา
ในการนาเสนอ
เหมาะสม
รวม

ชื่อ – สกุล

ความถูกต้อง
ของเนื้อหา

ที่

กลวิธี
การนาเสนอ

คาชี้แจง ครูประเมินพฤติกรรมของนักเรียน แล้วลงคะแนนในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน

๑๒

สรุปผล
การประเมิน
ผ่าน ไม่ผ่าน

รวม

(ลงชื่อ)

เกณฑ์การประเมิน

(

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

๓ หมำยถึง ดี
๒ หมำยถึง พอใช้
๑ หมำยถึง ต้องปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสินการประเมิน
ผ่าน
หมายถึง มีผลการประเมิน ร้อยละ ๗๐-๑๐๐
ไม่ผ่าน หมายถึง มีผลการประเมิน ต่ากว่าร้อยละ ๗๐

๑๖๖

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

)

ผู้ประเมิน

มีความรับผิดชอบ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
รวม

ชื่อ – สกุล

ปฏิบัติอาชีพที่สุจริตและ
รู้จักดารงตนอยู่ในความ
พอเพียง

ที่

มีความมุ่งมั่น
ในการทางาน

แบบประเมินด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔

รวม

คะแนนเต็ม

๓

๓

๓

๙

(ลงชื่อ)

เกณฑ์การประเมิน

(

เกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ

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

ผ่าน

)

ไม่ผ่าน

ผู้ประเมิน

๓ หมายถึง ดี
๒ หมายถึง พอใช้
๑ หมายถึง ต้องปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสินการประเมิน
ผ่าน
หมายถึง มีผลการประเมิน ร้อยละ ๗๐-๑๐๐
ไม่ผ่าน หมายถึง มีผลการประเมิน ต่ากว่าร้อยละ ๗๐

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑๖๗

คำชี้แจงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
คำชี้แจงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๕ ชื่อแผน ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
เวลา ๓ ชัว่ โมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------แผนกำรจั
ดกำรเรียนรู้ที่ ๕ ชื่อแผน ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
เวลา ๓ ชัว่ โมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สำระส
ำคัญของแผน
๑. สำระสผู้บำคัริโญภคและผู
ของแผน้ใช้แรงงำน มีสิทธิที่จะได้รับควำมคุ้มครอง ไม่ให้ถูกเอำรัดเอำเปรียบ โดยมีสิทธิได้รับควำม
ผู้บริโภคและผูและกำรรวมกลุ
้ใช้แรงงำน มีส่มิทกัธินทเชิ
ี่จะได้
รับควำมคุ
้มครอง
ไม่่อให้ได้ถรูกับเอำรั
ดเอำเปรี
ยบ โดยมีสิทธิได้รับควำม
คุ้มครองทำงกฎหมำย
งเศรษฐกิ
จจึงเกิ
ดขึ้น เมื
ควำมคุ
้มครองทำงกฎหมำย
คุก็จ้มะท
ครองทำงกฎหมำย
และกำรรวมกลุ
กันเชิดง้วเศรษฐกิ
จึงเกิอดข่ำขึยที
้น ่มเมืีค่อวำมเข้
ได้รับมควำมคุ
ำให้กิจกรรมทำงเศรษฐกิ
จดำเนิน่มไปได้
ยดี เป็นจเครื
แข็ง ้มครองทำงกฎหมำย
ก็จะทำให้กิจกรรมทำงเศรษฐกิจดำเนินไปได้ด้วยดี เป็นเครือข่ำยที่มีควำมเข้มแข็ง
๒.ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในกำรนำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
๒.ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในกำรนำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
กิจกรรมกำรเรียนรู้
กิให้จนกรรมกำรเรี
ักเรียนศึกษำยนรูเรื้ ่อง ควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจ เพิ่มเติมจำกแหล่งเรียนรู้ เช่นอินเตอร์เน็ต
ยนศึเพืกษำ
่อง ควำมสั
มพันำธ์ใจในบทบำทหน้
ทำงเศรษฐกิจ เพิ
มจำกแหล่
งเรียนรู้ เช่นอินเตอร์เน็ต
ห้องสมุให้
ด นชุักมเรีชน
่อสร้ำเรืงควำมรู
้ควำมเข้
ำที่ม่ขเติองคนในชุ
มชน
ห้องสมุกำรเตรี
ด ชุมชน
่อสร้สดุำงควำมรู
ยมสืเพื่อ/วั
อุปกรณ์้ควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ของคนในชุมชน
กำรเตรี
ยมสื่อ/วั้ สดุอุปกรณ์
- ใบควำมรู
- ใบควำมรู
้ ำกับภำษี
ตัวอย่ำงใบก
- ตัใบงำน
วอย่ำงใบกำกับภำษี
- ใบงำน
บัตรคำ
- บัตรคำ ้/ใบกิจกรรม
ใบงำน/ใบควำมรู
ใบงำน/ใบควำมรู
- ใบงำนที่ ๐๑ ้/-ใบกิ
02จกรรม
- ใบงำนที
่ ๐๑ น- ผล
02
กำรวั
ดและประเมิ
กำรวั
ดและประเมินผล
- ตรวจผลงำน
- ตรวจผลงำน

๑๖๘

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำร หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ เศรษฐีน้อย : หน่วยย่อยที่ ๒ ออมไว้ไม่ขัดสน แผนกำรเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง ควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจ
บูรณำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม ศิลปะ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี และภำษำไทย เวลำ ๓ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔
แนวกำรจัดกิจกรรม
ขั้นนำ

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ขั้นสอน

ขั้นสรุป

วัดและประเมินผล

กิจกรรมกำรเรียนรู้
- ให้นักเรียนแต่ละคน บอกถึงที่มำของรำยได้หลักในครอบครัวของนักเรียน ว่ำมำจำกอะไร และใครเป็นผู้บริหำรจัดกำรกำรใช้จ่ำยเงิน
ในครอบครัว แล้วครูอธิบำย ให้นักเรียนทรำบว่ำ ครอบครัว ถือเป็นหน่วยเศรษฐกิจที่สำคัญ หรือที่เรียกว่ำ หน่วยครัวเรือน
- ครูแจ้งจุดประสงค์กำรเรียนให้นักเรียนทรำบ
1. สุ่มถำมนักเรียนว่ำ รัฐบำลเรียกเก็บเงินภำษีจำกใคร และในฐำนะที่นักเรียนเป็นผู้บริโภคจะได้รับสิทธิ์คุ้มครองอะไรบ้ำง
2. นักเรียนจับกลุ่ม ๓ คน แล้วครูแจกบัตรคำ ให้นักเรียนผสมอักษรให้เกิดเป็นคำที่มีควำมหมำยติดในกระดำษชำร์ทแข็ง เสร็จแล้วส่ง
ตัวแทนกลุ่มออกมำนำเสนอหน้ำชั้นเรียน จำกนั้นครูอธิบำยควำมหมำยแต่ละคำเพิ่มเต็มแก่นักเรียน
3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษำใบควำมรู้ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหน่วยเศรษฐกิจ แล้วช่วยกันสรุปแนวควำมคิดลงในใบงำน
๔. นักเรียนทำใบงำน
๕. นักเรียนร่วมกันอภิปรำยเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ผลิตผู้บริโภค ธนำคำรและรัฐบำล สิทธิของผู้บริโภคและผู้ใช้แรงงำน

๖. นักเรียน ร่วมกันสรุปควำมเข้ำใจลงในสมุดบันทึก ครูเฉลยใบงำน
- ตรวจผลงำนนักเรียน
- กำรนำเสนอผลงำน
- สังเกตกำรทำงำนกลุ่ม/รำยบุคคล
- กำรทำใบงำนที่ ๐๑

๑๖๙

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เศรษฐีน้อย : หน่วยย่อยที่ ๒ ออมไว้ไม่ขัดสน แผนการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาไทย เวลา ๓ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๑๗๐
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
กิจกรรม (เวลา ๓ ชั่วโมง)
ขอบเขตเนื้อหา
- ตัวอย่างใบกากับภาษี
ขั้นนา กิจกรรมรวมชั้น
- ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตผู้บริโภค ธนาคาร
- บัตรคา
๑. ให้นักเรียนแต่ละคน บอกถึงที่มาของรายได้หลักในครอบครัวของนักเรียน ว่ามาจากอะไร และใครเป็นผู้บริหาร
และรัฐบาล
- ใบความรู้
จั
ด
การการใช้
จ
า
่
ยเงิ
น
ในครอบครั
ว
แล้
ว
ครู
อ
ธิ
บ
าย
ให้
น
ก
ั
เรี
ย
นทราบว่
า
ครอบครั
ว
ถื
อ
เป็
น
หน่
ว
ยเศรษฐกิ
จ
ที
่
ส
าคั
ญ
- ใบงานมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
- สิทธิของผู้บแผนการจั
ริโภคและผูด้ใช้การเรี
แรงงานยนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เศรษฐีน้อย : หน่วยย่อยที่ ๒ ออมไว้ไม่ขัดสน แผนการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง ความสั
หรื
อ
ที
เ
่
รี
ย
กว่
า
หน่
ว
ยครั
ว
เรื
อ
น
งาน
- ใช้วัสดุบูอุปรณาการกลุ
กรณ์ สร้างสรรค์
งานวาดภาพระบายสี
่มสาระการเรี
ยนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาไทย เวลา ๓ ชั่วโมง ภาระงาน
ระดับชั/ ้นชิ้นประถมศึ
กษาปีที่ ๔

ขอบเขตเนื้อหา
- ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตผู้บริโภค ธนาคาร
และรัฐบาล
จุดประสงค์
- สิทธิของผู้บริโภคและผู้ใช้แรงงาน
ความรู้
- ใช้วัสดุอุปกรณ์ สร้างสรรค์งานวาดภาพระบายสี
๑. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผูผ้ ลิตผู้บริโภค
ธนาคารและรัฐบาลได้
๒. บอกสิทธิของผู้บริโภคและผู้ใช้แรงงานได้
ทัจุดกประสงค์
ษะ
ความรู
๑. การสั้ งเกต
๑. อธิบาย
ายความสัมพันธ์ระหว่างผูผ้ ลิตผู้บริโภค
๒.
ธนาคารและรั
ฐบาลได้
๓. การจ
าแนกประเภท
๒.
บอกสิ
ท
ธิ
ข
องผู
๔. การทางานกลุม่ ้บริโภคและผู้ใช้แรงงานได้

คุทัณ
ธรรมจริยธรรม/คุณลักษณะอันพึงประสงค์
กษะ
๑. มีการสั
ความมุ
งเกต่งมั่นในการทางาน
๒. อธิ
มีวบินาย
ัยและความรับผิดชอบ
๓. การจ
ปฏิบัตาแนกประเภท
ิที่การเป็นของพลเมืองที่ดีของชาติ
๔. การทางานกลุม่
คุณธรรมจริยธรรม/คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีความมุ่งมั่นในการทางาน
๒. มีวินัยและความรับผิดชอบ
๓. ปฏิบัติที่การเป็นของพลเมืองที่ดีของชาติ

๒. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนให้นักเรียนทราบ
กิขัจ้นกรรม
สอน (เวลา ๓ ชั่วโมง)
ขั้นสุน่มาถามนั
กิจกรรมรวมชั
๓.
กเรียนว่า รั้นฐบาลเรียกเก็บเงินภาษีจากใคร และในฐานะที่นักเรียนเป็นผู้บริโภคจะได้รับสิทธิ์คุ้มครอง
๑. ให้
นักเรีายงนแต่ละคน บอกถึงที่มาของรายได้หลักในครอบครัวของนักเรียน ว่ามาจากอะไร และใครเป็นผู้บริหาร
อะไรบ้
กิจัดจการการใช้
กรรมกลุ่มจย่่าอยเงิ
ย นในครอบครัว แล้วครูอธิบาย ให้นักเรียนทราบว่า ครอบครัว ถือเป็นหน่วยเศรษฐกิจที่สาคัญ
หรือนัทีก่เเรีรียกว่
หน่่มวยครั
อนวครูแจกบัตรคา ให้นักเรียนผสมอักษรให้เกิดเป็นคาที่มีความหมายติดในกระดาษ
๔.
นจัาบกลุ
๓ คนวเรืแล้
๒. ทครูแข็แจ้งงเสร็
จุดประสงค์
ยนให้่มนออกมาน
ักเรียนทราบ
ชาร์
จแล้วส่งกตัารเรี
วแทนกลุ
าเสนอหน้าชั้นเรียน จากนั้นครูอธิบายความหมายแต่ละคาเพิ่มเต็ม ่
ขั้นสอน
๓. ให้
สุ่มนถามนั
กเรียลนว่
า รั่มฐศึบาลเรี
ยกเก็บเงิ้คนวามสั
ภาษีจมากใคร
และในฐานะที
่นักเรียจนเป็
รับสิทธิ์คดุ้มลงใน
ครอง
๕.
ักเรียนแต่
ะกลุ
กษาใบความรู
พันธ์ระหว่
างหน่วยเศรษฐกิ
แล้วนช่ผูว้บยกัริโนภคจะได้
สรุปแนวความคิ
อะไรบ้
า
ง
ใบงาน
กิจกรรมกลุ่มย่อย
๔. นักเรียนจับกลุ่ม ๓ คน แล้วครูแจกบัตรคา ให้นักเรียนผสมอักษรให้เกิดเป็นคาที่มีความหมายติดในกระดาษ
ชาร์ทแข็ง เสร็จแล้วส่งตัวแทนกลุ่มออกมานาเสนอหน้าชั้นเรียน จากนั้นครูอธิบายความหมายแต่ละคาเพิ่มเต็ม ่
ุ
ี่
็
๕. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเศรษฐกิ
้ จแล้วช่วยกันสรุปแนวความคิดลงใน
ใบงาน
ี่
กิจกรรมเดี่ยว
นักเรียนทาใบงาน
กิจกรรมรวมชั้น
ุ
ี่ มพันธ์ระหว่างผู้ผลิตผู้บริโภค็ ธนาคารและรัฐบาล ภาษี สิทธิของผู้บริโภค
นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับความสั
้
และผู้ใช้แรงงาน
ี่
ขั้นสรุป
กิจกรรมเดี
นักเรียน่ยร่ววมกันสรุปความเข้าใจลงในสมุดบันทึก ครูเฉลยใบงาน
นักเรียนทาใบงาน
กิจกรรมรวมชั้น
นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตผู้บริโภค ธนาคารและรัฐบาล ภาษี สิทธิของผู้บริโภค
และผู้ใช้แรงงาน
ขั้นสรุป
นักเรียน ร่วมกันสรุปความเข้าใจลงในสมุดบันทึก ครูเฉลยใบงาน

๑. การเขียนผังความคิดแสดงประเภทและหน้าที่ของ
หน่
สื่อ อ/ยเศรษฐกิ
แหล่งเรียจนรู้
ี ้ใช้แรงงาน
- ตัการบอกสิ
วอย่างใบกทากั
ภาษี้บริโภคและผู
๒.
ธิขบองผู
- บัตรคา
- ใบความรู้
-การวั
ใบงาน
ดและประเมินผล
ภาระงาน
ชิ้นงาน้เกี่ยวกับการอธิบาย
๑. ประเมิ/นความรู
๑.
การเขี
ย
นผั
ดแสดงประเภทและหน้
าที่ของ
ความสัมพันธ์งรความคิ
ะหว่างผู
้ผลิตผู้บริโภค ธนาคารและ
หน่อยเศรษฐกิจ
รัฐบาล
ี ้ใช้แรงงาน
๒. การบอกสิทธิของผู้บริโภคและผู

๒. ประเมินทักษะการสังเกต อธิบายเหตุผล
การจาแนกประเภท การทางานกลุ่ม
๓.
นคุณนธรรม/คุ
การวัการประเมิ
ดและประเมิ
ผล ณลักษณะอัน
พึ๑.งประสงค์
ประเมินความรู้เกี่ยวกับการอธิบาย
วิความสั
ธีการ มพันธ์ระหว่างผู้ผลิตผู้บริโภค ธนาคารและ
๑.
การประเมินความรูจ้ ากใบงาน
รัฐบาล
๒.
งเกตการท
๒. สัประเมิ
นทักางาน
ษะการสังเกต อธิบายเหตุผล
เครื่องมือ
การจาแนกประเภท การทางานกลุ่ม
๑. แบบประเมินหน้าชั้นเรียน
๓. การประเมินคุณธรรม/คุณลักษณะอัน
๒. แบบประเมินกลุ่ม
พึงประสงค์
๓.
วิธีกแบบบั
าร นทึกคะแนนใบงาน
๔.
แบบประเมิ
นคุณลักจ้ ษณะอั
นพึงประสงค์
๑. การประเมินความรู
ากใบงาน
๕.
ปผลการประเมิ
นตามจุดประสงค์
๒. สัแบบสรุ
งเกตการท
างาน
การเรี
ย
นรู
้
เครื่องมือ
เกณฑ์
การประเมินหน้
น าชั้นเรียน
๑. แบบประเมิ
ผ่๒.านเกณฑ์
ร
อ
้
ยละ
แบบประเมินกลุ๗๐
่ม
๓. แบบบันทึกคะแนนใบงาน
๔. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๕. แบบสรุปผลการประเมินตามจุดประสงค์
การเรียนรู้
เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐

★ ★ ★ ★ บ ๒.๒/ผ ๕-๐๑
บ.๒.๒/ผ.๕-๐๑

ใบงานที่ ๐๑
หน่วยเศรษฐกิจ
คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิด แสดงประเภทและหน้าที่ของหน่วยเศรษฐกิจ
(๑๐ คะแนน)
หน่วยเศรษฐกิจ

ชื่อ............................................................................ชั้ น.................................................เลขที่.......................

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑๗๑

ใบความรูส้ าหรับนักเรียน
ระบบเศรษฐกิจ
ระบบเศรษฐกิจ หมายถึง การรวมกลุ่มกันเพื่อดาเนินการทางเศรษฐกิจ เช่น การผลิต การบริโภค
ผู้ที่ดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เรียกว่า หน่วยเศรษฐกิจ โดยหน่วยเศรษฐกิจ แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้
๑. หน่วยครัวเรือน หมายถึง บุคคลเดียวหรือกลุ่มของบุคคลที่อาศัยอยู่ในครอบครัวเดียวกัน
หน่วยครัวเรือนจะมีรายได้จากการทางาน หรือเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต ดังนั้น หน่วยครัวเรือนจึงทาหน้าที่เป็นทั้ง
เจ้าของปัจจัยการผลิตและผู้บริโภค
๒. หน่วยธุรกิจ หมายถึง บริษัท ห้างร้านที่เกี่ยวกับการค้าขายหรือประกอบกิจการที่เป็นผู้ผลิตสินค้า
และบริการ รวมทั้งเป็นผู้ขายสินค้าและบริการด้วย หน่วยธุรกิจอาจมีขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ได้ เช่น ร้านขายของชา
ผู้ผลิตรถยนต์ ชาวนา สถาบันการเงิน ธนาคาร เป้าหมายที่สาคัญของหน่วยธุรกิจ คือ การแสวงหากาไรสูงสุดจากการ
ดาเนินงาน
๓. หน่วยรัฐบาล หมายถึง องค์กรของรัฐที่ทาหน้าที่จัดหาสินค้าและบริการให้กับหน่วยครัวเรือนและ
หน่วยธุรกิจโดยไม่หวังผลกาไร หน่วยรัฐบาลมีหน้าที่จัดการศึกษา การรักษาพยาบาล การสร้างถนน ระบบขนส่ง จัดหา
ไฟฟ้า น้าประปา โทรศัพท์ นอกจากนี้หน่วยรัฐบาลยังทาหน้าที่บริหารเศรษฐกิจของประเทศ จัดหารายได้โดยการจัดเก็บ
ภาษี เพื่อนาไปใช้จ่ายในการบริหารและพัฒนาประเทศ
สิทธิของผู้บริโภคและสิทธิของผู้ใช้แรงงานในประเทศไทย
สิทธิ หมายถึง อานาจพึงมีพึงชอบที่บุคคลพึงได้ โดยไม่เบียดเบียนหรือละเมิดสิทธิของผู้อื่น โดยผู้บริโภคและผู้ใช้
แรงงานในประเทศไทยจะได้รับสิทธิตามที่กฎหมายกาหนด ดังนี้
สิทธิของผู้บริโภค
ของผู้ใช้แรงงาน (กระทรวงแรงงานต้อง)
๑. สิทธิที่จะได้รับข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ๑. เวลาทางานไม่เกิน ๘ ชม./วัน และไม่เกิน ๔๘ ชม./
สัปดาห์ มีวันหยุดไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๑ วัน
๒. สิทธิที่จะได้มีอิสระในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ ๒. ห้ามจ้างเด็กอายุต่ากว่า ๑๕ ปี เป็นลูกจ้าง
๓. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าและ ๓. นายจ้างรับผิดชอบต่อการเจ็บป่วยและเสียชีวิต
บริการ
ของลูกจ้าง
๔. สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทาสัญญา
๔. ได้รับค่าจ้างตามที่ตกลงและค่าจ้างไม่น้อยกว่า
ค่าแรงขัน้ ต่าตามกฎหมายกาหนด
๕. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชย
๕. ต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ เช่น
ความเสียหายเมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค
การรักษาพยาบาล ได้รับเงินชดเชยเมื่อตกงาน
****กระทรวงแรงงาน ทาหน้าที่ ดูแลคุ้มครองสิทธิ****

๑๗๒

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

การประเมินปรับปรุง
ผลงาน

การปฏิบัติตามหน้าที่
ที่ได้รับ

ชื่อ-สกุล

แบ่งหน้าที่รบั ผิดชอบ

เลข
ที่

การกาหนดเป้าหมาย
ร่วมกัน

แบบประเมินกระบวนการทางานกลุ่ม

รวม

เฉลี่ย

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

(ลงชื่อ)

เกณฑ์การประเมิน

(

ผลการประเมิน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ผู้ประเมิน

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

)

3 หมำยถึง ดี
๒ หมำยถึง พอใช้
๑ หมำยถึง ต้องปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสินการประเมิน
ผ่าน
หมายถึง มีผลการประเมิน ร้อยละ ๗๐-๑๐๐
ไม่ผ่าน หมายถึง มีผลการประเมิน ต่ากว่าร้อยละ ๗๐

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑๗๓

แบบบันทึกคะแนน ใบงาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ชื่อ –สกุล
คะแนนเต็ม

ใบงาน ใบงาน ใบงาน ใบงาน ใบงาน รวม
ที่ ๐๑ ที่ ๐๒ ที่ ๐๓ ที่. ๐๔ ที่ ๐๕ คะแนน
๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

เกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ

ผ่าน

๕๐

รวม

(ลงชื่อ)

ผู้ประเมิน

(

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

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป

๑๗๔

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ไม่ผา่ น

แบบประเมินการนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕

รวม

๓

๓

๑๒

๓

ร้อยละ

การใช้เวลา
ในการนาเสนอ
เหมาะสม

๓

บุคลิก ท่าทาง
และภาษา
ในการนาเสนอ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ชื่อ – สกุล

ความถูกต้อง
ของเนื้อหา

ที่

กลวิธี
การนาเสนอ

คาชี้แจง ครูประเมินพฤติกรรมของนักเรียน แล้วลงคะแนนในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน
สรุปผล
การประเมิน
ผ่าน ไม่ผ่าน

รวม

(ลงชื่อ)

เกณฑ์การประเมิน

(

ผู้ประเมิน

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

)

๓ หมายถึง ดี
๒ หมายถึง พอใช้
๑ หมายถึง ต้องปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสินการประเมิน
ผ่าน
หมายถึง มีผลการประเมิน ร้อยละ ๗๐-๑๐๐
ไม่ผ่าน หมายถึง มีผลการประเมิน ต่ากว่าร้อยละ ๗๐

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑๗๕

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
รวม

คะแนนเต็ม

๓

๓

(ลงชื่อ)

เกณฑ์การประเมิน

ปฏิบัติที่การเป็นของ
พลเมืองที่ดีของชาติ

ชื่อ – สกุล

มีวินัยและความ
รับผิดชอบ

ที่

มีความมุ่งมั่น
ในการทางาน

แบบประเมินด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕

๓

(

ร้อยละ

๙

ผ่าน

ผู้ประเมิน

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

๓ หมายถึง ดี
๒ หมายถึง พอใช้
๑ หมายถึง ต้องปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสินการประเมิน
ผ่าน
หมายถึง มีผลการประเมิน ร้อยละ ๗๐-๑๐๐
ไม่ผ่าน หมายถึง มีผลการประเมิน ต่ากว่าร้อยละ ๗๐

๑๗๖

รวม

เกณฑ์
การประเมิน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

)

ไม่ผ่าน

คำชี้แจงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๖ ชื่อแผน กำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจภำยในท้องถิ่น เวลำ ๔ ชั่วโมง

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๑. สำระสำคัญของแผน
กำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจภำยในท้องถิ่นเป็นกำรพึ่งพำอำศัยกัน เพื่อให้เศรษฐกิจของชุมชนดำเนินไปได้ด้วยดี
ทำให้เศรษฐกิจของท้องถิ่นเจริญก้ำวหน้ำ ซึ่งเป็นรำกฐำนสำคัญของกำรพัฒนำประเทศต่อไป และผู้บริโภคและผู้ใช้
แรงงำน มีสิทธิที่จะได้รับควำมคุ้มครองไม่ให้ถูกเอำรัดเอำเปรียบ โดยมีสิทธิได้รับควำมคุ้มครองทำงกฎหมำย
๒.ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในกำรนำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
กิจกรรมกำรเรียนรู้
ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษำ เศรษฐกิจในชุมชนที่มีควำมสัมพันธ์กัน
และแสดงบทบำทสมมุติ เพื่อให้นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น
กำรเตรียมสื่อ/วัสดุอุปกรณ์
- ใบควำมรู้
- ใบงำน
ใบงำน/ใบควำมรู้/ใบกิจกรรม
- ใบงำนที่ ๐๑ – ๐๒
กำรวัดและประเมินผล
- ตรวจผลงำน
- แบบทดสอบหลังเรียน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑๗๗

๑๗๘
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

แนวการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เศรษฐีน้อย : หน่วยย่อยที่ ๒ ออมไว้ไม่ขัดสน แผนการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ และภาษาไทย เวลา ๔ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
แนวกำรจัดกิจกรรม
ขั้นนำ

ขั้นสอน

ขั้นสรุป

วัดและประเมินผล

กิจกรรมกำรเรียนรู้
- ให้นักเรียนช่วยกันตอบว่ำในท้องถิ่นของนักเรียนมีกำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจอะไรบ้ำง และรวมกลุ่มกันเพื่อทำอะไร
- ครูแจ้งจุดประสงค์กำรเรียนให้นักเรียนทรำบ
1. นักเรียนจับกลุ่ม ๓ คน แล้วศึกษำใบควำมรู้ เรื่อง กำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจภำยในท้องถิ่น แล้วช่วยกันตอบคำถำมต่อไปนี้
- กำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจ มีอะไรบ้ำง
- กำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจ มีประโยชน์อย่ำงไรบ้ำง
- เงินทุนและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีควำมจำเป็นหรือไม่ อย่ำงไร
แล้วส่งตัวแทนกลุ่มนำเสนอหน้ำชั้นเรียน
2. ครูอธิบำยเกี่ยวกับเป้ำหมำยกำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจให้นักเรียนเข้ำใจ และบอกผลดีที่เกิดขึ้นหลังกำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจ
3. ครูสอนมำรยำทไทย เพื่อใช้ประกอบกิจกรรม “คนค้นคน”
4. นักเรียนแต่ละกลุ่ม ปฏิบัติภำรกิจ คนค้นคน โดยกำรออกสัมภำษณ์ผู้นำชุมชน หรือผู้ปกครอง เพื่อสำรวจกำรรวมกลุ่มเศรษฐกิจในชุมชน
กลุ่มละ ๑ กิจกรรม บันทึกผลในใบงำนมที่ ๐๑ ตำมประเด็นที่กำหนด แล้วนำมำเสนอหน้ำชั้นเรียน
5. นักเรียน ทำใบงำนที่ ๒
6. นักเรียนร่วมกันอภิปรำยเกี่ยวกับรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจภำยในท้องถิ่น
7. นักเรียน สรุปควำมเข้ำใจลงในสมุดบันทึก ครูเฉลยใบงำน
8. ทำแบบทดสอบหลังเรียน
- ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน
- ตรวจผลงำนนักเรียน
- กำรนำเสนอผลงำน
- สังเกตกำรทำงำนกลุ่ม/รำยบุคคล
- กำรทำใบงำนที่ ๐๑ - 02

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เศรษฐีน้อย : หน่วยย่อยที่ ๒ ออมไว้ไม่ขัดสน แผนการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ และภาษาไทย เวลา ๔ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ขอบเขตเนื้อหา
- ตัวอย่างการรวมกลุม่ ทางเศรษฐกิจภายใน
ท้องถิ่น
- ประโยชน์ของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ภายในท้องถิ่น
- เขียนสื่อสารโดยใช้คาได้ถูกต้องชัดเจน และ
เหมาะสม
- สร้างงานทัศนศิลป์เป็นแผนภาพ แผนผัง
เพื่อถ่ายทอดความคิดหรือเรื่องราว
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

จุดประสงค์
ความรู้
๑. บอกตัวอย่างการรวมกลุม่ ทางเศรษฐกิจภายใน
ท้องถิ่นได้
๒. บอกประโยชน์ของการรวมกลุม่
ทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นได้
ทักษะ
๑. การสังเกต
๒. อธิบายเหตุผล
๓. การจาแนกประเภท
๔. การทางานกลุม่
คุณธรรมจริยธรรม/คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีความมุ่งมั่นในการทางาน
๒. มีวินัยและความรับผิดชอบ
๓. ปฏิบัติที่การเป็นของพลเมืองที่ดีของชาติ

กิจกรรม (เวลำ ๔ ชั่วโมง)
ขั้นนำ
๑. ให้นักเรียนช่วยกันตอบว่ำในท้องถิ่นของนักเรียนมีกำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจอะไรบ้ำง และรวมกลุ่มกัน
เพื่อทำอะไร
๒. ครูแจ้งจุดประสงค์กำรเรียนให้นักเรียนทรำบ
ขั้นสอน
กิจกรรมกลุ่ม
๓. นักเรียนจับกลุม่ ๓ คน แล้วศึกษำใบควำมรู้ เรื่อง กำรรวมกลุม่ ทำงเศรษฐกิจภำยในท้องถิ่น แล้วช่วยกัน
ตอบคำถำมต่อ ไปนี้
- กำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจ มีอะไรบ้ำง
- กำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจ มีประโยชน์อย่ำงไรบ้ำง
- เงินทุนและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีควำมจำเป็นหรือไม่ อย่ำงไร
แล้วส่งตัวแทนกลุม่ นำเสนอหน้ำชัน้ เรียน
๔. ครูอธิบำยเกี่ยวกับเป้ำหมำยกำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจให้นักเรียนเข้ำใจ และบอกผลดีที่เกิดขึ้นหลังกำร
รวมกลุม่ ทำงเศรษฐกิจ
๕. ครูสอนมำรยำทไทย เพื่อใช้ประกอบกิจกรรม “คนค้นคน”
๖. นักเรียนแต่ละกลุม่ ปฏิบัตภิ ำรกิจ คนค้นคน โดยกำรออกสัมภำษณ์ผู้นำชุมชน หรือผู้ปกครอง เพือ่
สำรวจกำรรวมกลุ่มเศรษฐกิจในชุมชน กลุ่มละ ๑ กิจกรรม บันทึกผลในใบงำนมที่ ๐๑ ตำมประเด็นที่
กำหนด แล้วนำมำเสนอหน้ำชั้นเรียน
กิจกรรมเดี่ยว
๗. นักเรียนชั้น ป. ๔ ทำใบงำนที่ ๒
๘. นักเรียนร่วมกันอภิปรำยเกี่ยวกับรวมกลุม่ ทำงเศรษฐกิจ ภำยในท้องถิ่น
ขั้นสรุป
๙. นักเรียน สรุปควำมเข้ำใจลงในสมุดบันทึก ครูเฉลยใบงำน
๑๐. ทำแบบทดสอบหลังเรียน

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
- ใบความรู้
- ใบงาน
ภาระงาน / ชิ้นงาน
๑. การสารวจและการนาเสนองาน
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิน่
๒. การยกตัวอย่างการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น
๓. การบอกประโยชน์ของการรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจภายในทองถิ่น
การวัดและประเมินผล
๑. ประเมินความรู้เกี่ยวกับการยกตัวอย่าง
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจการบอกประโยชน์
ของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิน่
๒. ประเมินทักษะการสังเกต อธิบายเหตุผล
การจาแนกประเภท การทางานกลุ่ม
๓. การประเมินคุณธรรม/คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
วิธีการ
๑. การประเมินความรูจ้ ากใบงาน
๒. สังเกตการทางาน
เครื่องมือ
๑. ข้อสอบหลังเรียน
๒. แบบบันทึกคะแนนทดสอบหลังเรียน
๓. แบบประเมินหน้าชั้นเรียน
๔. แบบประเมินกลุ่ม
๕. แบบบันทึกคะแนนใบงาน
๖. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๗. แบบสรุปผลการประเมินตามจุดประสงค์
การเรียนรู้
เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์รอ้ ยละ ๗๐

๑๗๙

๒.๒/ผ ๖-๐๑
★ ★ ★ ★ บ บ.๒.๒/ผ.๖-๐๑

ใบงานที่ ๐๑
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในชุมชน กิจกรรม “คนค้นคน”
คาชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มไปสัมภาษณ์ผู้นาชุมชน หรือผู้ปกครอง เกี่ยวกับการรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจ ภายในชุมชน จานวน ๑ กิจกรรม ในหัวข้อที่กาหนดให้ต่อไปนี้ (๑๐ คะแนน)
วัตถุประสงค์ในการดาเนินงาน
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................

ชื่อสมาชิกในกลุ่ม
๑...............................................
๒................................................
๓................................................
๔...............................................
...................................................
...................................................

กลุ่มเศรษฐกิจ ที่ศึกษา
คือ
.........................................
.........................................
....
วิธีการดาเนินงาน
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................

ประโยชน์ของการรวมกลุ่ม
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................

๑๘๐ ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบั
บปรับปรุง)
ชื่อ............................................................................ชั
้น.................................................เลขที
่.......................

๒.๒/ผ ๖-๐๒
★ ★ ★ ★ บ บ.๑.๒/ผ.๖-๐๒

ใบงานที่ ๐๒
กลุ่มทางเศรษฐกิจในชุมชนที่สนใจ
คาชี้แจง ให้นักเรียนสารวจในชุมชนของตนเองว่า มีการรวมกลุ่มกันเพื่อผลิตสินค้าชนิดใดบ้าง
แล้วตอบคาถามต่อไปนี้ (๑๐ คะแนน)
สาเหตุของการรวมกลุ่ม
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................

รูปแบบของการรวมกลุ่ม
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................

เป้าหมายของการรวมกลุ่ม
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................

กลุ่ม
.............................
..................................
..

ประโยชน์ที่ได้จากการรวมกลุ่ม
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................

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

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑๘๑

ใบความรูส้ าหรับนักเรียน
การรวมกลุ่มเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นเป็นการพึ่งพาอาศัยกัน เพื่อให้เศรษฐกิจของชุมชน
ดาเนินไปได้ด้วยดี ทาให้เศรษฐกิจของท้องถิ่นเจริญก้าวหน้า ซึ่งเป็นรากฐานสาคัญของการพัฒนาประเทศ
ต่อไป
ตัวอย่างการรวมกลุ่มเชิงเศรษฐกิจเพื่อประสานประโยชน์ในท้องถิ่น เช่น กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มแม่บ้าน
กองทุนหมู่บ้าน
๑. กลุ่มออมทรัพย์
กลุ่มออมทรัพย์ เป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการดาเนินชีวิตของกลุ่ม
ฝึกให้สมาชิกประหยัด อดออม อดทน พัฒนาตนเอง รู้จักช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่ม
ที่เดือดร้อน
๒. กลุ่มแม่บ้าน
กลุ่มแม่บ้าน เป็นการรวมกลุ่มของแม่บ้านเพื่อประกอบอาชีพ โดยนาความรู้ความสามารถ
เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว เช่น กลุ่มทอผ้า กลุ่มทอพรมเช็ดเท้า กลุ่มไม้กวาด
กลุ่มทาเครื่องจักรสาน
๓. กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน
กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้าน ที่รัฐบาลได้จัดสรรให้เป็นเงินที่ใช้
ในการบริหารจัดการในท้องถิ่น เพื่อสร้างศักยภาพเกี่ยวกับความเข้มแข็งในด้านสังคมและเศรษฐกิจ
ของประชาชนในหมู่บ้าน
** ในท้องถิ่นแต่ละแห่งจะมีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเพื่อช่วยเหลือกันในด้านเศรษฐกิจ เพื่อให้
เศรษฐกิจดาเนินไปด้วยดี และเกิดการขยายตัว สร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่น**

๑๘๒

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ใบความรู้สาหรับครู
เรื่อง มารยาทในการแสดงความเคารพ
มารยาทในการยืนไหว้เป็นมารยาทในการแสดงความเคารพที่สาคัญที่สุดมีวิธีการปฏิบัติ ดังนี้
ในการยืนไหว้นั้นชายให้ยืนตัวตรง ค้อมตัวลงพร้อมกับยกมือขึ้นไหว้ ตาแหน่งของนิ้วหัวแม่มือให้ถูกต้อง
ตามระดับของบุคคลที่เราแสดงความเคารพ จากนั้น ลดมือลงพร้อมกับยืดตัวขึ้น กลับมาในท่ายืนตรงตามเดิม
สาหรับหญิงนั้น เมื่อยืนไหว้ ให้ถอยเท้าใดเท้าหนึ่งที่ถนัดไปข้างหลังเล็กน้อยพร้อมกับย่อตัวยกมือขึ้นไหว้
ตาแหน่งของนิ้วหัวแม่มือให้ถูกต้องตามระดับของบุคคลที่เราแสดงความเคารพ จากนั้น จึงลดมือลง
พร้อมกับชักเท้าที่ถอยไปกลับมาอยู่ในท่ายืนตรงตามเดิม หรือจะใช้การยืนตรงไหว้แบบชายก็ได้
การแสดงความเคารพ
การแสดงความเคารพทาได้หลายแบบ ซึ่งแตกต่างกันออกไปตามฐานะของบุคคลและกาลเทศะ
ต้องพิจารณาถึงเหตุการณ์ สถานที่ และเวลา เป็นเครื่องประกอบด้วยว่า ควรจะแสดงความเคารพแบบใด
การแสดงความเคารพขณะยืน
๑. การวันทยหัตถ์ ใช้ได้ทงั้ หญิงและชายที่แต่งเครื่องแบบและสวมหมวก
๒. ก้มศีรษะ สาหรับชาย ในกรณีที่แต่งเครื่องแบบหรือไม่ก็ตาม และไม่ได้สวมหมวก
๓. เปิดหมวก ในกรณีที่ไม่ได้แต่งเครื่องแบบ แต่สวมหมวก
๔. การไหว้ เป็นมารยาทไทย ใช้ได้ทงั้ ชายและหญิง
การแสดงความเคารพขณะนั่ง
การทาความเคารพขณะนั่ง สามารถทาได้ ๒ อย่าง คือ ไหว้ และกราบ
๑. การไหว้ ถ้าผู้ที่เราจะแสดงความเคารพเป็นผู้มีอาวุโสพอควร ควรนั่งพับเพียบ เก็บเท้า ยกมือไหว้
พร้อมกับน้อม ตัวก้มศีรษะ
๒. การกราบ ถ้าเป็นผู้มีอาวุโสใช้การกราบ ทาเช่นเดียวกับการหมอบแต่มือไม่ประสาน ให้เข่าข้างหนึ่ง
อยู่ระหว่างแขนทั้งสอง มือประณมวางตั้งลงบนพื้น แล้วก้มศีรษะ ไปให้หน้าผากแตะสันมือ ทาครั้งเดียว
ถ้าเป็นผู้มีอาวุโสมาก เมื่อกราบแล้วควรหมอบ มือประสานหรือประณมแล้วแต่กรณี
การไหว้ขณะนั่งบนเก้าอี้ ถ้าเป็นผู้ที่มีอาวุโสมากก็หันไป น้อมตัวไหว้ แล้วควรนั่งประสานมือ ถ้าเป็นผู้ที่มี
อาวุโสน้อยก็หันไปไหว้ตามธรรมดาในกรณีที่ผู้ทาความเคารพยังไม่ได้นั่งเก้าอี้ ก็เดินไปนั่งเก้าอี้เสียก่อน
แล้วจึงไหว้
การไหว้ คือ การที่มือสองข้างประณม นิ้วชิดกัน ปลายนิ้วไม่แยกจากกันและ ยกมือขึ้น ในระดับต่างๆ
เมื่อมีผู้ทาความเคารพด้วยการไหว้ ควรรับไหว้ทุกครั้ง ใช้ประณมมือระดับอกแล้วยกขึ้นเล็กน้อย
ก้มศีรษะตามฐานะของบุคคลที่จะทาความเคารพทาได้ดังนี้

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑๘๓

ตีนผม

- ไหว้พระ ยกมือที่ประณมขึ้นจรดหน้าผาก ให้ปลายนิ้ว หัวแม่มือจรด ระหว่างคิ้ว ให้ปลายนิ้ว ชี้จรด

- ไหว้บิดามารดา ครู อาจารย์ ยกมือที่ประณมขึ้น จรดส่วนกลางของหน้า ให้ปลายนิ้ว หัวแม่มือจรด
ปลายจมูก และให้ปลายนิ้วชี้จรดระหว่างคิ้ว

การไหวบิดามารดา ครูอาจารย

- ไหว้ผู้ที่เคารพทั่ว ๆ ไป ยกมือที่ประณมขึ้นจรดส่วนล่างของใบหน้า ให้ปลายนิ้วหัวแม่มือจรด
ปลายคาง และให้ปลายนิ้วชี้จรดปลายจมูก
- ไหว้ผู้ที่เสมอกัน ยกมือที่ประณมขึ้น เล็กน้อย ไม่ต้องก้มศีรษะหรือก้มเพียงเล็กน้อย

๑๘๔

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

แบบทดสอบหลังเรียน
หนวยที่ ๑ เศรษฐีนอย หนวยยอยที่ ๒ ออมไวไมขัดสน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
……………………………………………………………………………………………………………………………

คําชี้แจง ใหนักเรียนกากบาท () ทับขอที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว
๑. ผูที่มีอาชีพปลูกผักผลไมเรียกวาอะไร
ก. ชาวประมง
ข. ชาวสวน
ค. ชาวนา
ง. ชาวไร

๖. ภาษีคืออะไร
ก. รายไดของรัฐ
ข. รายจายของรัฐ
ค. หนวยงานเอกชนเรียกเก็บ
ง. รายจายของประชาชน

๒. ชุมชนที่เขมแข็งมีผลตอคนในชุมชนอยางไร
ก. มีความสงบ
ข. ประชากรเพิ่มขึ้น
ค. อาจเกิดปญหาเศรษฐกิจตามมา
ง. เกิดปญหาความยากจน

๗. แหลงรายไดที่สําคัญที่สุดของรัฐบาล คือ ขอใด
ก. การรับบริจาค
ข. การลงทุน
ค. การขายสินคาและบริการ
ง. ภาษี

๓. ถาเราไมสบายจะตองใชบริการอาชีพใด
ก. ทหาร
ข. หมอ
ค. ตํารวจ
ง. ชางกอสราง

๘. ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามีอัตราภาษีแบบใด
ก. อัตราขั้นบันได
ข. อัตรากาวหนา
ค. อัตราคงที่
ง. อัตราถอยหลัง

๔. ที่ดินที่เปนปจจัยการผลิตหมายถึงขอใด
ก. ทรัพยากรธรรมชาติที่มีจํากัด
ข. เฉพาะที่ดิน
ค. เฉพาะที่ดินที่มีโฉนด
ง. ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูอยางไมจํากัด

๙. ปภาษีคือชวงระยะเวลาใด
ก. ๑ ม.ค. ถึง ๓๑ ธ.ค.
ข. ๑๓ เม.ย. ถึง ๑๒ เม.ย.
ค. ๑ ต.ค. ถึง ๓๐ ก.ย.
ง. ไมมีขอใดถูก

๕. ขอใดที่ไมจําเปนตองคํานึงถึงในการเลือกซื้อ
สินคา และบริการ
ก. ความจําเปน
ข. ความคุมคา
ค. ความชอบ
ง. ความประหยัด

๑๐. อาชีพใดทีต่ อ งมีความสามารถเฉพาะดาน
ก. ทหาร
ข. ทนายความ
ค. ชางไม
ง. เกษตรกร
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑๘๕

๑๑. ปัจ๑๑.
จัยทีปั่มจีคจัวามส
ยที่มีคาคัวามส
ญต่อาคัการผลิ
ญต่อการผลิ
ตสินค้าตสินค้า
และบริและบริ
การ การ
ก. ราคาน้
ก. ามั
ราคาน้
น ามัน
ข. วัตถุข.ดิบวัตถุดิบ
ค. ราคาน้
ค. ามั
ราคาน้
นและวั
ามันตและวั
ถุดิบ ตถุดิบ
ง. ผิดทุง.กข้ผิอดทุกข้อ

ใดเป็นความหมายของเงิ
๑๖. ข้อ๑๖.
ใดเป็ข้นอความหมายของเงิ
น น
ก. อานาจในการซื
ก. อานาจในการซื
้อขาย ้อขาย
ข. สิ่งทีข.่จะซืสิ่ง้อทีสิ่จนะซื
ค้า้อได้สินค้าได้
ใช้ชาระหนี
้ได้ตามกฎหมา
ค. ใช้ชค.าระหนี
้ได้ตามกฎหมา
สิ่งที่กาหนดเพื
่อใช้ในการบริ
ง. สิ่งทีง.่กาหนดเพื
่อใช้ในการบริ
การ การ

๑๗. ธนาคารน
าเงินผู้อไปให้
่งที่ได้ตอบแทน
๑๗. ธนาคารน
าเงินไปให้
ื่นกู้ ผสิู้อ่งทีื่น่ไกูด้้ ตสิอบแทน
กว่าอะไร
๑๒. หน่๑๒.
วยงานที
หน่วยงานที
่จัดเก็บภาษี
่จัดเก็โบดยตรงคื
ภาษีโดยตรงคื
อหน่วยงานใด
อหน่วยงานใด เรียกว่าเรีอะไร
ยกว
ก. เงินก.ลงทุเงินนลงทุน
ก. กรมธนารั
ก. กรมธนารั
กษ์ กษ์
ข. ดอกเบี
ข. ดอกเบี
้ยเงินกู้ ยเงินกู้
ข. กรมโยธา
ข. กรมโยธา
ค. ดอกเบี
้ยเงินฝาก
ค. ดอกเบี
้ยเงินฝาก
ค. กรมสรรพกร
ค. กรมสรรพกร
ง. สลากออมสิ
ง. สลากออมสิ
น น
ง. ญกรมบั
ญชีกลาง
ง. กรมบั
ชีกลาง
ควรนใาไปใช้
ในเรื่องใด
๑๘. เงิ๑๘.
นภาษีเงิไนม่ภาษี
ควรนไม่าไปใช้
นเรื่องใด
๑๓. ธนาคารใดมี
น้าที่ในการพิ
๑๓. ธนาคารใดมี
หน้าที่ใหนการพิ
มพ์ธนบัมตพ์รธนบัตร
่อสร้างถนน
ก. ใช้กก.่อสร้ใช้ากงถนน
ก. ธนาคารแห่
งประเทศไทย
ก. ธนาคารแห่
งประเทศไทย
่อสร้ษาัทงบริษัท
ข. ใช้กข.่อสร้ใช้ากงบริ
ข. ธนาคารพาณิ
ข. ธนาคารพาณิ
ชย์ ชย์
อนข้าราชการ
ค. ใช้เค.ป็นเงิใช้นเป็เดืนอเงินข้นเดื
าราชการ
ค. ธนาคารออมสิ
ค. ธนาคารออมสิ
น น
น้า ราชการ
ค่าไฟ ราชการ
ง. ใช้เป็ง.นค่ใช้าเน้ป็านค่าไฟ
ง. ธนาคารเพื
่อการเกษตรและสหกรณ์
ง. ธนาคารเพื
่อการเกษตรและสหกรณ์
๑๙.พใดที
อาชี่รพักใดที
่รักษาความปลอดภั
ษาความปลอดภั
ยในชุมยชนในชุมชน
ผู้ประกอบอาชี
พรับราชการ
พนักค้งาน
๑๔. ผู้ป๑๔.
ระกอบอาชี
พรับราชการ
พนักงาน
าขายค้าขาย๑๙. อาชี
ก. พยาบาล
ก. พยาบาล
จ้างต้
องเสีปยระเภทใด
ภาษีประเภทใด
รับจ้างต้รับองเสี
ยภาษี
ข. ตารวจ
ข. ตารวจ
ภาษีอนโรงเรือน
ก. ภาษีก.โรงเรื
ค. วิศวกร
ค. วิศวกร
ข. ภาษีข.มูลภาษี
ค่าเพิม่มูลค่าเพิ่ม
ง. ครู ง. ครู
ได้บุคคลธรรมดา
ค. ภาษีค.เงินภาษี
ได้บเงิุคนคลธรรมดา
นิติบุคคล
ง. ภาษีง.เงินภาษี
ได้นเงิิตนิบได้
ุคคล
ใดเป็าทีน่ขหน้
าทีน่ของเงิน
๒๐. ข้อ๒๐.
ใดเป็ข้นอหน้
องเงิ
ก. สื่อกลางในการแลกเปลี
ก. สื่อกลางในการแลกเปลี
่ยน ่ยน
๑๕. เการใช้
เงินในการแลกเปลี
๑๕. การใช้
งินในการแลกเปลี
่ยนสินค้่ยานสินค้า
่องกาหนดราคา
ข. เครืข.่องกเครื
าหนดราคา
ยกกิจกรรมนี
เรียกกิจเรีกรรมนี
้ว่าอะไร้ว่าอะไร
ค. ชาระหนี
้ได้ตามกฎหมาย
ค. ชาระหนี
้ได้ตามกฎหมาย
ก. การบริ
ก. การบริ
การ การ
ง. ถูกทุง.กข้ถูอกทุกข้อ
ข. าจยาหน่าย
ข. จาหน่
ค. ค้าขาย
ค. ค้าขาย
ง. ผลิตง.สินผลิ
ค้าตสินค้า

๑๘๖

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ ๑ เศรษฐีน้อย หน่วยย่อยที่ ๒ ออมไว้ไม่ขัดสน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
๑
๒
๓
๔
๕

ข
ก
ข
ก
ค

๖
๗
๘
๙
๑๐

ก
ง
ก
ก
ค

๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

ง
ค
ก
ค
ค

๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

ค
ข
ข
ข
ง

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑๘๗

การประเมินปรับปรุง
ผลงาน

การปฏิบัติตามหน้าที่
ที่ได้รับ

ชื่อ-สกุล

แบ่งหน้าที่รบั ผิดชอบ

เลข
ที่

การกาหนดเป้าหมาย
ร่วมกัน

แบบประเมินกระบวนการทางานกลุ่ม

รวม

เฉลี่ย

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

(ลงชื่อ)

เกณฑ์การประเมิน

3 หมำยถึง
๒ หมำยถึง
๑ หมำยถึง

(

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

ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสินการประเมิน
ผ่าน
หมายถึง มีผลการประเมิน ร้อยละ ๗๐-๑๐๐
ไม่ผ่าน หมายถึง มีผลการประเมิน ต่ากว่าร้อยละ ๗๐

๑๘๘

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ผลการประเมิน

ผ่าน

)

ผู้ประเมิน

ไม่ผ่าน

แบบบันทึกคะแนน ใบงาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ชื่อ –สกุล
คะแนนเต็ม

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

๑๐

๑๐

๑๐

รวม
คะแนน

เกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ

ผ่าน

ไม่ผา่ น

๔๐

รวม

(ลงชื่อ)

(

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

)

ผู้ประเมิน

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑๘๙

แบบประเมินการนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

๓

๓

๓

ร้อยละ

๓

บุคลิก ท่าทาง
และภาษา
ในการนาเสนอ
การใช้เวลา
ในการนาเสนอ
เหมาะสม
รวม

ชื่อ – สกุล

ความถูกต้อง
ของเนื้อหา

ที่

กลวิธี
การนาเสนอ

คาชี้แจง ครูประเมินพฤติกรรมของนักเรียน แล้วลงคะแนนในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน

๑๒

ผ่าน ไม่ผ่าน

รวม

(ลงชื่อ)

เกณฑ์การประเมิน

(

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

๓ หมายถึง ดี
๒ หมายถึง พอใช้
๑ หมายถึง ต้องปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสินการประเมิน
ผ่าน
หมายถึง มีผลการประเมิน ร้อยละ ๗๐-๑๐๐
ไม่ผ่าน หมายถึง มีผลการประเมิน ต่ากว่าร้อยละ ๗๐

๑๙๐

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

สรุปผล
การประเมิน

)

ผู้ประเมิน

ปฏิบัติที่การเป็นของ
พลเมืองที่ดีของชาติ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
รวม

ชื่อ – สกุล

มีวินัยและความ
รับผิดชอบ

ที่

มีความมุ่งมั่น
ในการทางาน

แบบประเมินด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖

รวม

คะแนนเต็ม

๓

๓

๓

๙

(ลงชื่อ)

เกณฑ์การประเมิน

(

ร้อยละ

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

เกณฑ์การประเมิน
ผ่าน

)

ไม่ผ่าน

ผู้ประเมิน

๓ หมายถึง ดี
๒ หมายถึง พอใช้
๑ หมายถึง ต้องปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสินการประเมิน
ผ่าน
หมายถึง มีผลการประเมิน ร้อยละ ๗๐-๑๐๐
ไม่ผ่าน หมายถึง มีผลการประเมิน ต่ากว่าร้อยละ ๗๐

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑๙๑

แบบบันทึกคะแนนทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ ๑ เศรษฐีน้อย หน่วยย่อยที่ ๒ ออมไว้ไม่ขัดสน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
เลขที่

ชื่อ – สกุล

๑

แบบทดสอบก่อนเรียน
คะแนนเต็ม
.....คะแนน

ร้อยละ

เกณฑ์การประเมิน
ผ่าน

ไม่ผ่าน

๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

สรุปรวม

(ลงชื่อ)

(

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

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป

๑๙๒

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

)

ผู้ประเมิน

คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษามูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ
พลเอกดาวพงษ รัตนสุวรรณ
รศ.นราพร จันทรโอชา
นายอนุสรณ ฟูเจริญ

ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ
รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ
ผูชวยเลขาธิการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ

ที่ปรึกษาสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
นายสมเกียรติ ชอบผล
นายสุชาติ วงศสุวรรณ

ที่ปรึกษาสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
ขาราชการบํานาญ อดีตผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

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

ที่ปรึกษากลุมสาระการเรียนรูบูรณาการ
นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคลว
นายเทวรัฐ โตไทยะ
นายจุฬา ชิณวงศ
นายสมัย ธนะศรี
นายโกวิท เพลินจิตต

ผูรับผิดชอบโครงการ
นางนิรมล ตูจินดา
นางฉวี ณ ตะกั่วทุง

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต ๑
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต ๓
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นาน เขต ๒
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต ๑
ผูเชี่ยวชาญดานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู
ขาราชการบํานาญ สพป.พังงา
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑๙๓

คณะทํางาน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๑๙๔

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

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

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

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

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

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

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

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

ผูอํานวยการโรงเรียนบานนํ้าหิน
ครูโรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ครูโรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกที่ ๑๑๕
ครูโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร
ผูอํานวยการโรงเรียนบานคลองดินเหนียว
ผูอํานวยการโรงเรียนบานนํ้าจืด
ผูอํานวยการโรงเรียนบานยาหมี
ผูอํานวยการโรงเรียนบานทาเขา
ผูอํานวยการโรงเรียนบานปกปุย
ผูอํานวยการโรงเรียนบานสามชอง
ครูโรงเรียนบานคลองบอน
ครูโรงเรียนกะปง
ครูโรงเรียนบานอาวมะมวง
ผูอํานวยการโรงเรียนนายอวัฒนา
ครูโรงเรียนบานหลุบเลา
ครูโรงเรียนอนุบาลสกลนคร
ครูโรงเรียนบานชมภูพาน
ครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
ครูโรงเรียนบานบะนกทา
ครูโรงเรียนบานกุดเรือคํา
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ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑๙๕

บันทึก

ชุดเอกสารสื่อ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
พิมพครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน ๒๒,๐๐๐ ชุด
จัดพิมพโดย องคการคาของ สกสค.
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ชุชุดดชุการจั
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(สํ้ า(สํ้ าหรั
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กทษาปี
๖ภาคเรี
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กรรมการเรี
ยยนรู
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กลุ
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กกษาปี
ยยนที
(ภาษาอั
(ภาษาอั
งกฤษ)
งงกฤษ)
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จกรรมการเรี
ยนรู
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นผลของแต่
ผลของแต่
กรรมการเรี
นรู
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ผู้ท้ผูทรงคุ
กกษา
กกษานิ
เเทศก์
อาจารย์
และทุ
ท่า นที
ขอขอบคุ
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การปรั
และจั
าเอกสารมา
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คําชี้แจง
๑. แนวคิดหลัก
การจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน
เปนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการระหวางวิชา โดยมีกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เปนแกน และบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี
โดยใชทักษะกระบวนการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งนักเรียนไดเรียนรูทักษะกระบวนการจากครูผูสอนที่อธิบาย
แนวคิดและองคความรูในชวงตนชั่วโมง จากนั้นจึงใหนักเรียนฝกปฏิบัติแบบรวมมือรวมใจโดยการทํางาน
แบบจับคูหรือเปนกลุมยอย รวมทั้งฝกฝนทักษะเพิ่มเติมจากการทํากิจกรรมเดี่ยว

๒. การเตรียมตัวของครู
ครูผูสอนจําเปนตองศึกษาหนวยการเรียนรูลวงหนากอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูทุกครั้ง เพื่อประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียนรูและเตรียมใบงานใบกิจกรรมใหครบถวน โดยศึกษาใบความรูสําหรับครู แบบทดสอบกอนเรียน
และหลังเรียน สื่อประกอบการจัดกิจกรรม เฉลยกิจกรรมและลําดับขั้นตอนการจัดกิจกรรม
๓. สื่อการจัดการเรียนรูกลุมบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ ประกอบดวย
๓.๑ ใบงาน – ใบกิจกรรม – ใบความรู สําหรับใชในการจัดการเรียนรูกิจกรรมกลุมยอย กิจกรรม
จับคูและกิจกรรมเดี่ยว โดยใชสัญลักษณรูป และสี แสดงระดับชั้นเรียน เชน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ ใชสีสม
และมีรูป
จํานวน ๔ ดวง
๓.๒ เกม บัตรคํา และบัตรภาพ ใชประกอบการเรียนรู ชวยสรางความสนุกสนานเพลิดเพลิน
เกิดการเรียนรูอยางมีความสุข
๔. ลักษณะชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ จัดทําเปนหนวยการเรียนรู (Learning
Unit) โดยผานการวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ นําผลการวิเคราะหตัวชี้วัด
และสาระการเรียนรู มาจัดกิจกรรมการเรียนรูบูรณาการ มุงพัฒนาใหผูเรียนไดพัฒนาการเรียนรู สมรรถนะสําคัญ
และคุณลักษณะอันพึงประสงคและเสริมสรางใหผูเรียนไดเกิดคุณลักษณะตามคานิยมหลัก ๑๒ ประการ การดํารงตน
โดยใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การมีระเบียบวินัย อดทน เคารพกฎหมาย และการมีสติ รูคิด รูทํา
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูครูควรศึกษาแผนการจัดการเรียนรูนี้ใหละเอียด จัดเตรียมสื่อการเรียนรูใหพรอม ประเมิน
พฤติกรรมของผูเรียนอยางตอเนื่อง และสามารถปรับใชใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม สถานการณ และการเรียนรู
ของนักเรียนไดสําหรับภาคเรียนที่ ๑ ประกอบดวย หนวยการเรียนรู ๕ หนวยดังนี้

หนวยการเรียนรูที่
หนวยการเรียนรูที่
หนวยการเรียนรูที่
หนวยการเรียนรูที่
หนวยการเรียนรูที่

๑
๒
๔
๖
๘

เศรษฐีนอย
สุขภาพดีชีวีเปนสุข
คนดีศรีแผนดิน
เด็กไทยหัวใจสรางสรรค
สุนทรียศิลป

๕. แผนการจัดการเรียนรู กลุมบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู กลุมบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔ กําหนดใหสอดคลองกับ
หนวยการเรียนรู ใน ๑ หนวยการเรียนรูจะประกอบไปดวยหนวยยอย แตละหนวยยอยประกอบดวยแผนการ
จัดการเรียนรู แตละแผนการจัดการเรียนรูจะประกอบดวย ขอบเขตเนื้อหา จุดประสงคการเรียนรู กิจกรรม
การเรียนรู สื่อการเรียนรู และการวัดประเมินผลการเรียนรู สําหรับใชในการสอนแตละครั้ง แบงเปนชั่วโมงที่ ๑
ชั่วโมงที่ ๒ และหรือชั่วโมงที่ ๓ โดยมีเนื้อหาตอเนื่องกัน สําหรับกิจกรรมการเรียนรูสื่อ /แหลงเรียนรู และการประเมิน
แยกตามเนื้อหาและองคประกอบของแผนแตละแผน เพื่อใหเกิดความสะดวกในการสอน
๖. สัญลักษณที่ใช
ในชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมบูรณาการ สัญลักษณพิมพไวในกรอบดานบนมีความหมาย ดังนี้
บ ๑.๑/ผ ๑-๐๑
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
บูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ หนวยยอยที่ ๑
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑
ใบงานที่ ๐๑

สารบัญ
เรื่อง
คําชี้แจง
สารบัญ
หนวยการเรียนรูบูรณาการหนวยที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน
โครงสร้ำงของชุดกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้
โครงสร้ำงกลุ่มสำระกำรเรียนรู้บูรณำกำร
มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด
ลำดับกำรนำเสนอแนวคิดหลัก
โครงสร้ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ของหน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๔
หน่วยย่อยที่ ๑ ต้นกล้าคนดี
ใบสรุปหน้ำหน่วยกำรเรียนรู้หน่วยย่อยที่ ๑
โครงสร้ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้หน่วยย่อยที่ ๑
แผนกำรเรียนรู้ที่ ๑ วัฒนธรรมท้องถิ่น
แผนกำรเรียนรู้ที่ ๒ ควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรม
แผนกำรเรียนรู้ที่ ๓ วัฒนธรรมและภูมิปัญญำไทย
หน่วยย่อยที่ ๒ สิทธิเด็กไทย
ใบสรุปหน้ำหน่วยกำรเรียนรู้หน่วยย่อยที่ ๒
โครงสร้ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้หน่วยย่อยที่ ๒
แผนกำรเรียนรู้ที่ ๑ สิทธิพื้นฐานของเด็ก
แผนกำรเรียนรู้ที่ ๒ สิทธิเด็ก
แผนกำรเรียนรู้ที่ ๓ สิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก
หน่วยย่อยที่ ๓ วิถีประชาธิปไตย
ใบสรุปหนาหนวยการเรียนรูหนวยยอยที่ ๓
โครงสรางแผนการจัดการเรียนรูหนวยยอยที่ ๓
แผนการเรียนรูที่ ๑ พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
แผนการเรียนรูที่ ๒ วิถีประชาธิปไตย
แผนการเรียนรูที่ ๓ กิจกรรมประชาธิปไตย ๑
แผนการเรียนรูที่ ๔ กิจกรรมประชาธิปไตย ๒

หน้า

๓
๔
๕
๒๑
๒๒
๒๓
๒๗
๒๘
๒๙
๔๕
๖๑
๗๕
๗๖
๗๗
๑๑๐
๑๒๕
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๕
๑๖๔
๑๘๑
๑๙๕

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

สวนที่ ๑

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

โครงสร้างของชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

1
เศรษฐีน้อย

(๔0 ชั่วโมง/ปี)

2
สุขภาพดีชีวีเป็นสุข

10
อาเซียนศึกษา

(๔๐ ชั่วโมง/ปี)

(๒๐ชั่วโมง/ปี)

9
ถิ่นไทยวิไลศิลป์
( 30 ชั่วโมง/ปี )

3
เด็กไทยใฝ่ดี

การเรียนรูบูรณาการ
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
(๓๑๐ ชั่วโมง/ป)

(๔๐ ชั่วโมง/ปี)

4
คนดีศรีแผ่นดิน

๘
สุนทรียศิลป

(๓๐ ชั่วโมง/ปี)

(๓๐ ชั่วโมง/ป)

5
โลกสวยด้วยมือเรา

7
ชีวิตสุขสันต์ในบ้านของเรา
(๔๐ ชั่วโมง/ปี)

(๔๐ ชั่วโมง/ปี)

หนวยการเรียนรูที่ ๖

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๓

แนวทางการจัดการเรียนรู้ กลุ่มบูรณาการ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ภาคเรียนที่ 1
1. หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เศรษฐีน้อย( ๔0 ชั่วโมง)
 หน่วยย่อยที่ 1 ชีวิตพอเพียง
 หน่วยย่อยที่ 2 ออมไว้ไม่ขัดสน
2. หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 2 สุขภำพดีชีวีเป็นสุข
(๔๐ ชั่วโมง)
 หน่วยย่อยที่ 1 รักตัวเรำเท่ำฟ้ำ
 หน่วยย่อยที่ 2 สนุกกับเกมกีฬำ
 หน่วยย่อยที่ 3 สุขภำพดีมีสุข

๓. หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน (๓๐ ชั่วโมง)
 หนวยยอยที่ ๑ ตนกลาคนดี
 หนวยยอยที่ ๒ สิทธิเด็กไทย
 หนวยยอยที่ ๓ วิถีประชาธิปไตย
๔. หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค

๕. หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป (๓๐ ชั่วโมง)
 หนวยยอยที่ ๑ กําเนิดงานศิลป
 หนวยยอยที่ ๒ จินตนาการหรรษา
 หนวยยอยที่ ๓ ลีลาศิลปไทย
 หนวยยอยที่ ๔ ภูมิใจในงานศิลป

๔

ภาคเรียนที่ 2
1. หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 3 เด็กไทยใฝ่ดี (๔๐ ชั่วโมง)
 หน่วยย่อยที่ 1 มุ่งมั่นและศรัทธำ
 หน่วยย่อยที่ 2 ปฏิบัติมำเป็นนิจ
 หน่วยย่อยที่ 3 พำจิตแจ่มใส
2. หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 5 โลกสวยด้วยมือเรำ
(๔๐ ชั่วโมง)
 หน่วยย่อยที่ 1 รอบตัวน่ำรู้
 หน่วยย่อยที่ 2 มองดูธรรมชำติ
 หน่วยย่อยที่ 3 ซึมซำบกำรเปลี่ยนแปลง
 หน่วยย่อยที่ 4 หวงแหนสิ่งแวดล้อม
๓. หนวยการเรียนรูที่ ๗ ชีวิตสุขสันตในบานของเรา
(๔๐ ชั่วโมง)
 หนวยยอยที่ ๑ ครอบครัวอุนจิต
 หนวยยอยที่ ๒ ชางคิดซอมแซม
 หนวยยอยที่ ๓ เกษตรกรรมคูบาน
 หนวยยอยที่ ๔ สานฝนใหเปนจริง
๔. หนวยการเรียนรูที่ ๙ ถิ่นไทยวิไลศิลป (๓๐ ชั่วโมง)
 หนวยยอยที่ ๑ ยอนรอยไทย
 หนวยยอยที่ ๒ ภูมิใจในทองถิ่น
 หนวยยอยที่ ๓ แผนดินไทยแผนดินทอง
๕. หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ อาเซียนศึกษา (๒๐ ชั่วโมง)
 หนวยยอยที่ ๑ เพื่อนบานของเรา
 หนวยยอยที่ ๒ ลักษณะทางกายภายของ
กลุมอาเซียน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้บูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
หน่วย
ที่
1

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

เศรษฐีน้อย มฐ. ส 3.1
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ป.4/1
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ป.4/2
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.4/3
มฐ. ส 3.2
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.4/1
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.4/2
มฐ. ท 1.1
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.4/6
มฐ. ท 2.1
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.4/6
มฐ. ท 3.1
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.4/3
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.4/4
มฐ. ค 2.2
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.4/1
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.4/2
มฐ. ค 6.1
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.4/4
มฐ. ศ 1.1
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.4/5

สาระการเรียนรู้
- ปัจจัยที่มีผลต่อกำรเลือกซื้อสินค้ำและบริกำร
- สิทธิพื้นฐำนและรักษำผลประโยชน์ของ
ตนเองในฐำนะผู้บริโภค
- หลักกำรของเศรษฐกิจพอเพียงและนำไปใช้
ในชีวิตประจำวันของตนเอง

เวลา
(ชั่วโมง)
๔๐

- ควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจของคนในชุมชน
- หน้ำที่เบื้องต้นของเงิน
- ควำมรู้และข้อคิดจำกเรื่องที่อ่ำนเพื่อนำไปใช้
ในชีวิตประจำวัน
- กำรเขียนบันทึกและเขียนรำยงำนจำก
กำรศึกษำค้นคว้ำ
- กำรพูดแสดงควำมรู้ ควำมคิดเห็นและ
ควำมรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู
- กำรตั้งคำถำมและตอบคำถำมเชิงเหตุผลจำก
เรื่องที่ฟังและดู
- กำรแก้ปัญหำเกี่ยวกับกำรวัดควำมยำว กำร
ชั่ง กำรตวง เงิน และเวลำ
- กำรเขียนบันทึกรำยรับรำยจ่ำย
- กำรใช้ภำษำและสัญลักษณ์ทำงคณิตศำสตร์
ในกำรสื่อสำรกำรสื่อควำมหมำยและกำร
นำเสนอได้อย่ำงถูกต้อง และเหมำะสม
- ทักษะพื้นฐำนในกำรใช้วัสดุอุปกรณ์
สร้ำงสรรค์งำนวำดภำพระบำยสี

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๕

หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
มฐ. ง 1.1
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.4/2
มฐ. ต 4.1
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.4/1

2

สุภาพดีชีวี
เป็นสุข มฐ. พ ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๓
มฐ. พ ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๓
มฐ. พ ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๓
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๔

๖

สาระการเรียนรู้

เวลา
(ชั่วโมง)

- กำรทำงำนบรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้อย่ำงเป็น
ขั้นตอนด้วยควำมขยัน อดทน รับผิดชอบและ
ซื่อสัตย์
- กำรฟังและพูด/อ่ำน ในสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้น
ในห้องเรียนและสถำนศึกษำ
- กำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำรของร่ำงกำย
และจิตใจตำมวัย
- ควำมสำคัญของกล้ำมเนื้อ กระดูกและข้อที่
มี ผ ลต่ อ สุ ข ภ ำพ กำรเจริ ญ เติ บ โตและ
พัฒนำกำร
- วิธีดูแลกล้ำมเนื้อ กระดูกและข้อให้ทำงำน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
- คุณลักษณะของควำมเป็นเพื่อนและสมำชิกที่
ดีของครอบครัว
- แสดงพฤติกรรมที่เหมำะสมกับเพศของตนตำม
วัฒนธรรมไทย
- ยกตัวอย่ำงวิธีกำรปฏิเสธกำรกระทำที่เป็น
อันตรำยและไม่เหมำะสมในเรื่องเพศ
- กำรควบคุมตนเองเมื่อใช้ทักษะกำร
เคลื่อนไหวในลักษณะผสมผสำนได้ทั้งแบบอยู่
กับที่ เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบ
- กำรฝึกกำยบริหำรท่ำมือเปล่ำประกอบ
จังหวะ
- กำรเล่นเกมเลียนแบบและกิจกรรมแบบผลัด
- กำรเล่นกีฬำพื้นฐำน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๔๐

หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
มฐ. พ ๓.๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๑

ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๒
มฐ. พ ๔.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๓
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๔
มฐ. พ ๕.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๓
มฐ. ท ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๗
มฐ. ท ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๓
มฐ. ศ ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๕
มฐ. ง ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๔

สาระการเรียนรู้

เวลา
(ชั่วโมง)

- กำรออกกำลังกำย เล่นเกม และกีฬำที่ตนเอง
ชอบและมีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ผล
พัฒนำกำรของตนเองตำมตัวอย่ำงและแบบ
ปฏิบัติของผู้อื่น
- กำรปฏิบัติตำมกฎ กติกำกำรเล่นกีฬำพื้นฐำน
ตำมชนิดกีฬำที่เล่น
- ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่งแวดล้อมกับสุขภำพ
- สภำวะอำรมณ์ ควำมรู้สึกที่มีผลต่อสุขภำพ
- วิเครำะห์ข้อมูลบนฉลำกอำหำรและผลิตภัณฑ์
สุขภำพ เพื่อกำรเลือกบริโภค
- กำรทดสอบและปรับปรุงสมรรถภำพทำงกำย
ตำมผลกำรทดสอบสมรรถภำพ
- ควำมสำคัญของกำรใช้ยำอย่ำงถูกวิธี
- วิธีปฐมพยำบำลเมื่อได้รับอันตรำยจำกกำรใช้
ยำผิด สำรเคมี แมลงสัตว์กัดต่อย และกำร
บำดเจ็บจำกกำรเล่นกีฬำ
- วิเครำะห์ผลเสียของกำรสูบบุหรี่ และกำรดื่ม
สุรำที่มีต่อสุขภำพและกำรป้องกัน
- กำรอ่ำนหนังสือที่มีคุณค่ำตำมควำมสนใจ
อย่ำงสม่ำเสมอและแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องที่อ่ำน
- กำรพูดแสดงควำมรู้ ควำมคิดเห็น และ
ควำมรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู
- ทักษะพื้นฐำนในกำรใช้วัสดุอุปกรณ์
สร้ำงสรรค์งำนวำดภำพระบำยสี
- กำรใช้คอมพิวเตอร์เพื่อกำรทำงำน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๗

หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

๓

เด็กไทยใฝ่ดี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
มฐ. ส ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๓
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๔
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๕
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๖
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๗

ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๘
มฐ. ส ๑.๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๓

๘

สาระการเรียนรู้

- ควำมสำคัญของพระพุทธศำสนำ หรือศำสนำ
ที่ตนนับถือในฐำนะเป็นศูนย์รวมจิตใจของศำ
สนิกชน
- พุทธประวัติตั้งแต่บรรลุธรรมจนถึงประกำศ
ธรรม หรือประวัติศำสดำที่ตนนับถือ
- กำรประพฤติตนตำมแบบอย่ำงกำรดำเนิน
ชีวิตและข้อคิดจำกประวัติสำวก ชำดก เรื่อง
เล่ำ และศำสนิกชนตัวอย่ำง
- กำรแสดงควำมเคำรพพระรัตนตรัย ปฏิบัติ
ตำมหลักธรรม ในพระพุทธศำสนำหรือ
หลักธรรมของศำสนำที่ตนนับถือ
- ชื่นชมกำรทำควำมดีของตนเอง บุคคลใน
ครอบครัว โรงเรียนและชุมชนตำมหลักศำสนำ
พร้อมทั้งบอกแนวปฏิบัติในกำรดำเนินชีวิต
- เห็นคุณค่ำและสวดมนต์แผ่เมตตำ มีสติที่เป็น
พื้นฐำนของสมำธิในพระพุทธศำสนำหรือกำร
พัฒนำจิตตำมแนวทำงของศำสนำที่ตนนับถือ
ตำมที่กำหนด
- ปฏิบัติตนตำมหลักธรรมของศำสนำที่ตน นับ
ถือ เพื่อกำรอยู่ร่วมกันเป็นชำติได้อย่ำง
สมำนฉันท์
- อธิบำยประวัติศำสดำของศำสนำอื่นๆ
โดยสังเขป
- ควำมสำคัญและมีส่วนร่วมในกำร
บำรุงรักษำศำสนสถำนของศำสนำที่ตนนับถือ
- มรรยำทของควำมเป็นศำสนิกชนที่ดี
- ปฏิบัติตน ในศำสนพิธี พิธีกรรมและวัน
สำคัญ ทำงศำสนำได้ถูกต้อง

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

เวลา
(ชั่วโมง)
๔๐

หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
มฐ. ศ ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๗
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๘
มฐ. ง ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๓

๔

คนดีี
มฐ. ส ๒.๑
ศรีแผ่นดิน ตัวชีว้ ัดที่ควรรู้ป.๔/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ป.๔/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ป.๔/๓
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ป.๔/๔
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ป.๔/๕
มฐ. ส ๒.๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๓
มฐ. ศ ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๓

สาระการเรียนรู้

เวลา
(ชั่วโมง)

- กำรวำดภำพระบำยสี โดยใช้สีวรรณะอุ่นและ
สีวรรณะเย็น ถ่ำยทอดควำมรู้สึกและ
จินตนำกำร
- กำรเปรียบเทียบควำมคิดควำมรู้สึกที่
ถ่ำยทอดผ่ำนงำนทัศนศิลป์ของตนเองและ
บุคคลอื่น
- เหตุผลในกำรทำงำนให้บรรลุเป้ำหมำย
- กำรเป็นพลเมืองดีตำมวิถีประชำธิปไตยใน
ฐำนะสมำชิกที่ดีของชุมชน
- กำรเป็นผู้นำและผู้ตำมที่ดี
- วิเครำะห์สิทธิพื้นฐำนที่เด็กทุกคนพึงได้รับ
ตำมกฎหมำย
- ควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรมของกลุ่มคนใน
ท้องถิ่น
- วิธีกำรที่จะอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุขใน
ชีวิตประจำวัน

๓๐

- อำนำจอธิปไตยและควำมสำคัญของระบอบ
ประชำธิปไตย
- บทบำทหน้ำที่ของพลเมืองในกระบวนกำร
เลือกตั้ง
- ควำมสำคัญของสถำบันพระมหำกษัตริย์ตำม
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
- กำรแสดง กำรเคลื่อนไหวในจังหวะต่ำง ๆ
ตำมควำมคิดของตน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๙

หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
มฐ. ท ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๓
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๖
มฐ. ต ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๑

5

โลกสวย
ด้วยมือเรา

มฐ. ส. ๕.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป๔/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๔/๓
มฐ. ส. ๕.๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป. ๔/๓
มฐ ศ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๗
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๔/๕
มฐ. ง ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๔/๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๔/๓
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๔/๔

๑๐

สาระการเรียนรู้

เวลา
(ชั่วโมง)

- กำรพูดแสดงควำมรู้ ควำมคิดเห็นและ
ควำมรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู
- มำรยำทในกำรฟัง กำรดู และกำรพูด
- กำรปฏิบัติตำมคำสั่ง คำขอร้อง และ
คำแนะนำ (instructions) ง่ำยๆ ที่ฟังหรืออ่ำน
- ลักษณะทำงกำยภำพของจังหวัดตนเอง
- แหล่งทรัพยำกรและสถำนที่สำคัญในจังหวัด
ของตนเอง
- ลักษณะทำงกำยภำพที่ส่งผลต่อแหล่ง
ทรัพยำกรและสถำนที่สำคัญในจังหวัด
- สิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพที่มีผลต่อกำรดำเนิน
ชีวิตของคนในจังหวัด
- กำรเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในจังหวัด
และผลต่อกำรเปลี่ยนแปลง
- กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมในจังหวัด
- กำรเลือกใช้สีวรรณะอุ่น เย็น เพื่อถ่ำยทอด
ควำมรู้สึกตำมจินตนำกำรของตนเอง
- กำรใช้วัสดุอุปกรณ์ในกำรวำดภำพระบำยสี
- ทักษะกำรทำงำนตำมขั้นตอน เพื่อให้บรรลุ
เป้ำหมำย
- คุณลักษณะของกำรทำงำน เช่น ขยัน อดทน
รับผิดชอบ
- ทักษะกำรทำงำนตำมขั้นตอน เพื่อให้บรรลุ
เป้ำหมำย
- คุณลักษณะของกำรทำงำน เช่น ขยัน อดทน
รับผิดชอบ

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๔๐

หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
มฐ. ท ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๔/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๔/๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๔/๓
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๔/๕

๗

ชีวิตสุขสันต์
ในบ้านของ มฐ.ง ๑.๑
เรา
ตัวชี้วดั ที่ควรรู้ ป.๔/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๔/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๓
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๔/๔
มฐ.ง ๔.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๔/๑
มฐ. ส ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๔/๓
มฐ. ศ ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู ป.๔/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู ป.๔/๕
ตัวชี้วัดที่ควรรู ป.๔/๗

สาระการเรียนรู้

เวลา
(ชั่วโมง)

- กำรพูดแสดงควำมคิดเห็นจำกเรื่องที่ฟังและดู
ในชีวิตประจำวัน
- กำรรำยงำน เช่น กำรพูดลำดับขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำน
- กำรพูดลำดับเหตุกำรณ์
๔๐
- กำรทำงำนโดยใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ
ง่ำยๆ ให้บรรลุเป้ำหมำยในกำรดำรงชีวิต
- กำรทำงำนอย่ำงเป็นขั้นตอน ด้วยควำมขยัน
อดทนรับผิดชอบ และซื่อสัตย์เพื่อให้บรรลุ
เป้ำหมำยที่วำงไว้
- มำรยำทในกำรทำงำนร่วมกับผู้อื่น
- กำรใช้พลังงำนและทรัพยำกรในกำรทำงำน
อย่ำงประหยัด และคุ้มค่ำ
- ควำมหมำยและควำมสำคัญของอำชีพ
- หลักกำรของเศรษฐกิจพอเพียงและกำรนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง
- การเปรียบเทียบรูปลักษณะของรูปราง
รูปทรง ในธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
- การใชวัสดุ อุปกรณในการวาดภาพ
ระบายสี
- วาดภาพระบายสี โดยใชสีวรรณะอุน
และสีวรรณะเย็น ถายทอดความรูสึก
และจินตนาการ

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑๑

หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
มฐ พ ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป ๔/๒
มฐ ท ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป๔/๓

๘

สุนทรียศิลป์

มฐ. ศ ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๓
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๔
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๕
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๖
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๗
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๘
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๙
มฐ. ศ ๑.๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๒

๑๒

สาระการเรียนรู้

เวลา
(ชั่วโมง)

- แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตน
- เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพ
ความคิดเพื่อใชพัฒนางานเขียน
๔๐
- กำรเปรียบเทียบรูปลักษณะรูปร่ำง รูปทรงใน
ธรรมชำติ สิ่งแวดล้อมและงำนทัศนศิลป์
- อิทธิพลของสีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็น ที่มี
ต่ออำรมณ์ของมนุษย์
- จำแนกทัศนธำตุ ของสิ่งต่ำงๆ ในธรรมชำติ
สิ่งแวดล้อมและงำนทัศนศิลป์โดยเน้นเรื่อง
เส้น สี รูปร่ำง รูปทรง พื้นผิว และพื้นที่ว่ำง
- ทักษะพื้นฐำนในกำรใช้วัสดุ อุปกรณ์
สร้ำงสรรค์งำนพิมพ์ภำพ
- ทักษะพื้นฐำนในกำรใช้วัสดุ อุปกรณ์
สร้ำงสรรค์งำนวำดภำพระบำยสี
- ลักษณะของภำพโดยเน้นเรื่องกำรจัดระยะ
ควำมลึก น้ำหนักและแสงเงำในภำพ
- กำรวำดภำพระบำยสี โดยใช้สีวรรณะอุ่นและ
สีวรรณะเย็น ถ่ำยทอดควำมรู้สึก จินตนำกำร
- เปรียบเทียบควำมคิดควำมรู้สึกที่ถ่ำยทอด
ผ่ำนงำนทัศนศิลป์ของตนเองและบุคคลอื่น
- กำรเลือกใช้วรรณะสีเพื่อถ่ำยทอดอำรมณ
ควำมรู้สึกในกำรสร้ำงงำนทัศนศิลป์
- อภิปรำยเกี่ยวกับงำนทัศนศิลป์ใน
เหตุกำรณ์ และงำนเฉลิมฉลองของวัฒนธรรม
ในท้องถิ่น
- บรรยำยเกี่ยวกับงำนทัศนศิลป์ที่มำจำก
์
วัฒนธรรมต่ำง ๆ

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
มฐ. ศ ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๓
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๔
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๕
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๖
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๗
มฐ. ศ ๒.๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๒
มฐ. ศ ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๓
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๔
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๕

สาระการเรียนรู้

เวลา
(ชั่วโมง)

- ประโยคเพลงอย่ำงง่ำย
- ประเภทของเครื่องดนตรีที่ใช้ในเพลงที่ฟัง
- ทิศทำงกำรเคลื่อนที่ขึ้น–ลง ง่ำย ๆ ของ ทำนอง
รูปแบบ จังหวะและควำมเร็วของ
จังหวะในเพลง ที่ฟัง
- กำรอ่ำน-เขียนโน้ตดนตรีไทยและสำกล
- ร้องเพลงใช้ช่วงเสียงที่เหมำะสมกับตนเอง
- กำรใช้และเก็บเครื่องดนตรีอย่ำงถูกต้องและ
ปลอดภัย
- กำรใช้ดนตรีสื่อเรื่องรำว
- แหล่งที่มำและควำมสัมพันธ์ ของวิถี
ชีวิตไทยที่สะท้อนในดนตรีและเพลง
ท้องถิ่น
- ควำมสำคัญในกำรอนุรักษส่งเสริมวัฒนธรรม
ทำงดนตรี
- ทักษะพื้นฐำนทำงนำฏศิลป์และกำรละครที่
ใช้สื่อควำมหมำยและอำรมณ์
- กำรใช้ภำษำท่ำและนำฏยศัพท์หรือศัพท์ทำง
กำรละครง่ำย ๆ ในกำรถ่ำยทอดเรื่องรำว
-แสดง กำรเคลื่อนไหวในจังหวะต่ำง ๆ ตำม
ควำมคิดของตน
-แสดงนำฏศิลป์เป็นคู่ และหมู่
-เล่ำสิ่งที่ชื่นชอบในกำรแสดง โดยเน้นจุดสำคัญ
ของเรื่อง ลักษณะเด่นของตัวละคร

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑๓

หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
มฐ. ศ ๓.๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๓
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๔
มฐ. ท ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๓
มฐ. ท ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๓
มฐ. ท ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๓
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๔
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๖
มฐ. พ ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๓
มฐ. ส ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๔

๑๔

สาระการเรียนรู้
- ประวัติควำมเป็นมำของนำฏศิลป์ หรือชุด
กำรแสดงอย่ำงง่ำย ๆ
-เปรียบเทียบกำรแสดงนำฏศิลป์กับกำรแสดง
ที่มำจำกวัฒนธรรมอื่น
-ควำมสำคัญของกำรแสดงควำมเคำรพในกำร
เรียนและกำรแสดงนำฏศิลป์
-เหตุผลที่ควรรักษำและสืบทอดกำรแสดง
นำฏศิลป์
- กำรอ่ำนออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง
- กำรจับใจควำมจำกเรื่องที่อ่ำน
- กำรอ่ำนเรื่องสั้น ๆ ตำมเวลำทีก่ ำหนดและตอบ
คำถำมจำกเรื่องที่อ่ำน
- กำรเขียนสื่อสำรใช้คำได้ชัดเจนและเหมำะสม
- เขียนแผนภำพโครงเรื่อง และแผนภำพควำมคิด
เพื่อใช้พัฒนำงำนเขียน
- กำรจำแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจำกเรื่องที่
ฟังและดู
-สรุปควำมจำกเรื่องที่ฟังและดู
-ตั้งคำถำมและตอบคำถำมเชิงเหตุผลจำกเรื่อง
ที่ฟังและดู
- มำรยำทในกำรฟัง กำรดู และกำรพูด
- ควบคุมตนเองเมื่อใช้ทักษะกำรเคลื่อนไหวใน
ลักษณะผสมผสำนได้ ทั้งแบบอยู่กับที่
เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบ
- ฝึกกำยบริหำรท่ำมือเปล่ำประกอบจังหวะ
- เล่นเกมเลียนแบบและกิจกรรมแบบผลัด
- อธิบำยควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรมของกลุ่ม
คนในท้องถิ่น

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

เวลา
(ชั่วโมง)

หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

9

ถิ่นไทย
วิไลศิลป์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
มฐ. ส ๔.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๓
มฐ. ส ๔.๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ๔/๒
มฐ. ส ๔.๓
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๔/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๔/๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๔/๓
มฐ. ท ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๔/๓
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๔/๖
มฐ. ท ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๔/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๓
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๔/๔

สาระการเรียนรู้

เวลา
(ชั่วโมง)
๓๐

- นับช่วงเวลำเป็นทศวรรษ ศตวรรษ และ
สหัสวรรษ
- อธิบำยยุคสมัยในกำรศึกษำประวัติของ
มนุษยชำติโดยสังเขป
- แยกแยะประเภทหลักฐำนที่ใช้ในกำรศึกษำ
ควำมเป็นมำของท้องถิ่น
- อธิบำยกำรตั้งหลักแหล่งและพัฒนำกำรของ
มนุษย์ยุคก่อนประวัติศำสตร์และยุค
ประวัติศำสตร์โดยสังเขป
- ยกตัวอย่ำงหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ที่พบ
ในท้องถิ่นที่แสดงพัฒนำกำรของมนุษยชำติใน
ดินแดนไทย
- พัฒนำกำรของอำณำจักรสุโขทัยโดยสังเขป
- ประวัติ ผลงำนของบุคคลสำคัญสมัยสุโขทัย
- ภูมิปัญญำไทยที่สำคัญสมัยสุโขทัย ที่น่ำ
ภำคภูมิใจ และควรค่ำแก่กำรอนุรักษ์
- อ่ำนเรื่องสั้น ๆ ตำมเวลำที่กำหนดและตอบ
คำถำมจำกเรื่องที่อ่ำน
-สรุปควำมรู้และข้อคิดจำกเรื่องที่อ่ำนเพื่อ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
-คัดลำยมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่ง
บรรทัด
-เขียนแผนภำพโครงเรื่องและแผนภำพ
ควำมคิดเพื่อใช้พัฒนำงำนเขียน
-เขียนข่อควำมจำกเรื่องสั้น ๆ

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑๕

หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
มฐ. ท ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๔/๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๔/๓
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๔/๔
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๕
มฐ. ท ๕.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๔/๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๔/๓
มฐ. ศ ๒.๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๔/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๒
มฐ. พ ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๒
มฐ. ง ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๔/๔
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๕

๑๖

สาระการเรียนรู้
- พูดสรุปควำมจำกกำรฟังและดู
- พูดแสดงควำมรู้ ควำมคิดเห็น และควำมรู้สึก
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู
- ตั้งคำถำมและตอบคำถำมเชิงเหตุผลจำกเรื่อง
ที่ฟังและดู
- รำยงำนเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษำค้นคว้ำจำก
กำรฟัง กำรดู และกำรสนทนำ
- อธิบำยข้อคิดจำกกำรอ่ำนนำไปใช้ในชีวิตจริง
- ร้องเพลงพื้นบ้ำน
- แหล่งที่มำและควำมสัมพันธ์ของวิถีชีวิตไทย
ที่สะท้อนในดนตรีและเพลงท้องถิ่น
- ควำมสำคัญในกำรอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรม
ทำงดนตรี
- คุณลักษณะของควำมเป็นเพื่อนและสมำชิกที่
ดีของครอบครัว
- พฤติกรรมที่เหมำะสมกับเพศของตนตำม
วัฒนธรรมไทย
- ระบบปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์เพื่อกำรทำงำน
- สร้ำงภำพหรือชิ้นงำนจำกกำรจินตนำกำรโดย
ใช้โปรแกรมกรำฟิกด้วยควำมรับผิดชอบ

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

เวลา
(ชั่วโมง)

หน่วย
ที่
๑๐

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้
อาเซียน
ศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
มฐ. ส ๔.๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๒
มฐ. ส ๕.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๔/๓
มฐ. ง ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๑
มฐ. ง ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๓
มฐ. ศ ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๔/๗
มฐ. ท ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๔/๑
มฐ. ต ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๔/๑

สาระการเรียนรู้
- กำรตั้งหลักแหล่งและพัฒนำกำรของมนุษย์
ยุคก่อนประวัติศำสตร์และประวัติศำสตร์
- หลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ที่พบในท้องถิ่นที่
แสดงพัฒนำกำรของมนุษยชำติ

เวลา
(ชั่วโมง)
๒๐

- กำรใช้แผนที่ ภำพถ่ำย ลักษณะทำงกำยภำพ
ของจังหวัดตนเอง
- ระบุแหล่งทรัพยำกรและสิ่งต่ำงๆ ในจังหวัด
ของตนเองด้วยแผนที่
- แผนที่แสดงควำมสัมพันธ์ของสิ่งต่ำง ๆ ที่มี
อยู่ในจังหวัด
- เหตุผลในกำรทำงำนให้บรรลุเป้ำหมำย
- ประโยชน์และโทษจำกกำรใช้งำน
คอมพิวเตอร์
- กำรวำดภำพระบำยสีโดยใช้สีวรรณะอุ่นและ
สีวรรณะเย็นถ่ำยทอดควำมรู้สึกและ
จินตนำกำร
- กำรคัดลำยมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่ง
บรรทัดตำมรูปแบบกำรเขียนตัวอักษรไทย
- กำรอ่ำนออกเสียงคำ สะกดคำ อ่ำนกลุ่มคำ
ประโยค ข้อควำมง่ำยๆ และบทพูดเข้ำจังหวะ

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑๗

สวนที่ ๒

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดของหนวยการเรียนรูบูรณาการ
หนวยที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน (จํานวน ๓๐ ชั่วโมง)

มาตรฐาน ส ๒.๑ เข้ำใจและปฏิบัติตนตำมหน้ำทีข่ องกำรเป็นพลเมืองดี มีค่ำนิยมทีด่ ีงำม และธำรงรักษำประเพณี
และวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่ำงสันติสุข
ตัวชี้วัด
ป.๔/๑ ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตำมวิถีประชำธิปไตยในฐำนะสมำชิกที่ดีของชุมชน
ป.๔/๒ ปฏิบัติตนในกำรเป็นผู้นำและผู้ตำมที่ดี
ป.๔/๓ วิเครำะห์สิทธิพื้นฐำนที่เด็กทุกคนพึงได้รับตำมกฎหมำย
ป.๔/๔ อธิบำยควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรมของกลุ่มคนในท้องถิ่น
ป.๔/๕ เสนอวิธีกำรที่จะอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุขในชีวิตประจำวัน
มาตรฐาน ส ๒.๒ เข้ำใจระบบกำรเมืองกำรปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธำ และธำรงรักษำไว้
ซึ่งกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตัวชี้วัด
ป.๔/๑ อธิบำยอำนำจอธิปไตยและควำมสำคัญของระบอบประชำธิปไตย
ป.๔/๒ อธิบำยบทบำทหน้ำที่ของพลเมืองในกระบวนกำรเลือกตั้ง
ป.๔/๓ อธิบำยควำมสำคัญของสถำบันพระมหำกษัตริย์ตำมระบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มาตรฐาน ศ ๓.๑ เขาใจ และแสดงออกทางนาฏศิลปอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษวิจารณคุณคานาฏศิลป
ถายทอดความรูสึก ความคิดอยางอิสระ ชื่นชม และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
ตัวชี้วัด
ศ ๓.๑ ป.๔/๓ แสดง การเคลื่อนไหวในจังหวะตาง ๆ ตามความคิดของตน
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด และความรูสึก
ในโอกาสตางๆอยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค
ตัวชี้วัด
ท ๓.๑ ป.๔/๓ พูดแสดงควำมรู้ ควำมคิดเห็นและควำมรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู
ท ๓.๑ ป.๔/๖ มีมำรยำทในกำรฟัง กำรดู และกำรพูด
มาตรฐาน ต ๑.๑ เข้ำใจและตีควำมเรื่องที่ฟังและอ่ำนจำกสื่อประเภทต่ำงๆ และแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงมีเหตุผล
ตัวชี้วัด
ต ๑.๑ ป.๔/๑ ปฏิบัติตำมคำสั่ง คำขอร้อง และคำแนะนำ (instructions) ง่ำยๆ ที่ฟังหรืออ่ำน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๒๑

ลาดับการนาเสนอแนวคิดหลักของหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ
หน่วยที่ ๔ คนดีศรีแผ่นดินชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
หน่วยย่อยที่ ๑ ต้นกล้าคนดี

หน่วยย่อยที่ ๒ สิทธิเด็กไทย

(๙ ชั่วโมง)

(๙ ชั่วโมง)

วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมีความสาคัญต่อการ
ดาเนินชีวิตในสังคมไทย
ดังนั้นทุกคนจึงควรมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์และเผยแพร่
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในชุมชน ดังนี้
วัฒนธรรมท้องถิ่น

สิทธิพื้นฐานของเด็กตามที่
กฎหมายรับรองมี ๔ ด้าน การ
ละเมิดสิทธิเด็กเป็นปัญหาสาคัญที่
เกิดขึ้นในสังคมไทย ดังนั้นทุกๆคน
จึงต้องช่วยปกป้องคุ้มครองเด็ก
รวมทั้งต้องรู้และปฏิบัติตามกฎหมาย
เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้
อย่างมีความสุขดังนี้
สิทฺธิพื้นฐานของเด็ก

หน่วยย่อยที่ ๓
วิถีประชาธิปไตย
(๑๒ ชั่วโมง)
ประเทศไทยปกครองด้วย
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
โดยประชาชนสามารถมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมประชาธิปไตยได้
ในทุกขั้นตอน ทั้งในระดับท้องถิ่น
และระดับประเทศการปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองดีจะทาให้ชุมชนและ
ประเทศชาติเจริญก้าวหน้า และอยู่
ร่วมกันได้อย่างมีความสุขดังนี้
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

ควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรม

สิทธิเด็ก

วิถปี ระชาธิปไตย
วัฒนธรรมและภูมิปัญญำไทย

สิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก

กิจกรรมประชาธิปไตย ๑
กิจกรรมประชาธิปไตย ๒

๒๒

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๒๓

แผนที่ ๑
สิทธิพื้นฐานของเด็ก

แผนที่ ๒
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม

แผนที่ ๓
สิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง คนดีศรีแผ่นดิน
เวลา ๓๐ ชั่วโมง

หน่วยย่อยที่ ๓
เรื่อง วิถีประชาธิปไตย
เวลา ๑๒ ชั่วโมง

- วัฒนธรรมในภาคตางๆ ของไทยที่แตกตางกัน
เชน การแตงกาย ภาษา อาหาร
- รองเพลงประกอบทาทาง
- ปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรอง คําแนะนํางายๆ
ที่ฟงและอาน

แผนที่ ๓
วัฒนธรรมและภูมปิ ัญญาไทย

- สิทธิพนื้ ฐำนของเด็ก
- พูดแสดงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมคิดเห็น และควำมรู้สกึ จำกเรื่องที่ฟังและดู
- มีมำรยำทในกำรฟัง กำรดูและกำรพูด
- ร้องเพลงไทยสำกลทีเ่ หมำะกับวัย และแสดงท่ำทำง

หน่วยย่อยที่ ๒
เรื่อง สิทธิเด็กไทย
เวลา ๙ ชัว่ โมง

หน่วยย่อยที่ ๑
เรื่อง ต้นกล้าคนดี
เวลา ๙ ชัว่ โมง

- วัฒนธรรมในภาคตางๆ ของไทยที่แตกตางกัน
- ปฏิบัติตามคาสั่ง คําขอรอง คําแนะนํางายๆ ที่ฟง
และอาน

- สิทธิพื้นฐำนของเด็ก
- พูดแสดงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมคิดเห็น และควำมรู้สกึ จำกเรื่องที่ฟัง
และดู
- มีมำรยำทในกำรฟัง กำรดูและกำรพูด

แผนที่ ๒
สิทธิเด็ก

- สิทธิพื้นฐำนของเด็ก
- พูดแสดงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมคิดเห็น และ
ควำมรู้สึกจำกเรื่องที่ฟังและดู
- มีมำรยำทในกำรฟัง กำรดูและกำรพูด

และอาน

แผนที่ ๑
วัฒนธรรมท้องถิ่น
-ความหมายและประเภทของวัฒนธรรม
-ความแตกต่างทางวัฒนธรรมในภาคต่างๆ ของไทย
-ร้องเพลงประกอบท่าทาง
-ปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรอง คําแนะนํางายๆ ที่ฟง

แผนที่ ๑
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
-กำรเข้ำร่วมกิจกรรมประชำธิปไตย
- แนวทำงกำรปฏิบัติตนเป็นสมำชิกที่ดขี องชุมชน กำรเป็น
ผู้นำผู้ตำมที่ดี
- พูดแสดงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมคิดเห็น และควำมรู้สกึ
จำกเรื่องที่ฟังและดูได้
- มีมำรยำทในกำรฟัง กำรดู และกำรพูด

แผนที่ ๔
กิจกรรมประชาธิปไตย ๒
- ปัญหำและสำเหตุของกำรเกิดควำมขัดแย้งในชีวิตประจำวัน
- แนวทำงกำรแก้ปัญหำควำมขัดแย้งด้วยสันติวิธี
- พูดแสดงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมคิดเห็น และควำมรู้สกึ จำกเรื่องที่
ฟังและดูได้
- มีมำรยำทในกำรฟัง กำรดูและกำรพูด

แผนที่ ๓
กิจกรรมประชาธิปไตย ๑
- บทบำทหน้ำที่ของพลเมืองในกระบวนกำรเลือกตั้ง ทั้งก่อนกำร
เลือกตั้ง ระหว่ำงกำรเลือกตั้ง หลังกำรเลือกตั้ง
- พูดแสดงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมคิดเห็น และควำมรู้สกึ จำกเรื่อง
ที่ฟัง และดู
- มีมำรยำทในกำรฟั ง กำรดูและกำรพูด
- แสดงการเคลื่อนไหวในจังหวะตางๆ ตามความคิดของตน

แผนที่ ๒
วิถีประชาธิปไตย
- อำนำจอธิปไตย ควำมสำคัญของกำรปกครองตำมระบอบ
ประชำธิปไตย ควำมสำคัญของสถำบันพระมหำกษัตริย์ ตำม
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข
- พูดแสดงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมคิดเห็น และควำมรู้สกึ จำก
เรื่องทีฟ่ ัง และดู
- ร้องเพลงง่ำย ๆ เคลื่อนไหวตำมอำรมณ์ของบทเพลง

โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ คนดีศรีแผ่นดิน

หนวยยอยที่ ๑
ตนกลาคนดี

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ใบสรุปหน้าหน่วยการเรียนรู้
หน่วยย่อยที๑่
จานวนเวลาเรียน ๙ ชั่วโมง

ชื่อหน่วยย่อยต้นกล้าคนดี
จานวนแผนการจัดการเรียนรู้ ๓ แผน

สาระสําคัญของหนวย
วัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทย สั่งสมมาจากภูมิปญญาไทย เปนสิ่งที่มีคุณคาตอความเปนชาติไทย
และมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตในสังคมไทย การอนุรักษวัฒนธรรมไทยนั้น จึงตองอาศัยความรวมมือของ
คนไทยทุกคน
มาตรฐานและตัวชี้วัด
มฐ.ส๒.๑ ตัวชี้วัด ป.๔/๔
มฐ.ท๓.๑ ตัวชี้วัดป.๔/๓,ป.๔/๖
มฐ.ศ๓.๑ ตัวชี้วัดป.๔/๓
มฐ.ต๑.๑ ตัวชี้วัดป.๔/๑
ลาดับการเสนอแนวคิดหลัก
วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับการดํารงชีวิตในภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศไทย มีทั้งที่เหมือนกัน คลายคลึงกัน และ
แตกตางกัน เราควรเรียนรูถึงวัฒนธรรมในทองถิ่นของเรา เพื่อใหเกิดความรัก ความภาคภูมิใจ และชวยกันอนุรักษ
วัฒนธรรมที่ดีงามเอาไว รวมทั้งเรียนรูถึงความแตกตางทางวัฒนธรรม และการดํารงชีวิตของผูคนในภูมิภาคตางๆ
เพื่อใหเกิดความเขาใจซึ่งกันและกัน
วัฒนธรรมท้องถิ่น
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
โครงสร้างของหน่วย
หน่วยการ
เรียนรู้ที่
๒

ชื่อหน่วยย่อย
ต้นกล้ำคนดี

แผนที่
๑
๒
๓

ชื่อแผน

เวลา

หมายเหตุ

วัฒนธรรมท้องถิ่น
๓ ชั่วโมง
ควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรม ๓ ชั่วโมง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญำไทย ๓ ชัว่ โมง
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๒๗

๒๘

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

- วัฒนธรรมในภำคต่ำงๆ ของไทยที่แตกต่ำงกัน
- ปฏิบัติตำมคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำง่ำยๆ ที่ฟัง
และอ่ำน

แผนที่ ๒
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม
หน่วยย่อยที่ ๑
เรื่อง ต้นกล้าคนดี
เวลา ๙ ชัว่ โมง

แผนที่ ๓
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
-วัฒนธรรมในภาคต่างๆ ของไทยที่แตกต่างกัน
เช่น การแต่งกาย ภาษา อาหาร
-ร้องเพลงประกอบท่าทาง
- ปฏิบัติตามคาสั่ง คาขอร้อง คาแนะนาง่ายๆ ที่ฟังและ
อ่าน

-ความหมายและประเภทของวัฒนธรรม
- ความแตกต่างทางวัฒนธรรมในภาคต่างๆ ของไทย
-ร้องเพลงประกอบท่าทาง
- ปฏิบัติตามคาสั่ง คาขอร้อง คาแนะนาง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน

แผนที่ ๑
วัฒนธรรมท้องถิ่น

โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ คนดีศรีแผ่นดินหน่วยย่อยที่ ๑ เรื่อง ต้นกล้าคนดี

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
หน่วยย่อยที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง วัฒนธรรมท้องถิ่น
.............................................................................................................................................................
๑. สาระสาคัญของแผน
ความหมายและประเภทของวัฒนธรรม ความแตกตางทางวัฒนธรรมในภาคตางๆ ของไทย
การรองเพลงประกอบ ทาทาง การปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรอง คําแนะนํางายๆ ที่ฟงและอาน
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
ขอบข่ายเนื้อหา
 ควำมหมำยและประเภทของวัฒนธรรม
 ควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรมในภำคต่ำงๆ ของไทย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๑) การเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 เนื้อเพลง “รำวงวันลอยกระทง”
๒) การเตรียมใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 ใบควำมรู้ที่ ๑ เรื่อง ควำมหมำย ลักษณะสำคัญ และประเภทของวัฒนธรรมไทย
 ใบงำนที่ ๐๑ เรื่องวัฒนธรรมที่บ้ำนฉัน
 ใบงำนที่ ๐๒ เรื่อง รู้จักวัฒนธรรม
 แบบสังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่ม
 แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 แบบสังเกตกำรนำเสนองำน
 แบบประเมินกำรแสดงบทบำทสมมติ
๓) การวัดและประเมินผล
 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน
 ตรวจใบงำนที่ ๐๑ , ๐๒
 สังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่ม
 สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 สังเกตกำรนำเสนองำน
 ประเมินกำรแสดงบทบำทสมมติ

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๒๙

แนวทางการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ คนดีศรีแผ่นดิน : หน่วยย่อยที่ ๑ ต้นกล้าคนดี
แผนการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง วัฒนธรรมท้องถิ่น
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาษาไทย ศิลปะ และภาษาต่างประเทศ
เวลา ๓ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

ขั้นนา







ขั้นสอน







ขั้นสรุป 

วัดและ 
ประเมินผล 





๓๐

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ครูแจ้งจุดประสงค์กำรเรียนรู้ให้นักเรียนทรำบ นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน
นักเรียนทบทวนศัพท์ภำษำอังกฤษ จำกเพลง Loy Kratong แล้วปฏิบัติตำมคำสั่ง คำขอร้อง
คำแนะนำง่ำยๆ
นักเรียนร่วมกันร้องเพลงรำวงลอยกระทง และแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับวันสำคัญต่ำงๆ
ครูอธิบำยเชื่อมโยงให้นักเรียนเห็นถึงควำมสำคัญของวัฒนธรรมที่มีต่อกำรดำเนินชีวิตของคน
แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ศึกษำใบควำมรู้ที่ ๑ เรื่อง ควำมหมำย ลักษณะสำคัญ และประเภท
ของวัฒนธรรมไทย บันทึกผลกำรศึกษำและส่งตัวแทนนำเสนอ
ครูเปิดโอกำสให้นักเรียนซักถำมข้อสงสัยเกี่ยวกับควำมหมำย ลักษณะสำคัญ และประเภทของ
วัฒนธรรมไทยและร่วมกับนักเรียนสรุปผลกำรศึกษำ
นักเรียนทำกิจกรรมตำมใบงำนที่ ๐๑ เรื่องวัฒนธรรมที่บ้ำนฉัน
นักเรียนแต่ละกลุ่มแสดงบทบำทสมมุติเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น
นักเรียนทำใบงำนที่ ๐๒ เรื่อง รู้จักวัฒนธรรม
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรำยสรุปเป็นองค์ควำมรู้
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรำยสรุปถึงผลกำรทำงำน
นำผลงำนติดป้ำยนิเทศ
ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน
ตรวจใบงำนที่ ๐๑ , ๐๒
สังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่ม
สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
สังเกตกำรนำเสนองำน
ประเมินกำรแสดงบทบำทสมมติ

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๓๑

จุดประสงค์
ความรู้
๑.อธิบายความหมาย ลักษณะสาคัญ และประเภท
ของวัฒนธรรมได้
ทักษะ
กระบวนการทางาน
คุณธรรม จริยธรรม/คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. มีจิตสาธารณะ
๕ รักความเป็นไทย

อ่าน

ขอบเขตเนื้อหา
-ความหมายและประเภทของวัฒนธรรม
-ความแตกต่างทางวัฒนธรรมในภาคต่าง ๆของไทย
-ร้องเพลงประกอบท่าทาง
-ปฏิบัติตามคาสั่ง คาขอร้อง คาแนะนาง่ายๆ ที่ฟังและ

กิจกรรม (ชั่วโมงที๑่ )
ขั้นนา
๑. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นกั เรียนทราบ
๒. นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยย่อยที่ ๑ ต้นกล้าคนดี
๓. นักเรียนทบทวนศัพท์ภาษาอังกฤษ จากเพลง Loy Kratong แล้วปฏิบัติตามคาสั่ง คาขอร้อง คาแนะนาง่ายๆ
๔. นักเรียนร่วมกันร้องเพลงราวงลอยกระทง และแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับวันสาคัญต่างๆ เช่น วันลอยกระทง วันสงกรานต์
ขั้นสอน
๕. ครูอธิบายเชือ่ มโยงให้นักเรียนเห็นถึงความสาคัญของวัฒนธรรมที่มีตอ่ การดาเนินชีวติ ของคน เพราะวัฒนธรรมเป็นแบบแผน
และเป็นเครือ่ งกาหนดวิถีการดาเนินชีวิตของมนุษย์ในแต่ละสังคมที่บ่งออกถึงความเจริญและความเสือ่ ม ตลอดจนวิวัฒนาการ
ความเป็นมา และการดารงอยู่ของสังคม สังคมและวัฒนธรรมจึงเป็นของคู่กนั
๖. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาใบความรู้ที่ ๑ เรือ่ ง ความหมาย ลักษณะสาคัญ และประเภท
ของวัฒนธรรมไทย บันทึกผลที่ได้จากการศึกษาและส่งตัวแทนนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนด้วยวิธกี ารที่หลากหลาย เช่น
แผนผังความคิด แผ่นพับ
กิจกรรม (ชั่วโมงที่๒)
๗.ครูเปิดโอกาสให้นกั เรียนซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับความหมาย ลักษณะสาคัญ และประเภทของวัฒนธรรมไทยและร่วมกัน
สรุปผลการศึกษา แล้วเชื่อมโยงถึงวัฒนธรรมในท้องถิน่ มีวฒ
ั นธรรมใดบ้างที่สืบทอดมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน
๘. นักเรียนทากิจกรรมตามใบงานที่ ๐๑ เรือ่ งวัฒนธรรมที่บ้านฉัน
กิจกรรม (ชั่วโมงที่๓)
๙. นักเรียนแต่ละกลุ่มแสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิน่
๑๐. นักเรียนทาใบงานที่ ๐๒ เรือ่ ง รู้จกั วัฒนธรรม
ขั้นสรุป
๑๑. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปสาระสาคัญของความหมาย ลักษณะสาคัญ และประเภทของวัฒนธรรมไทย
๑๒. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปถึงผลการทางานของนักเรียนแต่ละกลุ่ม
๑๓. นาผลงานติดป้ายนิเทศ

การวัดและประเมินผล
๑. ประเมินความรู้ เรื่อง ความหมายและประเภทของวัฒนธรรม
วัฒนธรรมในภาคต่างๆ ของไทยที่แตกต่างกัน
๒. ประเมินพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
๓.ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๔. ประเมินการนาเสนอผลงาน
๕. ประเมินการแสดงบทบาทสมมติ
วิธีการ
๑. ทาแบบทดสอบ ๒. การประเมินจากการทาใบงาน
๓. สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
๔. สังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๕. สังเกตการนาเสนอผลงาน๖. ประเมินการแสดงบทบาทสมมติ
เครื่องมือ
๑. แบบทดสอบก่อนเรียน ๒. แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
๓. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๔. แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
๕. แบบประเมินการแสดงบทบาทสมมติ
เกณฑ์การประเมิน
๑. การทาใบงานได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดในใบงาน
๒. การประเมินพฤติกรรมการทางานกลุ่มได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนด
ในแบบประเมิน
๓. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้คะแนน
ตามเกณฑ์ที่กาหนดในแบบประเมิน
๔. การประเมินพฤติกรรมการนาเสนอผลงานได้คะแนนตามเกณฑ์ที่
กาหนดในแบบประเมิน

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
๑. แบบทดสอบก่อนเรียน
๒. แผนภูมิเพลง ราวงลอยกระทง และ เพลง Loy Kratong
๓. ใบความรู้
๔. ใบงาน
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. ทาแบบทดสอบก่อนเรียน
๒. แสดงบทบาทสมมุติ
๓. แผนผังความคิด , แผ่นพับ

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำร หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๔ คนดีศรีแผ่นดิน : หน่วยย่อยที่ ๑ ต้นกล้ำคนดี : แผนกำรเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง วัฒนธรรมท้องถิ่น
บูรณำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ภำษำไทย ศิลปะ และภำษำต่ำงประเทศ เวลำ ๓ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔

บ ๔.๑/ผ ๑-๐๑
บ ๔.๑/ผ ๑-๐๑

ใบงานที่ ๐๑

เรื่อง วัฒนธรรมที่บ้านฉัน

ชื่อ..........................................................................เลขที่.........ชั้น........
คาชี้แจง

๑.

๒.

๓๒

ให้นักเรียนวาดภาพหรือติดภาพวัฒนธรรมในชุมชนที่ตนเองสนใจ แล้วบันทึกข้อมูล
(ข้อละ ๕ คะแนน)

๑. วัฒนธรรมนี้ เรียกว่า
๒. จัดเป็นวัฒนธรรมประเภท
๓. วัฒนธรรมนี้สะท้อนให้เห็นถึง
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

๑.วัฒนธรรมนี้ เรียกว่า
๒.จัดเป็นวัฒนธรรมประเภท
๓. วัฒนธรรมนี้สะท้อนให้เห็นถึง
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………...……......
………………………………………………………………...…………

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

บ ๔.๑/ผ ๑-๐๒

ใบงานที่ ๐๒
เรื่อง รู้จักวัฒนธรรม
ชื่อ..........................................................................เลขที่.........ชั้น........
คาชี้แจง ให้นักเรียนทาเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อที่ถูกต้อง และทาเครื่องหมาย ✕ หน้าข้อที่ผิด
.............. ๑. วัฒนธรรม หมายถึง แบบแผนการดาเนินชีวิตของคนในสังคมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมายาวนาน
.............. ๒. วัฒนธรรมแบ่งได้เป็น ๓ ประเภท
.............. ๓. มารยาทไทยจัดเป็นวัฒนธรรมทางวัตถุ
.............. ๔. วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
.............. ๕. ประเพณีไทยจัดเป็นวัฒนธรรมประเภทไม่ใช่วัตถุ
.............. ๖. เสื้อผ้าจัดเป็นวัฒนธรรมทางวัตถุ
.............. ๗. วรรณคดีไทยจัดเป็นวัฒนธรรมประเภทวัตถุ
.............. ๘. บ้านทรงไทย จัดเป็นวัฒนธรรมประเภทวัตถุ
.............. ๙. วัฒนธรรมเป็นมรดกของสังคม
.............. ๑๐. วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงอยู่เสมอ

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๓๓

เฉลยใบงานที่ ๐๒
เรื่อง รู้จักวัฒนธรรม
ชื่อ..........................................................................เลขที่.........ชั้น........
คําชี้แจง ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย ✓ หนาขอที่ถูกตอง และทําเครื่องหมาย
หนาขอที่ผิด
✓

๑. วัฒนธรรม หมายถึง แบบแผนการดาเนินชีวิตของคนในสังคมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมายาวนาน



๒. วัฒนธรรมแบ่งได้เป็น ๓ ประเภท



๓. มารยาทไทยจัดเป็นวัฒนธรรมทางวัตถุ



๔. วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

✓

๕. ประเพณีไทยจัดเป็นวัฒนธรรมประเภทไม่ใช่วัตถุ

✓

๖. เสื้อผ้าจัดเป็นวัฒนธรรมทางวัตถุ

 ๗. วรรณคดีไทยจัดเป็นวัฒนธรรมประเภทวัตถุ

๓๔

✓

๘. บ้านทรงไทย จัดเป็นวัฒนธรรมประเภทวัตถุ

✓

๙. วัฒนธรรมเป็นมรดกของสังคม

✓

๑๐. วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงอยู่เสมอ

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ใบความรูที่ ๑
เรื่อง ความหมาย ลักษณะสําคัญ และประเภทของวัฒนธรรมไทย
ความหมายของวัฒนธรรม
พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ ไดใหความหมายของวัฒนธรรม ไววาวัฒนธรรม หมายถึง
วิถีการดําเนินชีวิต ความคิด ความเชื่อ คานิยม จารีตประเพณี พิธีกรรม และภูมิปญญา ซึ่งกลุมชนและสังคมไดรวม
สรางสรรค สั่งสม ปลูกฝง สืบทอด เรียนรูปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง เพื่อใหเกิดความเจริญงอกงาม ทั้งดานจิตใจ
และวัตถุ อยางสันติสุขและยั่งยืน
วัฒนธรรมไทยมีลักษณะสําคัญ ดังนี้
๑. วัฒนธรรมไทยเปนวัฒนธรรมแบบเกษตรกรรม นับตั้งแตอดีต คนไทยสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม
โดยเฉพาะการเพาะปลูกขาว ซึ่งเปนอาชีพหลักของคนไทย เชน พิธีแรกนาขวัญ พิธีสขู วัญขาว เปนตน
๒. วัฒนธรรมไทยมีแบบแผนทางพิธีกรรม มีขั้นตอน รวมถึงองคประกอบในพิธี ซึ่งลวนมีรากฐานจาก
พุทธศาสนา เชน การทําพิธีกรรมเกี่ยวกับการทําศพ พิธีมงคลสมรส เปนตน
๓. วัฒนธรรมไทยเปนความคิด ความเชื่อ และหลักการที่เปนองคความรูซึ่งเกิดจากการสั่งสมและสืบทอดกันมา
เชน ความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และศาสนา
๔. วัฒนธรรมไทยเปนวัฒนธรรมแบบผสมผสาน นอกจากคนไทยจะมีวัฒนธรรมเปนของตนแลว ยังมีการ
รับวัฒนธรรมของชาติอื่นมาดวย เชน การไหว จากอินเดีย การปลูกบาน โดยใชคอนกรีตจากวัฒนธรรมตะวันตก
หรือการทําสวนยกรองจากวัฒนธรรมจีน เปนตน
๕. วัฒนธรรมไทยเปนวัฒนธรรมที่ไดรับอิทธิพลมาจากศาสนาพุทธ ไมวาจะเปนการดําเนินชีวิต บรรทัดฐาน
ทางสังคม ศิลปกรรม วรรณกรรม พิธีกรรม ตลอดจนประเพณีตางๆ เชน ประเพณีการตักบาตรเทโว ประเพณี
การทอดกฐิน ประเพณีการถวายสลากภัต เปนตน จนอาจกลาวไดวาพระพุทธศาสนาเปนรากฐานสําคัญตอลักษณะทาง
วัฒนธรรมไทย
ประเภทของวัฒนธรรม
วัฒนธรรมแบงออกเปน ๒ ประเภท ไดแก
๑. วัฒนธรรมทางวัตถุ (Material Culture) เปนวัฒนธรรมที่สามารถมองเห็น สัมผัสได ซึ่งไดแก สิ่งประดิษฐ
และเทคโนโลยีตาง ๆ ที่มนุษยคิดคนผลิตขึ้นมา เชน สิ่งกอสราง อาคารบานเรือน อาวุธยุทโธปกรณ เครื่องอํานวย
ความสะดวกตาง ๆ เปนตน
๒. วัฒนธรรมที่ไมใชวัตถุ (Non – material Culture) เปนวัฒนธรรมที่มองไมเห็น เปนมโนภาพ เชน คานิยม
มารยาท ปรัชญา บรรทัดฐาน สถาบันทางสังคม ความเชื่อ เปนตน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๓๕

แผนภูมิเพลง
เพลงราวงลอยกระทง
คำร้อง : แก้ว อัจฉริยะกุล

ทำนอง : เอื้อ สุนทรสนำน

วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำก็นองเต็มตลิ่ง
เรำทั้งหลำยชำยหญิง
สนุกกันจริง วันลอยกระทง
ลอย ลอยกระทง ลอย ลอยกระทง
ลอยกระทงกันแล้ว
ขอเชิญน้องแก้วออกมำรำวง
รำวงวันลอยกระทง รำวงวันลอยกระทง
บุ ญ จะส่งให้เรำสุขใจ บุญจะส่งให้เรำสุขใจ
วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำก็นองเต็มตลิ่ง
เรำทั้งหลำยชำยหญิง
สนุกกันจริง วันลอยกระทง
ลอย ลอยกระทง ลอย ลอยกระทง
ลอยกระทงกันแล้ว
ขอเชิญน้องแก้วออกมำรำวง
รำวงวันลอยกระทง รำวงวันลอยกระทง
บุญจะส่งให้เรำสุขใจ บุญจะส่งให้เรำสุขใจ
………………………………………

๓๖

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

เนื้อเพลงลอยกระทง (ภาษาอังกฤษ)
November full moon shine loy kratong loy kratong
And the water's high in local river and the klong
loy loy kratong loy loy kratong
loy kratong is here and everybody's full of cheers
We're together at the Klong each on with each krathong
as we push away we pray we woul see a better day

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๓๗

แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยย่อยที่ ๑ ต้นกล้าคนดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย ทับตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้อง
๑. แบบแผนการดาเนินชีวิตที่คนในสังคมปฏิบัติสืบต่อ
กันมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน หมายถึงข้อใด
ก. พิธีกรรม
ข. ศาสนา
ค. วัฒนธรรม
ง. ค่านิยม
๒. ข้อใดต่อไปนี้ถือเป็นวัฒนธรรม
ก. มารยาทไทย
ข. การแต่งกาย
ค. การละเล่นพื้นบ้าน
ง. ถูกทุกข้อ
๓. ประเภทของวัฒนธรรมมีอะไรบ้าง
ก. วัฒนธรรมทางความคิดและวัตถุ
ข. วัฒนธรรมทางความคิดและจิตใจ
ค. วัฒนธรรมทางอารมณ์และจิตใจ
ง. วัฒนธรรมทางวัตถุและไม่ใช่วัตถุ
๔. ข้อใดเป็นวัฒนธรรมการกินของภาคเหนือ
ก.ส้มตา
ข.แกงไตปลา
ค.น้าพริกหนุ่ม
ง.แกงเขียวหวาน
๕. การทักทายกันตามวัฒนธรรมไทย คือข้อใด
ก.ยกมือไหว้
ข.แลบลิ้นให้กัน
ค.พยักหน้าให้กัน
ง. เอียงหน้าหากัน

๓๘

๖. ใครเป็นผู้รักษาวัฒนธรรมไทย
ก. เจใส่เสื้อลายไปงานศพ
ข. แจนสวมหมวกในห้องเรียน
ค.โจแต่งชุดกีฬาไปงานแต่งงาน
ง.จูนแต่งกายสุภาพไปทาบุญที่วัด
๗. การปรับปรุงวัฒนธรรมในข้อใดที่ควรจะได้รับการ
สนับสนุน
ก. ยกเลิกวัฒนธรรมที่เก่าแก่ทั้งหมด
ข. รับเอาวัฒนธรรมต่างชาติมาประยุกต์ใช้ทั้งหมด
ค. ยึดถือวัฒนธรรมเดิมไว้ทุกประการอย่างเหนียวแน่น
ง. ทาให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไข
ผสมผสานวัฒนธรรมใหม่
๘. ข้อใดเป็นวัฒนธรรมการละเล่นพื้นเมืองของภาคใต้
ก.ลิเก
ข.หมอลา
ค.ฟ้อนเล็บ
ง. มโนราห์
๙. ข้อใดไม่ใช่การละเล่นพื้นเมืองของภาคอีสาน
ก. ฟ้อนเทียน
ข. เซิ้งกระติบ
ค. โปงลาง
ง. หมอลา
๑๐.นักเรียนจะช่วยอนุรักษ์ประเพณีในท้องถิ่นของนักเรียน
ได้อย่างไร
ก. ปฏิบัติตามประเพณีที่ดีงาม
ข. สะสมภาพประเพณีต่างๆ ในท้องถิ่น
ค. เปลี่ยนรูปแบบประเพณีต่างๆ ในท้องถิ่น
ง. ดัดแปลงวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เข้ากับวัฒนธรรม

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยย่อยที่ ๑ ต้นกล้าคนดี
ป.๔
๑. ค
๒. ง
๓. ง
๔. ค
๕. ก
๖. ง
๗. ง
๘. ง
๙. ก
๑๐. ก

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๓๙

แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
หน่วยย่อยที่ ๑ ต้นกล้าคนดี
แผนที่ ๑ เรื่อง วัฒนธรรมท้องถิ่น
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔
คาชี้แจง ใส่เครื่องหมาย  ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน
ลาดับที่

คุณภาพการปฏิบัติ

รายการประเมิน

๑

นาเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง

๒

การนาเสนอมีความน่าสนใจ

๓

ความเหมาะสมกับเวลา

๔

ความกล้าแสดงออก

๕

บุคลิกภาพ น้าเสียงเหมาะสม

๔

๓

รวม
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติงานสมบูรณ์ ชัดเจน
ปฏิบัติงานยังมีข้อบกพร่องเล็กน้อย
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องมาก
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
๑๗ – ๒๐
๑๓ – ๑๖
๙ – ๑๒
๕–๘

๔๐

=
=
=
=

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๔
๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๒

๑

แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
หน่วยย่อยที่ ๑ ต้นกล้าคนดี
แผนที่ ๑ เรื่อง วัฒนธรรมท้องถิ่น
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔
คาชี้แจง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่มของนักเรียนทั้งในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน
แล้วเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ
การมีส่วน
ชื่อ-สกุล
การทางาน
ลาดับ
การแสดง การยอมรับ
ร่วมในการ
ของผู้รับ
ตามที่ได้รับ ความมีน้าใจ
ที่
ความคิดเห็น ฟังคนอื่น
ปรับปรุง รวม ๑๕
การประเมิน
มอบหมาย
ผลงานกลุ่ม 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 พอใช
คะแนนตํ่ากวา ๘ หมายถึง ปรับปรุง

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๔๑

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
หน่วยย่อยที่ ๑ ต้นกล้าคนดี
แผนที่ ๑ เรื่อง วัฒนธรรมท้องถิ่น
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔
คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด 
ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
คุณลักษณะ
รายการประเมิน
อันพึงประสงค์ด้าน
๑. มีวินัย รับผิดชอบ ๑.ปฏิบตั ิตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกจิ กรรมต่างๆ ใน
ชีวิตประจาวัน
๒. ใฝ่เรียนรู้
๒. ตั้งใจเรียนรู้
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูต้ ่างๆ
๕. ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยีต่างๆ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
และเลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม
๖. บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู้
๗. แลกเปลี่ยนความรู้ ด้วยวิธีการต่างๆและนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
๓. มุ่งมั่นในการ
๘. มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
ทางาน
๙. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
๔. รักความเป็นไทย ๑๐ มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
๑๑. เห็นคุณค่าและปฏิบัตติ นตามวัฒนธรรมไทย
๕. มีจิตสาธารณะ
๑๒. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน
๑๓. อาสาทางานให้ผู้อื่น
๑๔. รูจ้ ักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน
โรงเรียน
๑๕. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน

ระดับคะแนน
๓
๒ ๑

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่าเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง

๔๒

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

แบบบันทึกคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน
หน่วยย่อยที่ ๑ ต้นกล้าคนดี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

ที่

ชื่อ - สกุล

ก่อน
เรียน

หลัง
เรียน

ผลการทดสอบ
เพิ่ม
ลด

ความ
ก้าวหน้า

หมายเหตุ

รวม
เฉลี่ย

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๔๓

แบบประเมินการแสดงบทบาทสมมติ
เรื่อง วัฒนธรรมท้องถิ่น
หน่วยย่อยที่ ๑ ต้นกล้าคนดี
แผนที่ ๑ เรื่อง วัฒนธรรมท้องถิ่น

ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔

ระดับคุณภาพ
๓
๒

ประเด็นการประเมิน

๑

๑. ความเหมาะสมในการแสดงบทบาทสมมติ
๒. ความถูกต้องของข้อมูล สาระ ความรู้ในการใช้ภาษาในการสื่อสาร
๓. การแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์
รวม
รวมทุกรายการ
ลงชื่อ ..................................................... ผู้ประเมิน
................/ ................../..............
เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคุณภาพ
๓
๒
๑. ควำมเหมำะสมในกำร แสดงบทบำทได้เหมำะสม แสดงบทบำทได้เหมำะสม
แสดงบทบำทสมมติ
เสียงดังฟังชัด ลีลำท่ำทำง เสียงดังปำนกลำง ลีลำ
ประกอบดีมำก
ท่ำทำงประกอบดี
๒. ควำมถูกต้องของ
ใช้ภำษำในกำรสื่อสำรได้ ใช้ภำษำในกำรสื่อสำรได้
ข้อมูล สำระ ควำมรู้ใน
ถูกต้องครบถ้วน
ถูกต้องเป็นส่วนมำก
กำรใช้ภำษำในกำร
สื่อสำร
๓. กำรแสดงออกถึง
มีกำรนำอุปกรณ์มำ
มีกำรนำอุปกรณ์มำ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์
ประกอบกำรนำเสนอ
ประกอบกำรนำเสนอ
ครบถ้วน แปลกใหม่
ครบถ้วน แต่เป็นแบบเดิมๆ
ประเด็นทีป่ ระเมิน

เกณฑ์การตัดสิน

คะแนน ๘ – ๙ หมายถึง ดีมาก
คะแนน ๖ – ๗ หมายถึง ดี
คะแนน ๓ – ๕ หมายถึง พอใช
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ ดี ขึ้นไป

๔๔

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑
แสดงบทบำทได้เหมำะสม
เสียงเบำ ลีลำท่ำทำงประกอบ
ค่อนข้ำงน้อย
ใช้ภำษำในกำรสื่อสำรได้
ถูกต้องเป็นส่วนน้อย
มีกำรนำอุปกรณ์มำ
ประกอบกำรนำเสนอค่อนข้ำง
น้อย และเป็นแบบเดิม ๆ

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
หน่วยย่อยที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ความแตกต่างทางวัฒนธรรม
....................................................................................................................................................................
๑. สาระสําคัญของแผน
วัฒนธรรมในภาคตางๆ ของไทยที่แตกตางกัน เชน การแตงกาย ภาษา อาหาร การปฏิบัติตามคําสั่ง
คําขอรอง และคําแนะนํางาย ๆ ที่ฟงและอาน
๒. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการนําไปใช
ขอบข่ายเนื้อหา
 วัฒนธรรมในภำคต่ำงๆ ของไทยที่แตกต่ำงกัน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๑) การเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์
 บัตรภำพวัฒนธรรม
๒) การเตรียมใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม
 ใบควำมรู้ที่ ๑ เรื่อง วัฒนธรรม ๔ ภำค
 ใบงำนที่ ๐๑/๑ เรื่อง วัฒนธรรมท้องถิ่นภำคเหนือ
 ใบงำนที่ ๐๑/๒ เรื่อง วัฒนธรรมท้องถิ่นภำคกลำง
 ใบงำนที่ ๐๑/๓ เรื่อง วัฒนธรรมท้องถิ่นภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
 ใบงำนที่ ๐๑/๔ เรื่อง วัฒนธรรมท้องถิ่นภำคใต้
 ใบงำนที่ ๐๒ เรื่อง ควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรม
 แบบสังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่ม
 แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 แบบสังเกตกำรนำเสนองำน
 แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้
๓) การวัดและประเมินผล
 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน
 ตรวจใบงำนที่ ๐๑/๑ – ๐๑/๔
 ตรวจใบงำนที่ ๐๒
 สังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่ม
 สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 สังเกตกำรนำเสนองำน
 สังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๔๕

แนวทางการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ คนดีศรีแผ่นดิน : หน่วยย่อยที่ ๑ ต้นกล้าคนดี
แผนการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ความแตกต่างทางวัฒนธรรม
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาษาไทย ศิลปะ และภาษาต่างประเทศ
เวลา ๓ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 ครูแจ้งจุดประสงค์กำรเรียนรู้ให้นักเรียนทรำบ
 ครูนำบัตรภำพวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นมำให้นักเรียนดู นักเรียนศึกษำบัตรภำพแล้วร่วมกัน
ขั้นนำ
แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมแตกต่ำงของวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น เชื่อมโยงไปสู่คำศัพท์
ภำษำอังกฤษ คำสั่ง คำขอร้อง และคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับบทเรียน
 นักเรียนร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นว่ำเพรำะเหตุใด ในแต่ละท้องถิ่นจึงมีวัฒนธรรมที่แตกต่ำงกัน
ทั้งที่อยู่ในประเทศเดียวกัน
 ครูอธิบำยถึงเหตุผลที่ทำให้ภูมิภำคต่ำง ๆของไทยมีวัฒนธรรมในแต่ละด้ำนที่แตกต่ำงกันโดยใช้
บัตรภำพประกอบกำรอธิบำย
 แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๔ คน แต่ละกลุ่มเลือกหมำยเลขประจำตัว ๑ – ๔ ตำมลำดับ
แล้วแยกย้ำยกันไปหำสมำชิกที่มีหมำยเลขเดียวกันในกลุ่มใหม่ สมำชิกกลุ่มใหม่
แต่ละหมำยเลขร่วมกันศึกษำใบควำมรู้ที่ ๑ เรื่อง วัฒนธรรม ๔ ภำค จำกนั้นช่วยกันทำ
ใบงำน ดังนี้
- สมำชิกหมำยเลข ๑ ทำใบงำนที่ ๐๑/๑ เรื่อง วัฒนธรรมท้องถิ่นภำคเหนือ
ขั้นสอน
- สมำชิกหมำยเลข ๒ ทำใบงำนที่ ๐๑/๒ เรื่อง วัฒนธรรมท้องถิ่นภำคกลำง
- สมำชิกหมำยเลข ๓ ทำใบงำนที่ ๐๑/๓ เรื่อง วัฒนธรรมท้องถิ่น
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
- สมำชิกหมำยเลข ๔ ทำใบงำนที่ ๐๑/๔ เรื่อง วัฒนธรรมท้องถิ่นภำคใต้
 สมำชิกกลุ่มตรวจสอบควำมถูกต้องของใบงำน แยกย้ำยกันกลับไปกลุ่มเดิม แล้วผลัดกันเล่ำควำมรู้
ที่ได้จำกกำรทำใบงำนที่ตนทำให้แก่เพื่อนสมำชิกหมำยเลขอื่นๆ และผลัดกันซักถำมจนมีควำม
เข้ำใจกระจ่ำงชัดเจน
 ครูสุ่มเรียกนักเรียนในกลุ่มออกมำเฉลยคำตอบของใบงำน ครูและนักเรียนช่วยกันสรุป
 นักเรียนจัดทำใบงำนที่ ๐๒ เรื่อง ควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรม
 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรำยสรุปเป็นองค์ควำมรู้
ขั้นสรุป
 นำผลงำนมำจัดป้ำยนิเทศ พร้อมตกแต่งให้สวยงำม
วัดและประเมินผล  ประเมินจำกกำรทำใบงำนที่ ๐๑,๐๒
 ประเมินกำรนำเสนอผลงำน
 สังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่ม สังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้ สังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

๔๖

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๔๗

จุดประสงค์
ความรู้
๑.อธิบายความแตกต่างทางวัฒนธรรมของ
แต่ละท้องถิน่ ได้
ทักษะ
กระบวนการทางาน
คุณธรรม จริยธรรม/คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. รักความเป็นไทย
๕. มีจิตสาธารณะ

ขอบเขตเนื้อหา
-วัฒนธร รมในภาคตางๆ ของไทยที่แตกตางกัน
เชน การแตงกาย ภาษา อาหาร
-ปฏิบัต ิตามคําสั่ง คําขอรอง และคําแนะนํางายๆ
ที่ฟงและอาน

กิจกรรม ชั่วโมงที่ ๑
ขั้นนา
๑. ครูแจ้งจุดประสงค์กำรเรียนรู้ให้นักเรียนทรำบ
๒. ครูนำบัตรภำพวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นมำให้นักเรียนดู นักเรียนศึกษำบัตรภำพแล้วร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำม
แตกต่ำงของวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น แล้วเชื่อมโยงไปสู่คำศัพท์ภำษำอังกฤษ เช่น culture, traditional, festivals,
lifestyles, important days, celebrations, native speakers คำสั่ง คำขอร้อง และคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับบทเรียน
ขั้นสอน
๓. นักเรียนร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นว่ำเพรำะเหตุใด ในแต่ละท้องถิ่นจึงมีวัฒนธรรมที่แตกต่ำงกันทั้งที่อยู่ในประเทศเดียวกัน
๔. ครูอธิบำยถึงเหตุผลที่ทำให้ภูมภิ ำคต่ำง ๆของไทยมีวัฒนธรรมในแต่ละด้ำนทีแ่ ตกต่ำงกัน โดยใช้บัตรภำพประกอบกำรอธิบำย
๕. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๔ คน เรียกว่ำ กลุ่มบ้ำน (Home Groups) แต่ละกลุ่มเลือกหมำยเลขประจำตัว ๑ – ๔
ตำมลำดับแล้วแยกย้ำยกันไปหำสมำชิกที่มีหมำยเลขเดียวกันในกลุ่มใหม่สมำชิกกลุ่มใหม่ เรียกว่ำ กลุ่มผู้เชี่ยวชำญ
(Expert Groups) ในแต่ละหมำยเลขร่วมกันศึกษำใบควำมรู้ที่ ๑ เรื่อง วัฒนธรรม ๔ ภำค จำกนั้นช่วยกันทำใบงำน ดังนี้
- สมำชิกหมำยเลข ๑ ทำใบงำนที่ ๐๑/๑เรื่อง วัฒนธรรมท้องถิ่นภำคเหนือ
- สมำชิกหมำยเลข ๒ ทำใบงำนที่ ๐๑/๒เรื่อง วัฒนธรรมท้องถิ่นภำคกลำง
- สมำชิกหมำยเลข ๓ ทำใบงำนที่ ๐๑/๓เรื่อง วัฒนธรรมท้องถิ่นภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
- สมำชิกหมำยเลข ๔ ทำใบงำนที่ ๐๑/๔เรื่อง วัฒนธรรมท้องถิ่นภำคใต้
กิจกรรม ชั่วโมงที่ ๒
๖. สมำชิกกลุ่มผู้เชี่ยวชำญแต่ละหมำยเลขตรวจสอบควำมถูกต้องของใบงำน แล้วแยกย้ำยกันกลับไปกลุ่มเดิม ซึ่งเรียกว่ำ กลุ่มบ้ำน
(Home Groups) แล้วผลัดกันเล่ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรทำใบงำนที่ตนทำ ให้แก่เพือ่ นสมำชิกหมำยเลขอื่นๆ และผลัดกันซักถำมจนมี
ควำมเข้ำใจกระจ่ำงชัดเจน
๗. ครูสุ่มเรียกนักเรียนบำงคนในกลุ่มออกมำเฉลยคำตอบของใบงำน ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปควำมรู้เกีย่ วกับ ลักษณะสำคัญของ
วัฒนธรรมไทยในแต่ละภูมภิ ำค
กิจกรรม ชั่วโมงที่ ๓
๘. นักเรียนจัดทำใบงำนที่ ๐๒ เรื่อง ควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรม
ขั้นสรุป
๙. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรำยสรุปเป็นองค์ควำมรู้ วัฒนธรรมหมำยถึง ลักษณะที่แสดงถึงควำมเจริญงอกงำม ควำมเป็น
ระเบียบ ควำมก้ำวหน้ำของประเทศชำติ และศีลธรรมอันดีของประชำชน หรือ ทุกสิ่งทุกอย่ำงที่มนุษย์คิด และสร้ำงขึ้นเพื่อกำร
ดำรงชีวิต ดังนั้น วัฒนธรรมไทย จึงหมำยถึง ทุกสิ่งอย่ำงที่คนไทยคิด และสร้ำงขึ้น เพื่อกำรดำรงชีวิตร่วมกัน เป็นสิ่งที่มีระเบียบ
แบบแผน มีรูปแบบเป็นที่ยอมรับกันภำยในสังคมไทย และเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอด ตำมเวลำและสถำนที่
๑๐. นำผลงำนมำจัดป้ำยนิเทศ พร้อมตกแต่งให้สวยงำม

กำรวัดและประเมินผล
๑. ประเมินควำมรู้ เรือ่ ง วัฒนธรรมในภำคต่ำงๆ ของไทยที่
แตกต่ำงกัน
๒. ประเมินพฤติกรรมกำรทำงำนกลุม่
๓.ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๔. ประเมินกำรนำเสนอผลงำน
๕. ประเมินพฤติกรรมกำรเรียนรู้
วิธีกำร
๑. กำรประเมินจำกกำรทำใบงำน
๒. สังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่ม
๓. สังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๔. สังเกตกำรนำเสนอผลงำน
๕. สังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้
เครื่องมือ
๑. แบบสังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่ม
๒. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๓. แบบประเมินกำรทำงำน
๔. แบบประเมินกำรนำเสนอผลงำน
เกณฑ์กำรประเมิน
๑. กำรทำใบงำนได้คะแนนตำมเกณฑ์ที่กำหนดในใบงำน
๒. กำรประเมินพฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่มได้คะแนนตำม
เกณฑ์ที่กำหนดในแบบประเมิน
๓. กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้คะแนน
ตำมเกณฑ์ทกี่ ำหนดในแบบประเมิน
๔. กำรประเมินพฤติกรรมกำรนำเสนอผลงำนได้คะแนน
ตำมเกณฑ์ทกี่ ำหนดในแบบประเมิน

๑. กำรตอบคำถำม

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
๑. บัตรภำพ
๒. ใบควำมรู้
๓. ใบงำน
ภาระงาน / ชิ้นงาน

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ คนดีศรีแผ่นดิน : หน่วยย่อยที่ ๑ ต้นกล้าคนดี : แผนการเรียนรู้ที่ ๒เรื่อง ความแตกต่างทางวัฒนธรรม
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาษาไทย ศิลปะ และภาษาต่างประเทศเวลา ๓ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๔.๑/ผ๒-๐๑/๑
๒-๐๑/๑
บ บ๔.๑/ผ

ใบงานที่ ๐๑/๑
เรื่อง วัฒนธรรมภาคเหนือ
คาชี้แจง

๑. ให้นักเรียนศึกษาวัฒนธรรมภาคเหนือ จากใบความรู้เรื่องวัฒนธรรม ๔ ภาค
๒. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นและตอบคาถามตามประเด็นดังนี้

ลักษณะภูมิประเทศ

วัฒนธรรมทางภาษา

วัฒนธรรมด้านการแต่งกาย

วัฒนธรรมด้านอาหาร

๔๘

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

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ใบงานที่ ๐๑/๒

บ ๔.๑/ผ
๒-๐๑/๒
บ ๔.๑/ผ
๒-๐๑/๒

เรื่อง วัฒนธรรมภาคกลาง
คาชี้แจง

๑. ให้นักเรียนศึกษาวัฒนธรรมภาคกลาง จากใบความรู้เรื่องวัฒนธรรม ๔ ภาค
๒. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นและตอบคาถามตามประเด็นดังนี้

ลักษณะภูมิประเทศ

วัฒนธรรมทางภาษา

วัฒนธรรมด้านการแต่งกาย

วัฒนธรรมด้านอาหาร

.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๔๙

๔.๑/ผ๒-๐๑/๓
๒-๐๑/๓
บบ๔.๑/ผ

ใบงานที่ ๐๑/๓
เรื่อง วัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คาชี้แจง

๑. ให้นักเรียนศึกษาวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากใบความรู้เรื่องวัฒนธรรม ๔ ภาค
๒. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นและตอบคาถามตามประเด็นดังนี้

ลักษณะภูมิประเทศ

วัฒนธรรมทางภาษา

วัฒนธรรมด้านการแต่งกาย

วัฒนธรรมด้านอาหาร

๕๐

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

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ใบงานที่ ๐๑/๔

บ ๔.๑/ผ ๒-๐๑/๔
บ ๔.๑/ผ ๒-๐๑/๔

เรื่อง วัฒนธรรมภาคใต้
คาชี้แจง

๑. ให้นักเรียนศึกษาวัฒนธรรมภาคใต้ จากใบความรู้เรื่องวัฒนธรรม ๔ ภาค
๒. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นและตอบคาถามตามประเด็นดังนี้

ลักษณะภูมิประเทศ

วัฒนธรรมทางภาษา

วัฒนธรรมด้านการแต่งกาย

วัฒนธรรมด้านอาหาร

.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๕๑

๔.๑/ผ๒-๐๒
๒-๐๒
บบ๔.๑/ผ

ใบงานที่ ๐๒
เรื่อง ความแตกต่างทางวัฒนธรรม
ชื่อ....................................................................................เลขที่.........ชั้น...........
คาชี้แจง

๑. ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องวัฒนธรรมของคนในภาคต่างๆ
๒. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นและตอบคาถามตามประเด็นดังนี้

๑. อาหารท้องถิ่นของภาคเหนือและภาคกลาง
ภาคเหนือ..................................................................................................................... .....................
ภาคกลาง..........................................................................................................................................
๒. การแต่งกายของท้องถิ่นภาคอีสานและภาคใต้
ภาคอีสาน..................................................................................................................... .....................
ภาคใต้...............................................................................................................................................
๓. ภาษาถิ่นของภาคเหนือและภาคใต้
ภาคเหนือ..........................................................................................................................................
ภาคใต้...............................................................................................................................................
๔. ลักษณะเด่นของภูมิประเทศในแต่ละท้องถิ่น
ภาคเหนือ..................................................................................................................... .....................
ภาคกลาง..........................................................................................................................................
ภาคอีสาน..................................................................................................................... .....................
ภาคใต้...............................................................................................................................................
๕. สาเหตุสาคัญที่ทาให้วัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาคเกิดความแตกต่างกัน เพราะเหตุใด

๕๒

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

เฉลย ใบงานที่ ๐๒
เรื่อง ความแตกต่างทางวัฒนธรรม
ชื่อ..................................................................................เลขที่............ชั้น............
1. อาหารท้องถิ่นของภาคเหนือและภาคกลาง
เช่น คนภาคเหนือนิยมกินข้าวเหนียว
คนภาคกลางนิยมกินข้าวเจ้า
2. การแต่งกายของท้องถิ่นภาคอีสานและภาคใต้
เช่น คนภาคอีสาน ผู้หญิงนุ่งผ้าซิ่นยาว ผู้ชายคาดผ้าขาวม้าที่เอว
คนภาคใต้ ผู้หญิงนุ่งผ้าปาเต๊ะ ผู้ชายนุ่งโสร่ง
3. ภาษาถิ่นของภาคเหนือและภาคใต้
เช่น คนภาคเหนือ พูดภาษาถิ่นภาคเหนือ มีลักษณะช้าๆ
คนภาคใต้ พูดภาษาถิ่นภาคใต้ มีลักษณะเร็ว ห้วนๆ
4. ลักษณะเด่นของภูมิประเทศในแต่ละท้องถิ่น
ภาคเหนือ.......เป็นเทือกเขาสูง สลับกับที่ราบแคบๆ
ภาคกลาง........เป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้า............................
ภาคอีสาน.........เป็นที่ราบสูง.....................................
ภาคใต้........เป็นเทือกเขาและชายฝั่ง เป็นที่ราบจะมีอยู่เป็นแนวแคบๆ แถบชายฝั่งทะเล และสองฝั่งล้าน้า
5. นักเรียนคิดว่า สาเหตุสาคัญที่ทาให้วัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาคเกิดความแตกต่างกัน เพราะเหตุใด
เพราะลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ค่านิยม และความเชื่อของคนในท้องถิ่น
(พิจารณาตามค้าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน)

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๕๓

ใบความรู้ที่ ๑
เรื่อง วัฒนธรรม ๔ ภาค
สังคมไทยประกอบด้วยผู้คนหลำยเชื้อชำติ ศำสนำ และสภำพแวดล้อมทำงภูมิศำสตร์ในแต่ละท้องถิ่นก็มี
ควำมแตกต่ำงกันออกไป วัฒนธรรมของผู้คนจึงมีควำมแตกต่ำงกันออกไปในระดับต่ำง ๆ ดังนี้
วัฒนธรรมภาคเหนือ
ภำคเหนือ มีลักษณะเป็นเทือกเขำสลับกับที่รำบ ผู้คนจะกระจำยตัวอยู่เป็นกลุ่ม มีวิถีชีวิต และขนบธรรมเนียม
เป็นของตนเอง แต่ก็มีกำรติดต่อระหว่ำงกัน วัฒนธรรมของภำคเหนือหรือ อำจเรียกว่ำ "กลุ่มวัฒนธรรมล้ำนนำ" ซึ่ง
เป็นวัฒนธรรมเก่ำแก่และมีเอกลักษณ์เฉพำะตัว ทั้ง สำเนียงกำรพูด กำรขับร้อง ฟ้อนรำ หรือกำรจัด งำนฉลองสถำนที่
สำคัญที่มีแต่โบรำณ เช่น พระธำตุดอยสุเทพ วัดเจดีย์หลวง เป็นต้น
มีภำษำพูดและภำษำเขียนเป็นของตนเองหรือที่เรียกว่ำ “คำเมือง” จะใช้กันแพร่หลำยในภำคเหนือตอนบน
ส่วนภำคเหนือตอนล่ำงเคยอยู่ร่วมกับสุโขทัย อยุธยำทำให้ประเพณี และวัฒนธรรมมีลักษณะคล้ำยกับภำคกลำง
ภำษำพูดจะมีลักษณะช้ำและนุ่มนวล เช่น อู้ (พูด) เจ้ำ (ค่ะ) แอ่ว (เที่ยว) กิ๊ดฮอด (คิดถึง)
กำรแต่งกำยภำคเหนือ ชำวพื้นเมืองจะแต่งกำยตำมเชื้อชำติโดยทั่วไป
อำหำรของภำคเหนือ ประกอบด้วยข้ำวเหนียวเป็นอำหำรหลัก มีน้ำพริกชนิดต่ำง ๆ เช่น น้ำพริกหนุ่ม
น้ำพริกอ่อง มีแกงหลำยชนิด เช่น แกงโฮะ แกงแค นอกจำกนั้นยังมีแหนม ไส้อั่ว แคบหมูและผักต่ำง ๆ
วัฒนธรรมภาคอีสาน
ภำคอีสำนมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่รำบสูง และเป็นภูมิภำคที่มี ควำมหลำกหลำยทำงศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณี แตกต่ำงกันไปในแต่ละท้องถิ่นแต่ละจังหวัด ศิลปวัฒนธรรมเหล่ำนี้เป็นตัวบ่งบอกถึงควำมเชื่อ ค่ำนิยม
ศำสนำและรูปแบบกำรดำเนินชีวิตตลอดจนอำชีพของคนในท้องถิ่นนั้นๆได้เป็นอย่ำงดี สำเหตุที่ภำคอีสำนมีควำม
หลำกหลำยทำงศิลปวัฒนธรรมประเพณีส่วนหนึ่งอำจจะเป็นผลมำจำกกำรเป็นศูนย์รวมของประชำกรหลำกหลำย
เชื้อชำติ และมีกำรติดต่อสังสรรค์กับประชำชนในประเทศใกล้เคียง จนก่อให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนทำงวัฒนธรรมขึ้น
ภำษำภำคนี้สำเนียงคล้ำยภำษำลำว ซึ่งเรำมักจะเรียกว่ำเป็นภำษำ “อีสำน”
ภำษำอีสำน เช่น เว้ำ (พูด) แซบ (อร่อย) เคียด (โกรธ) นำ (ด้วย)
กำรแต่งกำย ส่วนใหญ่ใช้ผ้ำทอมือ ซึ่งทำจำกเส้นใยธรรมชำติ เช่น ผ้ำฝ้ำย และผ้ำไหม
อาหารหลักของชาวอีสาน คือ ขาวเหนียว เชนเดียวกับชาวเหนือ สิ่งของเครื่องใชเกี่ยวกับการทําและเก็บ
อาหารจึงเหมือนกัน สวนอาหารจานหลักเกี่ยวกับขาวเหนียว คือ ปลารา ซึ่งเปนปลาที่นํามาหมักกับเกลือและรําหรือ
ขาวคั่ว นํามาปรุงเปนอาหารประเภทตางๆ เชน นํ้าพริกปลารา หรือนํ้าปลารามาเปนเครื่องปรุงรสแทนนํ้าปลาในอาหาร
ชนิดตางๆ เชน ลาบ กอย หมก ตม คั่ว แกง ออม และอาหารเกือบทุกมื้อตองมีแจวที่ใสนํ้าปลาราเปนเครื่องปรุง

๕๔

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

วัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่นภาคกลาง
ภาคกลางมีลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบลุมฝงแมนํ้า และเปนภาคที่มีประชากรสูงสุด โดยรวมพื้นที่อันเปน
ที่ตั้งของจังหวัดมากกวาภูมิภาคอื่น ๆ ใชภาษากลางในการสื่อความหมายซึ่งกันและกัน
วัฒนธรรมไทยทองถิ่นภาคกลาง ประชาชนประกอบอาชีพทํานา การตั้งถิ่นฐานจะหนาแนนบริเวณที่ราบ
ลุมแมนํ้า มีวิถีชีวิตเปนแบบชาวนาไทย คือ การรักพวกพอง พึ่งพาอาศัยกัน มีความเชื่อ และเคารพบุคคลสําคัญ
ผูลวงลับไปแลว มีการใชเครื่องปนดินเผาตามชุมชนและหมูบานในชนบท การละเลนพื้นบานที่เปนลักษณะเดน
ไดแก มังคละรําเตน เตนกํารําเคียว เพลงปรบไก เพลงลําตัด เปนตน
ภาษาภาคกลาง สวนใหญใชภาษาไทยกลางที่เปนภาษาราชการ ยกเวนคนบางกลุมที่มีบรรพบุรุษเปน
ชาวจีน ชาวมอญ หรือชาวลาวพวน ซึ่งมีสําเนียงภาษาที่แตกตางออกไป
การแตงกายภาคกลาง การแตงกายในชีวิตประจําวันทั่วไป ชายนุงกางเกงครึ่งนอง สวมเสื้อแขนสั้น
คาดผาขาวมา สวนหญิง จะนุงซิ่นยาว สวมเสื้อแขนสั้นหรือยาว
อาหารพื้นบานภาคกลางซึ่งเปนแหลงรวมสํารับอาหารอันหลากหลายประกอบขึ้น ดวยวิธีการปรุงหลายแบบ
เชน แกง ตม ผัด ทอด และมักใชกะทิใสอาหารประเภทแกงเผ็ดทุกชนิด เชน แกงเขียวหวาน นอกจากนี้มี แกงสม
แกงเลียง แกงปา แกงจืด
วัฒนธรรมภาคใต
ภูมปิ ระเทศของภาคใตมเี อกลักษณเฉพาะ คือมีชายฝง ประกบเทือกเขาสูงที่อยูต รงกลาง ซึ่งไมมใี นภูมภิ าคอื่นๆ
ภูมิประเทศเปนหลักจึงเปนเทือกเขาและชายฝง เปนที่ราบจะมีอยูเปนแนวแคบๆ แถบชายฝง ทะเล และสองฝงลํานํ้า
การตัง้ ถิน่ ฐานจะอยูบริเวณชายฝงทะเลทัง้ ดานตะวันออกและตะวันตก จากลักษณะทางภูมศิ าสตรของภาคใต
ทําใหมีคนที่ตางภาษาตางวัฒนธรรมอยางหลากหลาย เดินทางเขามาภาคใต มีทั้งชาวพุทธ ชาวมุสลิม ตางเชื้อชาติกัน
เชน คนไทย คนจีน และผูที่มีเชื้อสายมาเลย รวมทั้ง ชาวเมือง เชน ชาวเล อาศัยอยูกัน วัฒนธรรมภาคใตจึงมี
รูปแบบอันเปนเอกลักษณทแี่ ตกตางกันในแตละพืน้ ที่ ดังนัน้ ภาคใตจงึ เปนสถานทีท่ องเทีย่ วทีน่ าสนใจเพราะมี
ภูมิศาสตรที่งดงาม มีชายฝงทะเลและมีวัฒนธรรมหรือการดํารงชีวิต ที่เปนเอกลักษณ
ภาคใต มีภาษาพูดประจําถิ่นที่หวนๆ สั้นๆ เปนเอกลักษณ เรียกวา “ภาษาใตหรือแหลงใต” สวนกลุมคน
ที่อยูแถบชายแดนไทย-มาเลเซีย นิยมพูด ภาษายาวี หรือภาษามาเลเซีย
ตัวอยางภาษาพูดภาคใต เชน แหลง (พูด) หรอย (อรอย) ทําไหร (ทําอะไร) หวังเหวิด (เปนหวง)
ทําพรือ (ทํายังไง) บางทองถิ่นใชภาษายาวี เพราะนับถือศาสนาอิสลาม
การแตงกายภาคใต ภาคนี้มกี ารแตงกายตางกันตามเชื้อชาติ ถาเชื้อสายจีนจะแตงแบบจีน ถาเปนชาวมุสลิม
ก็จะแตงคลายกับชาวมาเลเซีย
การแตงกายนั้นแตกตางกันในการใชวสั ดุ และรูปแบบโดยมีเอกลักษณไปตามเชื้อชาติ ของผูค นอันหลากหลาย
ที่เขามาอยูอาศัยในดินแดนอันเกาแกแหงนี้
อาหารของชาวภาคใต คือ มีผักสารพัดชนิดเปนผักจิ้มหรือผักแกลมในการรับประทาน อาหารทุกมื้อ ภาษา
ทองถิ่น เรียกวา "ผักเหนาะ" ความนิยมใน การรับประทานผักแกลมอาหารของชาวใต เปนผลมาจากการที่ภาคใตมี
พืชผักชนิดตางๆ มาก และหาไดงาย คนใตนิยมรับประทานอาหารเผ็ด จึงตองมีผักแกลม เพื่อชวยบรรเทาความเผ็ด
และเพื่อชูรสอาหาร อาหารทองถิ่นยังนิยมใสขมิ้นในอาหาร นิยมรับประทาน "ขนมจีน" รองจากขาว ใสเคยหรือกะป
เปนเครื่องปรุงรสอาหาร ชาวไทยมุสลิมนิยมรับประทานนํ้าบูดู ซึ่ง เปนนําที่หมักจากปลา แลวนํามาเคี่ยวปรุงรสให
ออกเค็มๆ หวานๆ นับเปนอาหารที่ขาดไมไดของชาวไทยมุสลิม

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

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๕๕



บัตรภาพ ความแตกต่างทางวัฒนธรรม

๕๖

ภาพวัฒนธรรมภาคกลาง

ภาพวัฒนธรรมภาคใต้

ภาพวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ

ภาพวัฒนธรรมภาคเหนื อ

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
หน่วยย่อยที่ ๑ ต้นกล้าคนดี
แผนที่ ๒ เรื่อง ความแตกต่างทางวัฒนธรรม
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔
คาชี้แจง: ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ลาดับที่
รายการประเมิน
๓
๒
๑
๑
ความถูกต้องของเนื้อหา
๒
ความคิดสร้างสรรค์
๓
วิธีการนาเสนอผลงาน
๔
การนาไปใช้ประโยชน์
๕
การตรงต่อเวลา
รวม
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑการใหคะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคลองกับรายการประเมินสมบูรณชัดเจน ให้
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคลองกับรายการประเมินเปนสวนใหญ ให้
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคลองกับรายการประเมินบางสวน
ให้

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
๑๒ – ๑๕
๘ – ๑๑
ต่ากว่า ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๕๗

แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
หน่วยย่อยที่ ๑ ต้นกล้ำคนดี
แผนที่ ๒ เรื่อง ควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรม
ชั้น ประถมศึกษำปีที่ ๔
คาชี้แจง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่มของนักเรียนทั้งในระหว่ำงเรียนและนอกเวลำเรียน
แล้วเขียนเครื่องหมำย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับกำรปฏิบัติ
กำรมีส่วน
ชื่อ-สกุล
กำรทำงำน
ลำดับ
กำรแสดง กำรยอมรับ
ร่วมในกำร
ของผู้รับ
ตำมที่ได้รับ ควำมมีน้ำใจ
ที่
ควำมคิดเห็น ฟังคนอื่น
ปรับปรุง รวม ๑๕
กำรประเมิน
มอบหมำย
ผลงำนกลุ่ม คะแนน
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

(ลงชื่อ) ........................................ ผู้ประเมิน
……../ ………../ ……………
หมำยถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่ำงสม่ำเสมอ
หมำยถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
หมำยถึง ปฏิบัตหิ รือแสดงพฤติกรรมบำงครั้ง

เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ
คะแนน ๑๒ – ๑๕ หมายถึง ดี
คะแนน ๘ – ๑๑ หมายถึง พอใช
คะแนนตํ่ากวา ๘ หมายถึง ปรับปรุง

๕๘

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
หน่วยย่อยที่ ๑ ต้นกล้าคนดี
แผนที่ ๒ เรื่อง ความแตกต่างทางวัฒนธรรม
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔
คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด 
ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
คุณลักษณะ
รายการประเมิน
อันพึงประสงค์ด้าน
๑. มีวินัย รับผิดชอบ ๑.ปฏิบตั ิตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกจิ กรรมต่างๆ ใน
ชีวิตประจาวัน
๒. ใฝ่เรียนรู้
๒. ตั้งใจเรียนรู้
๓. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูต้ ่างๆ
๕. ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยีต่างๆ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
และเลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม
๖. บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู้
๗. แลกเปลี่ยนความรู้ ด้วยวิธีการต่างๆและนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
๓. มุ่งมั่นในการ
๘. มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
ทางาน
๙. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
๔. รักความเป็นไทย ๑๐ มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
๑๑. เห็นคุณค่าและปฏิบัตติ นตามวัฒนธรรมไทย
๕. มีจิตสาธารณะ
๑๒. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน
๑๓. อาสาทางานให้ผู้อื่น
๑๔. รูจ้ ักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน
โรงเรียน
๑๕. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน

ระดับคะแนน
๓
๒ ๑

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่าเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๕๙

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
หน่วยย่อยที่ ๑ ต้นกล้าคนดี
แผนที่ ๒ เรื่อง ความแตกต่างทางวัฒนธรรม
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับ
พฤติกรรมตามหัวข้อที่กาหนด
รายการ
การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น

ความรับผิดชอบ

ขยันหมั่นเพียร

ตรงต่อเวลา

ชื่อ – สกุล

การร่วมกิจกรรม

เลขที่

คะแนนรวม

๓

๓

๓

๓

๓

๑๕

เกณฑการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู
ประเด็นการประเมิน

๓
๑. การร่วมกิจกรรม
มีความกระตือรือร้นในการ
ร่วมกิจกรรมอย่างสม่าเสมอ
๒. การรับฟังความคิดเห็นของ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ผู้อื่น
สม่าเสมอ
๓. ความรับผิดชอบ
มีความรับผิดชอบในงานที่
ได้รับมอบหมายอย่าง
สม่าเสมอ
๔. ขยันหมั่นเพียร
มีความเพียรพยายามทางาน
ให้สาเร็จอย่างสม่าเสมอ
๕. ตรงต่อเวลา
ส่งผลงานเสร็จ เรียบร้อย
ทันตามเวลาที่กาหนด

๖๐

คะแนน
๒
มีความกระตือรือร้นในการ
ร่วมกิจกรรมบางครั้ง
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
เป็นบางครั้ง
มีความรับผิดชอบในงานที่
ได้รับมอบหมายบางครั้ง

๑
ไม่มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม
ไม่รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น
ไม่มีความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับมอบหมาย

มีความเพียรพยายามทางาน
ให้สาเร็จเป็นบางครั้ง
ส่งผลงานเสร็จ เรียบร้อย
แต่ช้ากว่าเวลาที่กาหนด

ไม่มีความเพียรพยายาม
ทางานให้สาเร็จ
ส่งผลงานไม่เรียบร้อยและ
ช้ากว่าเวลาที่กาหนด

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
หน่วยย่อยที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญำไทย
.............................................................................................................................................................
๑. สาระสําคัญของแผน
วัฒนธรรมในภาคตางๆ ของไทยที่แตกตางกัน เชน การแตงกาย ภาษา อาหาร การปฏิบัติตามคําสั่ง
คําขอรอง และคําแนะนํางาย ๆ ที่ฟงและอาน
๒. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการนําไปใช
ขอบข่ายเนื้อหา
 วัฒนธรรมในภำคต่ำงๆ ของไทยที่แตกต่ำงกัน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๑) การเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์
 วีดีทัศน์ “ระบำ ๔ ภำค”
 ข่ำวหรือเรื่องรำวเกี่ยวกับวัฒนธรรม
๒) การเตรียมใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม
 ใบควำมรู้ที่ ๑ สำเหตุที่ทำให้วัฒนธรรมท้องถิ่นแตกต่ำงกัน
 ใบงำนที่ ๐๑ เรื่อง สำเหตุที่ทำให้วัฒนธรรมท้องถิ่นแตกต่ำงกัน
 ใบงำนที่ ๐๒ เรื่อง วัฒนธรรมท้องถิ่น
 แบบสังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่ม
 แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 แบบสังเกตกำรนำเสนองำน
 แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้
๓) การวัดและประเมินผล
 ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน
 ตรวจใบงำนที่ ๐๑ , ๐๒
 สังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่ม
 สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 สังเกตกำรนำเสนองำน
 สังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๖๑

แนวทางการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ คนดีศรีแผ่นดิน : หน่วยย่อยที่ ๑ ต้นกล้าคนดี
แผนการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาษาไทย ศิลปะ และภาษาต่างประเทศ
เวลา ๓ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 ครูแจ้งจุดประสงค์กำรเรียนรู้ให้นักเรียนทรำบ
 นักเรียนชมวีดีทัศน์ “ระบำ ๔ ภำค” ของกรมศิลปำกร แล้วร่วมกันแสดงควำมคิดเห็น
ขั้นนา
เชื่อมโยงไปสู่คำศัพท์ภำษำอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติตำมคำสั่ง คำขอร้อง
คำแนะนำ
 ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนำถึงสำเหตุที่ทำให้วัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นมีควำม
แตกต่ำงกัน
 แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษำใบควำมรู้ที่ ๑ เรื่อง
สำเหตุที่ทำให้วัฒนธรรมท้องถิ่นแตกต่ำงกัน แล้วร่วมกันทำใบงำนที่ ๐๑ เรื่อง สำเหตุ
ที่ทำให้วัฒนธรรมท้องถิ่นแตกต่ำงกัน
 ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่ม นำเสนอผลงำน
ขั้นสอน
 นักเรียนนำเสนอข่ำวหรือเรื่องรำวเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่นักเรียนชอบ พร้อมบอก
เหตุผล
 นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตำมใบงำนที่ ๐๒ เรื่อง วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยนักเรียนวำด
ภำพระบำยสีเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นแต่ละภำคของไทยที่นักเรียนชื่นชอบ ๑ ภำพ
พร้อมเขียนคำบรรยำยใต้ภำพ
 ครูสุ่มตัวแทนนักเรียนออกมำนำเสนอผลงำน
 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรำยสรุปเป็นองค์ควำมรู้
 ตัวแทนนักเรียนนำเสนอกำรแสดงที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่น
ขั้นสรุป
 นำผลงำนทั้งหมดมำจัดนิทรรศกำร
 ทำแบบทดสอบหลังเรียน
 ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน
 ประเมินจำกกำรทำใบงำน
วัดและประเมินผล  ประเมินกำรนำเสนอผลงำน
 สังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่ม
 สังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้
 สังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์

๖๒

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๖๓

จุดประสงค์
ควำมรู้
๑.ระบุสำเหตุที่ทำให้วัฒนธรรมในท้องถิ่น
แตกต่ำงกัน
๒. อธิบำยควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรมของ
กลุ่มคนในท้องถิ่น
ทักษะ
ทักษะกำรทำงำน
คุณธรรมจริยธรรม/คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในกำรทำงำน
๔. รักควำมเป็นไทย
๕. มีจิตสำธำรณะ

ขอบเขตเนื้อหา
-วัฒนธรรมในภาคตางๆ ของไทยที่แตกตางกัน เชน
การแตงกาย ภาษา อาหาร
-ปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรอง และคําแนะนํางาย ๆ
ที่ฟง และอาน

กิจกรรม ชั่วโมงที่ ๑
ขั้นนา
๑. ครูแจ้งจุดประสงค์กำรเรียนรู้ให้นักเรียนทรำบ
๒. นักเรียนชมวีดีทัศน์ “ระบำ ๔ ภำค” ของกรมศิลปำกร แล้วร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นเกียวกับกำรแสดงที่ได้รับชม สะท้อนถึง
วัฒนธรรมแต่ละภำคอย่ำงไร เชื่อมโยงไปสู่คำศัพท์ภำษำอังกฤษที่เกีย่ วข้องกับกำรปฏิบัติตำมคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ
ขั้นสอน
๓. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนำถึงสำเหตุที่ทำให้วัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นมีควำมแตกต่ำงกัน
๔. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษำใบควำมรู้ที่ ๑ สำเหตุที่ทำให้วัฒนธรรมท้องถิ่นแตกต่ำง
กันแล้วร่วมกันทำใบงำนที่ ๐๑ เรื่อง สำเหตุที่ทำให้วัฒนธรรมท้องถิ่นแตกต่ำงกัน
กิจกรรม ชั่วโมงที่ ๒
๕. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่ม นำเสนอผลงำน
๖. นักเรียนนำเสนอข่ำวหรือเรื่องรำวเกีย่ วกับวัฒนธรรมที่นักเรียนชอบ พร้อมบอกเหตุผล
กิจกรรม ชั่วโมงที่ ๓
๗. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตำมใบงำนที่ ๐๒ เรื่อง วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยให้นกั เรียนวำดภำพระบำยสีเกีย่ วกับวัฒนธรรม
ท้องถิ่นแต่ละภำคของไทยที่นักเรียนชื่นชอบ ๑ ภำพ พร้อมเขียนคำบรรยำยใต้ภำพ
๘. ครูสุ่มตัวแทนนักเรียนออกมำนำเสนอผลงำน
ขั้นสรุป
๙. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรำยสรุปเป็นองค์ควำมรู้สำเหตุที่ทำให้วัฒนธรรมของท้องถิ่นมีควำมแตกต่ำงกัน
๑๐. ตัวแทนนักเรียนที่มีควำมสำมำรถทำงด้ำนนำฎศิลป์ นำเสนอกำรแสดงที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่น
๑๑. นำผลงำนทั้งหมดมำจัดนิทรรศกำร
๑๒. ทำแบบทดสอบหลังเรียน

การวัดและประเมินผล
๑. ประเมินควำมรู้ เรื่อง วัฒนธรรมในภำคต่ำงๆ
ของไทยที่แตกต่ำงกัน
๒. ประเมินพฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่ม
๓.ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๔. ประเมินกำรนำเสนอผลงำน
๕. ประเมินพฤติกรรมกำรเรียนรู้
วิธีการ
๑. กำรประเมินจำกกำรทำใบงำน
๒. สังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่ม
๓. สังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๔. สังเกตกำรนำเสนอผลงำน
๕. สังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้
เครื่องมือ
๑. แบบทดสอบหลังเรียน
๒. แบบสังเกตพฤติกรรมกำรทำงำน
๓. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๔. แบบประเมินกำรนำเสนอผลงำน
๕. แบบพฤติกรรมกำรเรียนรู้
เกณฑ์การประเมิน
๑. ๑. กำรทำใบงำนได้คะแนนตำมเกณฑ์ที่กำหนดในใบงำน
๒. กำรประเมินพฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่มได้คะแนนตำม
เกณฑ์ที่กำหนดในแบบประเมิน
๓. กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้คะแนนตำม
เกณฑ์ที่กำหนดในแบบประเมิน
๔. กำรประเมินพฤติกรรมกำรนำเสนอผลงำนได้คะแนน
ตำมเกณฑ์ที่กำหนดในแบบประเมิน
๕. กำรประเมินพฤติกรรมกำรเรียนรู้ได้คะแนนตำมเกณฑ์ที่
กำหนดในแบบประเมิน

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
๑. วีดีทัศน์ “ระบา ๔ ภาค”
๒. ใบความรู้
๓. ใบงาน ๔. ข่าวหรือเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ภาระงาน / ชิ้นงาน
๑. ทาแบบทดสอบ
๒. แผนผังความคิด ๓. การแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่น

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำรหน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๔ คนดีศรีแผ่นดิน : หน่วยย่อยที่ ๑ ต้นกล้ำคนดี : แผนกำรเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญำไทย
บูรณำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ภำษำไทย ศิลปะ และภำษำต่ำงประเทศ เวลำ ๓ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔

ใบงานที่ ๐๑

บ ๔.๑/ผ ๓-๐๑
บ ๔.๑/ผ ๓-๐๑

เรื่อง สาเหตุที่ทาให้วัฒนธรรมท้องถิ่นแตกต่างกัน
......................................................
รายชื่อสมาชิก ๑ ......................................................... ๒. ....................................................
๓ ......................................................... ๔. ........................................................
คาชี้แจง ๑. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาใบความรู้ที่ ๑ เรื่อง สาเหตุที่ทาให้วัฒนธรรม
ท้องถิ่นแตกต่างกัน แล้วร่วมกันจัดทาแผนผังความคิดสรุปสาเหตุที่ทาให้วัฒนธรรมท้องถิ่น
แตกต่างกัน
๒. ตัวแทนกลุ่มนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน

๖๔

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

บ ๔.๑/ผ ๓-๐๒

ใบงานที่ ๐๒
เรื่อง วัฒนธรรมท้องถิ่น
……………………………………………………….

บ ๔.๑/ผ ๓-๐๒

คาชี้แจง ให้นักเรียนวำดภำพเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นแต่ละภำคของไทยที่นักเรียนชื่นชอบ ๑ ภำพ พร้อม
เขียนบรรยำยประกอบใต้ภำพ ระบำยสีตกแต่งให้สวยงำม

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

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๖๕

ใบความรูท้ ี่ ๑
เรื่อง สาเหตุที่ทาให้วัฒนธรรมท้องถิ่นแตกต่างกัน
วัฒนธรรมของแตละทองถิ่นมีมากมายและครอบคลุมการดําเนินชีวติ ทุกดานของผูค นที่อาศัยในทองถิ่น
แหงนั้นๆ ทั้งทางดานอาหาร เครื่องแตงกาย ที่อยูอาศัย ศิลปะ ศาสนา และลัทธิความเชื่อ ยารักษาโรค
ประติมากรรม หัตถกรรม และการดารงชีวิตตามสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ซึ่งปัจจัยที่เปนสาเหตุที่ทาให้
วัฒนธรรมของไทยในแต่ละท้องถิ่นแตกต่างกันได้แก่
๑. สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ที่เป็นตัวกาหนดลักษณะวัฒนธรรม ได้แก่ ภูมิประเทศ
ภูมิอากาศ ตาแหน่ง ที่ตั้ง ดังต่อไปนี้
๑.๑ ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศมีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและประกอบอาชีพ เช่น ที่ราบลุ่มที่
อุดมสมบูรณ์ประชาชนก็จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ พื้นที่ชายทะเลก็จะประกอบอาชีพประมง
พื้นที่ทุ่งหญ้าก็จะประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น เมื่อคนไทยคิดจะประกอบอาชีพอะไรก็จะคิดหาวิธีการ
สร้างเครื่องมือเครื่องใช้ ในการประกอบอาชีพนั้น จึงเกิดวัฒนธรรมอันเนื่องมาจากอาชีพ เช่น ถ้าประกอบ
อาชีพ ทานา ก็คิดสร้างแปลงนา ฝาย ทานบ ใช้แรงงานวัวหรือควายช่วยทานา ประดิษฐ์คันไถ อาชีพประมงก็
จะต้องต่อเรือทาเครื่องมือจับสัตว์น้า เช่น อวน แห สวิง กระชัง เป็นต้น
๑.๒ ภูมิอากาศ ชุมชนที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีอุณหภูมิแตกต่างกันย่อมมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ซึ่ง
จะเห็นได้ชัดเจนจากลักษณะของบ้านเรือน และการแต่งกาย ลักษณะบ้านเรือน ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีอากาศ
ร้อน ฝนตกชุก เกิดน้าท่วมเป็นประจาก็จะสร้างบ้าน ใต้ถุนสูง หลังคาบ้านเป็นทรงหน้าจั่วเพื่อให้น้าฝนที่ ตกลง
มาไหลผ่านได้สะดวก มีกันสาดเพื่อป้องกันฝนสาด และยังต้องมีช่องลมให้ลมผ่าน เพื่อระบายอากาศ เรียกว่า
ช่องลม การแต่งกาย ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่อากาศร้อนจะใส่เสื้อผ้าบาง หรือมีน้อยชิ้น ถ้าอยู่ในบริเวณอากาศ
หนาวก็จะใส่เสื้อผ้าที่หนาหรือมีมากชิ้น
๑.๓ ตาแหน่งที่ตั้ง การตั้งถิ่นฐานในตาแหน่งต่างกันย่อมก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ต่างกันด้วย เช่น
ถ้าอยู่ ใกล้เส้นทางคมนาคมมีการติดต่อกับสังคมอื่นเสมอ ก็จะได้รับวัฒนธรรมจากอิทธิพลอื่นมาผสมผสาน
เช่น บริเวณชายฝั่งทะเลจะมีการประกอบอาชีพค้าขาย อาชีพให้บริการแก่ผู้เดินทางหลากหลายอาชีพ มีการ
ติดต่อสัมพันธ์ กับสังคมอื่นย่อมได้รับอิทธิพลของวัฒนธรรมอื่นด้วย
๒.สภาพแวดล้อมทางสังคม ชุมชนที่อยู่ใกล้กันย่อมมีการถ่ายทอดซึ่งกันและกัน เช่น ชุมชนทาง
เหนือ ได้รับอิทธิพลจากพม่า ชุมชนทางใต้ได้รับอิทธิพลจากมาเลเซีย และถึงแม้จะอยู่ห่างไกลกันแต่มีการ
ติดต่อสัมพันธ์ กันก็อาจจะมีการถ่ายทอดวัฒนธรรมให้กันได้ เช่น จีน อินเดีย เป็นต้น
……………………………………………………………………

๖๖

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยย่อยที่ ๑ ต้นกล้าคนดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้อง
๑. แบบแผนกำรดำเนินชีวิตที่คนในสังคมปฏิบัติสืบต่อ
กันมำเป็นระยะเวลำอันยำวนำน หมำยถึงข้อใด
ก. พิธีกรรม
ข. วัฒนธรรม
ค. ศำสนำ
ง. ค่ำนิยม
๒. ข้อใดต่อไปนี้ถือเป็นวัฒนธรรม
ก. มำรยำทไทย
ข. กำรแต่งกำย
ค. กำรละเล่นพื้นบ้ำน
ง. ถูกทุกข้อ
๓. ประเภทของวัฒนธรรมมีอะไรบ้ำง
ก. วัฒนธรรมทำงควำมคิดและวัตถุ
ข. วัฒนธรรมทำงควำมคิดและจิตใจ
ค. วัฒนธรรมทำงอำรมณ์และจิตใจ
ง. วัฒนธรรมทำงวัตถุและไม่ใช่วัตถุ
๔. ข้อใดเป็นวัฒนธรรมกำรกินของภำคเหนือ
ก. ส้มตำ
ข. แกงไตปลำ
ค. น้ำพริกหนุ่ม
ง. แกงเขียวหวำน

๕. กำรทักทำยกันตำมวัฒนธรรมไทย คือข้อใด
ก. ยกมือไหว้
ข. แลบลิ้นให้กัน
ค. พยักหน้ำให้กัน
ง. เอียงหน้ำหำกัน

๖. ใครเป็นผู้รักษำวัฒนธรรมไทย
ก. เจใส่เสื้อลำยไปงำนศพ
ข. แจนสวมหมวกในห้องเรียน
ค. โจแต่งชุดกีฬำไปงำนแต่งงำน
ง. จูนแต่งกำยสุภำพไปทำบุญที่วัด
๗. กำรปรับปรุงวัฒนธรรมในข้อใดที่ควรจะได้รับกำร
สนับสนุน
ก. ยกเลิกวัฒนธรรมที่เก่ำแก่ทั้งหมด
ข. รับเอำวัฒนธรรมต่ำงชำติมำประยุกต์ใช้ทั้งหมด
ค. ยึดถือวัฒนธรรมเดิมไว้ทุกประกำรอย่ำงเหนียวแน่น
ง. ทำให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงแก้ไข
ผสมผสำนวัฒนธรรมใหม่
๘. ข้อใดเป็นวัฒนธรรมกำรละเล่นพื้นเมืองของภำคใต้
ก. ลิเก
ข. หมอลำ
ค. ฟ้อนเล็บ
ง. มโนรำห์
๙. ข้อใดไม่ใช่กำรละเล่นพื้นเมืองของภำคอีสำน
ก. ฟ้อนเทียน
ข. เซิ้งกระติบ
ค. โปงลำง
ง. หมอลำ
๑๐.นักเรียนจะช่วยอนุรักษ์ประเพณีในท้องถิ่นของ
นักเรียนได้อย่ำงไร
ก. ปฏิบัติตำมประเพณีที่ดีงำม
ข. สะสมภำพประเพณีต่ำงๆ ในท้องถิ่น
ค. เปลี่ยนรูปแบบประเพณีต่ำงๆ ในท้องถิ่น
ง. ดัดแปลงวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เข้ำกับวัฒนธรรม

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๖๗

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยย่อยที่ ๑ ต้นกล้าคนดี
ป.๔
๑. ข
๒. ง
๓. ง
๔. ค
๕. ก
๖. ง
๗. ง
๘. ง
๙. ก
๑๐. ก

๖๘

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
หน่วยย่อยที่ ๑ ต้นกล้าคนดี
แผนที่ ๓ เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔
คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕

รายการประเมิน

๓

ระดับคะแนน
๒

๑

เนื้อหาละเอียดชัดเจน
ความถูกต้องของเนื้อหา
ภาษาที่ใช้เข้าใจง่าย
ประโยชน์ที่ได้จากการนาเสนอ
วิธีการนาเสนอผลงาน
รวม
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน

ให้
ให้
ให้

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
๑๒–๑๕
๘–๑๑
ต่ากว่า ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๖๙

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

กำรรับฟังควำม
คิดเห็นของผู้อื่น

ควำมรับผิดชอบ

ขยันหมั่นเพียร

ตรงต่อเวลำ

กำรร่วมกิจกรรม

หน่วยย่อยที่ ๑ ต้นกล้ำคนดี
แผนที่ ๓ เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญำไทย ชั้น ประถมศึกษำปีที่ ๔
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมำย  ลงในช่องที่ตรงกับ
พฤติกรรมตำมหัวข้อที่กำหนด
รำยกำร
คะแนน
รวม
เลขที่
ชื่อ – สกุล
๓

๓

๓

๓

๓

เกณฑ์กำรสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้
ประเด็นกำรประเมิน

๓
๑. กำรร่วมกิจกรรม
มีควำมกระตือรือร้นในกำร
ร่วมกิจกรรมอย่ำงสม่ำเสมอ
๒. กำรรับฟังควำมคิดเห็นของ รับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น
ผู้อื่น
สม่ำเสมอ
๓. ควำมรับผิดชอบ
มีควำมรับผิดชอบในงำนที่
ได้รับมอบหมำยอย่ำง
สม่ำเสมอ
๔. ขยันหมั่นเพียร
มีควำมเพียรพยำยำมทำงำน
ให้สำเร็จอย่ำงสม่ำเสมอ
๕. ตรงต่อเวลำ
ส่งผลงำนเสร็จ เรียบร้อย
ทันตำมเวลำที่กำหนด

๗๐

๑๕

คะแนน
๒
มีควำมกระตือรือร้นในกำร
ร่วมกิจกรรมบำงครั้ง
รับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น
เป็นบำงครั้ง
มีควำมรับผิดชอบในงำนที่
ได้รับมอบหมำยบำงครั้ง

๑
ไม่มีควำมกระตือรือร้นใน
กำรร่วมกิจกรรม
ไม่รับฟังควำมคิดเห็นของ
ผู้อื่น
ไม่มีควำมรับผิดชอบใน
งำนที่ได้รับมอบหมำย

มีควำมเพียรพยำยำมทำงำน
ให้สำเร็จเป็นบำงครั้ง
ส่งผลงำนเสร็จ เรียบร้อย
แต่ชำ้ กว่ำเวลำที่กำหนด

ไม่มีควำมเพียรพยำยำม
ทำงำนให้สำเร็จ
ส่งผลงำนไม่เรียบร้อยและ
ช้ำกว่ำเวลำที่กำหนด

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
หน่วยย่อยที่ ๑ ต้นกล้าคนดี
แผนที่ ๓ เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔
คาชี้แจง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่มของนักเรียนทั้งในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน
แล้วเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ
การมีส่วน
ชื่อ-สกุล
การทางาน
ลาดับ
ร่วมในการ
การแสดง การยอมรับ
ของผู้รับ
ตามที่ได้รับ ความมีน้าใจ
ที่
ความคิดเห็น ฟังคนอื่น
ปรับปรุง รวม ๑๕
การประเมิน
มอบหมาย
ผลงานกลุ่ม 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
คะแนนต่ากว่า ๘ หมายถึง ปรับปรุง

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๗๑

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

หน่วยย่อยที่ ๑ ต้นกล้ำคนดี
แผนที่ ๓ เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญำไทย ชั้น ประถมศึกษำปีที่ ๔
คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่ำงเรียนและนอกเวลำเรียน แล้วขีด 
ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
คุณลักษณะ
รายการประเมิน
อันพึงประสงค์ด้าน
๑. มีวินัย รับผิดชอบ ๑. ปฏิบัตติ ำมข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียน มีควำมตรงต่อเวลำในกำรปฏิบตั ิกิจกรรมต่ำงๆ ใน
ชีวิตประจำวัน
๒. ใฝ่เรียนรู้
๒. ตั้งใจเรียนรู้
๓. เอำใจใส่ในกำรเรียน และมีควำมเพียรพยำยำมในกำรเรียน
๔. เข้ำร่วมกิจกรรมกำรเรียนรูต้ ่ำงๆ
๕. ศึกษำค้นคว้ำ หำควำมรู้จำกหนังสือ เอกสำร สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยีต่ำงๆ แหล่งเรียนรู้ทั้งภำยในและภำยนอกโรงเรียน
และเลือกใช้สื่อได้อย่ำงเหมำะสม
๖. บันทึกควำมรู้ วิเครำะห์ ตรวจสอบบำงสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็น
องค์ควำมรู้
๗. แลกเปลี่ยนควำมรู้ ด้วยวิธีกำรต่ำงๆ และนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน
๓. มุ่งมั่นในการ
๘. มีควำมตั้งใจและพยำยำมในกำรทำงำนที่ได้รับมอบหมำย
ทางาน
๙. มีควำมอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งำนสำเร็จ
๔. รักความเป็นไทย ๑๐ มีจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญำไทย
๑๑. เห็นคุณค่ำและปฏิบัตติ นตำมวัฒนธรรมไทย
๕. มีจิตสาธารณะ
๑๒. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทำงำน
๑๓. อำสำทำงำนให้ผู้อื่น
๑๔. รูจ้ ักกำรดูแล รักษำทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน
โรงเรียน
๑๕. เข้ำร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ของโรงเรียน

เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบำงครั้ง

๗๒

ระดับคะแนน
๓
๒
๑

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

หนวยยอยที่ ๒
สิทธิเด็กไทย

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

หน่วยย่อยที่ ๒
จานวนเวลาเรียน ๙ ชั่วโมง

ใบสรุปหน้าหน่วยการเรียนรู้

ชื่อหน่วยย่อย สิทธิเด็กไทย
จานวนแผนการจัดการเรียนรู้ ๓ แผน

สาระสาคัญของหน่วย
กฎหมายสิทธิเด็ก มีที่มาจากอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ซึ่งเปนกฎหมายระหวางประเทศที่ไดกําหนดสิทธิพื้นฐาน
ของเด็กไว ๔ ประการ อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก รวมหลักการสําคัญ คือ การไมเลือกปฏิบัติ และเพื่อประโยชนสูงสุด
ของเด็ก
มาตรฐานและตัวชี้วัด
มฐ.ส๒.๑ตัวชี้วัด ป.๔/๓
มฐ.ท๓.๑ตัวชี้วัดป.๔/๓,ป.๔/๖
มฐ. ศ ๓.๑ตัวชี้วัดป.๔/๓
ลําดับการเสนอแนวคิดหลัก
เด็กทุกคนที่เกิดมาตองการความรัก และการเอาใจใสดูแลเลี้ยงดูจากพอแมและผูใ หญในสังคม ไดรับการปฏิบัติ
ในฐานะที่เปนมนุษยคนหนึ่ง ตองไมมีการดูถูกเหยียดหยามและเลือกปฏิบัติตอเด็ก ไดรับการปกปองคุมครองจาก
การใชความรุนแรงไมวารูปแบบใดๆ เพื่อใหเด็กอยูในสังคมอยางมีความสุขและเติบโตขึ้นเปนคนดีของสังคม
สิทธิพื้นฐานของเด็ก
สิทธิเด็ก
สิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก
โครงสรางของหนวย
หน่วยการ
เรียนรู้ที่
๔

ชื่อหน่วยย่อย
สิทธิเด็กไทย

แผนที่
๑
๒
๓

ชื่อแผน
สิทธิพื้นฐานของเด็ก
สิทธิเด็ก
สิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก

เวลา

หมายเหตุ

๓ ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๗๕

๗๖

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

- สิทธิพื้นฐำนของเด็ก
- พูดแสดงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมคิดเห็น และควำมรู้สึก
จำกเรื่องที่ฟังและดู
- มีมำรยำทในกำรฟัง กำรดูและกำรพูด

แผนที่ ๒
สิทธิเด็ก

เวลา ๙ ชั่วโมง

หน่วยย่อยที่ ๒
เรื่อง สิทธิเด็กไทย

แผนที่ ๓
สิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก
- สิทธิพื้นฐานของเด็ก
- พูดแสดงความรู ความเขาใจ ความคิดเห็น และความรูสึก
จากเรื่องที่ฟงและดู
- มีมารยาทในการฟง การดูและการพูด
- แสดงการเคลื่อนไหวในจังหวะตางๆ ตามความคิดของตนเอง

แผนที่ ๑
สิทธิพื้นฐานของเด็ก
- สิทธิพื้นฐำนของเด็ก
- พูดแสดงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมคิดเห็น และควำมรู้สึก
จำกเรื่องที่ฟังและดู
- มีมำรยำทในกำรฟัง กำรดูและกำรพูด

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
หน่วยย่อยที่ ๒ เรื่อง สิทธิเด็กไทย แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สิทธิพื้นฐานของเด็ก
.............................................................................................................................................................
๑. สาระสําคัญของแผน
สิทธิพื้นฐานของเด็ก การพูดแสดงความรู ความเขาใจ ความคิดเห็น และความรูสึกจากเรื่องที่ฟงและดู
การมีมารยาทในการฟง การดูและการพูด
๒. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการนําไปใช
ขอบข่ายเนื้อหา
 สิทธิพื้นฐานของเด็ก
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๑) การเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 ข่าวเกี่ยวกับเด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือถูกทารุณกรรม
๒) การเตรียมใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม
 ใบความรู้ที่ ๑ เรื่อง สิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
 ใบงานที่ ๐๑ เรื่อง สิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
 ใบงานที่ ๐๒ เรื่อง สิทธิของฉัน
 แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
 แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 แบบสังเกตการนาเสนองาน
 แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
๓) การวัดและประเมินผล
 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน
 ตรวจใบงาน
 สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
 สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 สังเกตการนาเสนองาน
 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๗๗

แนวทางการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ คนดีศรีแผ่นดิน : หน่วยย่อยที่ ๒ สิทธิเด็กไทย
แผนการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สิทธิพื้นฐานของเด็ก
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และภาษาไทย
เวลา ๓ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนา

ขั้นสอน

ขั้นสรุป

วัดและประเมินผล

๗๘

 นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยย่อยที่ ๒ สิทธิเด็กไทย
 ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ
 ครูนาข่าวเกี่ยวกับเด็กทารกถูกทิ้ง หรือเด็กถูกทาร้ายร่างกาย หรือเด็กถูกทารุณกรรม
ข่าวใดข่าวหนึ่งจากหนังสือพิมพ์หรือสื่ออื่น ๆ มาเล่าให้นักเรียนฟัง กระตุ้นให้นักเรียน
เกิดความสนใจ และร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข่าวต่าง โดยครูพยายามให้นักเรียน
ทุกคนช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึง
 แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาใบความรู้ ที่ ๑ เรื่อง
สิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก แล้วร่วมกันจัดทาใบงานที่ ๐๑
เรื่อง สิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
 ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลการศึกษาหน้าชั้นเรียน
 ครูสนทนากับนักเรียนเพื่อทบทวนความเข้าใจเรื่องสิทธิเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิเด็ก
 นักเรียนทากิจกรรมตามใบงานที่ ๐๒ เรื่อง สิทธิของฉัน
 ครูและนักเรียน ร่วมกันอภิปรายสรุปเป็นองค์ความรู้







ประเมินจากการทาใบงานที่ ๐๑,๐๒
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
สังเกตพฤติกรรมการทางาน
สังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๗๙

จุดประสงค์
ความรู้
๑. วิเครำะห์สิทธิพื้นฐำนที่เด็กทุกคนพึงได้รับตำม
กฎหมำยได้
๒. พูดแสดงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมคิดเห็น และ
ควำมรูส้ ึก จำกเรื่องที่ฟังและดูได้
๓. มีมำรยำทในกำรฟัง กำรดู และกำรพูด
ทักษะ
กระบวนกำรทำงำน
คุณธรรม จริยธรรม /คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มุ่งมั่นในกำรทำงำน
๒. ซื่อสัตย์สุจริต
๓. มีวนิ ัย
๔. มีจิตสำธำรณะ

ขอบเขตเนื้อหา
- สิทธิพื้นฐานของเด็ก
- พูดแสดงความรู้ ความเข้าใจ ความคิดเห็น และ
ความรูส้ ึกจากเรื่องที่ฟังและดู
- มีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด
กิจกรรม (ชั่วโมงที่ ๑)
ขั้นนา
๑. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยย่อยที่ ๒ สิทธิเด็กไทย
๒. ครูแจ้งจุดประสงค์กำรเรียนรู้ให้นักเรียนทรำบ
๓. ครูนำข่ำวเกี่ยวกับเด็กทำรกถูกทิ้ง หรือเด็กถูกทำร้ำยร่ำงกำย หรือเด็กถูกทำรุณกรรม ข่ำวใดข่ำวหนึ่งจำก
หนังสือพิมพ์หรือสื่ออื่น ๆ มำเล่ำให้นักเรียนฟัง แล้วกระตุ้นให้นักเรียนเกิดควำมสนใจ และร่วมแสดงควำม
คิดเห็นต่อข่ำวต่ำง ๆด้วยคำถำมต่อไปนี้
๑) นักเรียนฟังข่ำวนี้แล้วรู้สึกอย่ำงไร
๒) เหตุกำรณ์ในข่ำวเป็นกำรกระทำที่ถูกต้องเหมำะสมหรือไม่ เพรำะอะไร
๓) เหตุกำรณ์เหล่ำนี้เกิดขึ้นเพรำะเหตุใด
โดยครูพยำยำมให้นักเรียนทุกคนช่วยกันแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงทั่วถึง
ขั้นสอน
๔.แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษำใบควำมรู้ ที่ ๑ เรื่อง สิทธิขั้นพื้นฐำนของเด็ก
ตำมอนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็กแล้วร่วมกันจัดทำใบงำนที่ ๐๑ เรื่อง สิทธิขั้นพื้นฐำนของเด็กตำมอนุสัญญำว่ำ
ด้วยสิทธิเด็ก
กิจกรรม (ชั่วโมงที่ ๒)
๕. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลกำรศึกษำหน้ำชั้นเรียน
๖. ครูสนทนำกับนักเรียนเพื่อทบทวนควำมเข้ำใจเรื่องสิทธิเด็กตำมอนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก
กิจกรรม (ชั่วโมงที่ ๓)
ขั้นสรุป
๗. นักเรียนทำกิจกรรมตำมใบงำนที่ ๐๒ เรื่อง สิทธิของฉัน
๘. ครูและนักเรียน ร่วมกันอภิปรำยสรุปเป็นองค์ควำมรู้ เด็กทุกคนมีสิทธิในกำรมีชีวิตรอด สิทธิที่จะได้รับกำร
ปกป้อง สิทธิที่จะได้รับกำรพัฒนำ สิทธิที่จะมีส่วนร่วม เด็กทุกคนจะต้องศึกษำข้อมูลถึง แนวทำงกำรปกป้อง
คุ้มครองตนเองหรือผู้อื่นจำกกำรละเมิดสิทธิเด็ก เพื่อจะได้ปฏิบัติตนได้อย่ำงถูกต้อง ปัจจุบันสังคมไทยได้มี
กำรร่วมมือกันปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กโดยวิธีกำรหลำกหลำยทั้งหน่วยงำนของรัฐและเอกชน

การวัดและประเมินผล
๑. ประเมินควำมรู้ เรื่อง สิทธิพื้นฐำนของเด็ก
๒. ประเมินทักษะกำรทำงำน
๓.ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๔. ประเมินกำรนำเสนอผลงำน
วิธีการ
๑. กำรประเมินจำกกำรทำใบงำน
๒. สังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่ม
๓. สังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๔. สังเกตกำรนำเสนอผลงำน
เครื่องมือ
๑. แบบทดสอบก่อนเรียน
๒. แบบสังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่ม
๓. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๔. แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้
๕. แบบประเมินกำรนำเสนอผลงำน
เกณฑ์การประเมิน
๒. ๑. กำรทำใบงำนได้คะแนนตำมเกณฑ์ที่กำหนด
๓. ในใบงำน
๒. กำรประเมินพฤติกรรมกำรทำงำนได้คะแนนตำม
เกณฑ์ที่กำหนดในแบบประเมิน
๓. กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้
คะแนนตำมเกณฑ์ที่กำหนดในแบบประเมิน
๔. กำรประเมินพฤติกรรมกำรนำเสนอผลงำนได้
คะแนนตำมเกณฑ์ที่กำหนดในแบบประเมิน

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
๑. แบบทดสอบก่อนเรียน
๒. ข่ำวเกี่ยวกับเด็ก
๓.ใบควำมรู้
๔. ใบงำน
ภาระงาน / ชิ้นงาน
๑. กำรนำเสนอผลกำรศึกษำ
๒. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ คนดีศรีแผ่นดิน : หน่วยย่อยที่ ๒ สิทธิเด็กไทย แผนการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สิทธิพื้นฐานของเด็ก
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมและภาษาไทย เวลา ๓ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

บ ๔.๒/ผ ๑-๐๑

ใบงานที่ ๐๑

บ ๔.๒/ผ ๑-๐๑

เรื่อง สิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
……………………………………………………….
รำยชื่อสมำชิก ๑ ........................................................... ๒. ........................................................
๓ ........................................................... ๔. ........................................................
คาชี้แจง

๑. ให้นักเรียนศึกษำใบควำมรู้ที่ ๑ เรื่อง สิทธิขั้นพื้นฐำนของเด็กตำมอนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก
๒. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปสิทธิขั้นพื้นฐำนของเด็กลงในแผนภำพ

………………………………….

………………………………….

………………………………….

………………………………….

…………………………………..

…………………………………..

สิทธิพื้นฐำนของเด็ก

๘๐

………………………………….

………………………………….

………………………………….

………………………………….

…………………………………..

…………………………………..

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

เฉลยใบงานที่ ๐๑

เรื่อง สิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
……………………………………………………….
รำยชื่อสมำชิก ๑ ........................................................... ๒. .......................................................
๓ .......................................................... ๔. ........................................................
คาชี้แจง

๑. ให้นักเรียนศึกษำใบควำมรู้ เรื่อง สิทธิขั้นพื้นฐำนของเด็กตำมอนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก
๒. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปสิทธิขั้นพื้นฐำนของเด็กลงในแผนภำพ
สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองจากกฎหมาย
เป็นสิทธิที่เด็กได้รับปกป้องคุ้มครองจาก
การทารุณกรรมทุกรูปแบบ เช่น
- การทารุณกรรมทางร่างกาย
- การทารุณกรรมทางจิตใจ
- การล่วงเกินทางเพศ
- การใช้แรงงานเด็ก

สิทธิในการมีชีวิตเด็กทุกคนเมื่อเกิด
มาแล้วจะมีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่ไม่วา่ จะเกิด
มามีร่างกายทีส่ มบูรณ์หรือไม่ก็ตาม โดย
เด็กที่เกิดมาต้องได้รับการจดทะเบียนการ
เกิด มีสิทธิที่จะได้รับการเลี้ยงดูอย่างดี
ที่สุด ทั้งด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ ที่พัก
อาศัย โภชนาการและการบริการทาง
การแพทย์เมื่อป่วยไข้

สิทธิพื้นฐานของเด็ก

สิทธิในด้านการพัฒนา เด็กทุกคนจะได้รับ
สิทธิให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับ
พัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ สังคม รวมถึง

สิทธิในการมีส่วนร่วมเป็นสิทธิที่ให้
ความสาคัญกับการแสดงออกทั้งในด้าน
ความคิดและการกระทาของเด็ก ในการ
เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่อาศัยอยู่

ความต้องการ ความพึงพอใจ และความสุข

รวมทั้งสิทธิในการปกป้องเรียกร้อง

ของเด็ก การมีส่วนร่วมในกิจกรรม

ผลกระทบที่เกิดกับชีวิตความเป็นอยู่
ของเด็ก ด้วยการอนุญาตให้เด็กได้มีส่วน

ครอบครัว ของโรงเรียน และสังคมที่เด็กอยู่
ได้อย่างมีความสุข

ร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับตนเองและสามารถแสดง
ความคิดเห็นโดยไม่กระทบสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลอื่น

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๘๑

๗๖

ใบงานที่ ๐๒
เรื่อง สิทธิของฉัน
……………………………………………………….

บ ๔.๒/ผ ๑-๐๒
บ ๔.๒/ผ ๑-๐๒

คาชี้แจง ให้นักเรียนวำดภำพตำมจินตนำกำร เรื่อง “สิทธิของฉัน” พร้อมทั้งเขียนบรรยำยประกอบภำพ
ระบำยสีตกแต่งให้สวยงำม

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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ข่าวเด็กถูกทอดทิ้ง
ข่าวเด็กถูกทอดทิ้ง

ที่มอางดี
: http://www.pattayanews.com.content/15987
สังคมไทยตกต่ำถึงขีดสุด พลเมื
โรแจงกูภัยชวยหนูนอยวัย ๕ เดือน หลังพบถูกวางทิ้งกลางถนน
เสนทางลอดใตอุโมงคตางระดับโปง ถนนสาย ๗ ตอน ๕ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีตํารวจเชื่อเปนฝมือพอ
แมวัยรุนใจแตกที่ไมมีปญญาเลี้ยงหวังวางกลางถนนใหรถเหยียบตาย เรงตามตัวดําเนินคดีตามกฎหมาย วันนี้
สังคมไทยตกต่ำถึงขีดสุด พลเมืองดีโรแจงกูภัยชวยหนูนอยวัย ๕ เดือน หลังพบถูกวางทิ้งกลางถนน
(๒๔ พ.ค.) เจาหนาที่ศูนยวิทยุกูภัยมูลนิธิสวางบริบูรณธรรมสถานเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีไดรับแจงจาก
เสนทางลอดใตอุโมงคตางระดับโปง ถนนสาย ๗ ตอน ๕ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีตํารวจเชื่อเปนฝมือพอ
พลเมืองดีวา พบเด็กแรกเกิดถูกนํามาวางทิ้งกลางถนนบริเวณเสนทางลอดใตอุโมงคตางระดับโปง ถนนสาย ๗
แมวัยรุนใจแตกที่ไมมีปญญาเลี้ยงหวังวางกลางถนนใหรถเหยียบตาย เรงตามตัวดําเนินคดีตามกฎหมาย วันนี้
ตอน ๕ หลังรับแจงจึงรีบไปตรวจสอบ ซึ่งเมื่อไปถึงก็พบเด็กแรกเกิดเพศชาย อายุประมาณ ๕ – ๖ เดือน ไม
(๒๔ พ.ค.) เจาหนาที่ศูนยวิทยุกูภัยมูลนิธิสวางบริบูรณธรรมสถานเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีไดรับแจงจาก
มีบาดแผลตามรางกาย และที่ขอมือซายคลองสายสิญจนถูกนํามาทิ้งอยูกลางถนน ใกลกันพบผาขนหนูสีฟา ๑
พลเมืองดีวา พบเด็กแรกเกิดถูกนํามาวางทิ้งกลางถนนบริเวณเสนทางลอดใตอุโมงคตางระดับโปง ถนนสาย ๗
ผืนเจาหนาที่จึงรีบนําตัวเด็กสงตอมายังสถานีตํารวจภูธรหนองปรือ เพื่อใหเจาหนาที่ตํารวจตรวจสอบและลง
ตอน ๕ หลังรับแจงจึงรีบไปตรวจสอบ ซึ่งเมื่อไปถึงก็พบเด็กแรกเกิดเพศชาย อายุประมาณ ๕ – ๖ เดือน ไม
บันทึกไวเปนหลักฐาน กอนสงตอมายังโรงพยาบาลบางละมุงเพื่อใหแพทยทําการตรวจรางกายและดูแลตอไป
มีบาดแผลตามรางกาย และที่ขอมือซายคลองสายสิญจนถูกนํามาทิ้งอยูกลางถนน ใกลกันพบผาขนหนูสีฟา ๑
จากการสอบถาม นายอนุวตั น หนองใหญ อายุ ๑๖ ปผพู บเด็กใหการวา ขณะกําลังขี่รถจักรยานยนต
ผืนเจาหนาที่จึงรีบนําตัวเด็กสงตอมายังสถานีตํารวจภูธรหนองปรือ เพื่อใหเจาหนาที่ตํารวจตรวจสอบและลง
กลับบานมากับเพื่อน ตามเสนทางดังกลาวไดพบวา มีสิ่งของวางอยูกลางถนน จึงวนรถ กลับมาดูซึ่งก็พบวา
บันทึกไวเปนหลักฐาน กอนสงตอมายังโรงพยาบาลบางละมุงเพื่อใหแพทยทําการตรวจรางกายและดูแลตอไป
เปนเด็กทารก ทั้งนี้เสนทางดังกลาวคอนขางมืดและเปลี่ยวซึ่งเหตุการณที่เกิดขึ้นถือวาโชคดี ที่ไมมีรถยนตวิ่ง
จากการสอบถาม นายอนุวตั น หนองใหญ อายุ ๑๖ ปผพู บเด็กใหการวา ขณะกําลังขี่รถจักรยานยนต
ผานมา ไมเชนนั้นอาจเหยียบทับรางเด็กจนเสียชีวิต
กลับบานมากับเพื่อน ตามเสนทางดังกลาวไดพบวา มีสิ่งของวางอยูกลางถนน จึงวนรถ กลับมาดูซึ่งก็พบวา
เบื้องตนเจาหนาที่ตํารวจคาดวา พอแมของเด็กนาจะเปนวัยรุนที่ตั้งทองจนคลอดออกมา และไมมี
เปนเด็กทารก ทั้งนี้เสนทางดังกลาวคอนขางมืดและเปลี่ยวซึ่งเหตุการณที่เกิดขึ้นถือวาโชคดี ที่ไมมีรถยนตวิ่ง
ปญญาเลี้ยงดูจึงนําเด็กทารกมาวางทิ้งไวบนถนน อยางไรก็ตามถือวาเปนการกระทําที่โหดรายและหวังจะให
ผานมา ไมเชนนั้นอาจเหยียบทับรางเด็กจนเสียชีวิต
เด็กเสียชีวิต ดวยการถูกรถเหยียบโดยจะเรงติดตามพอแมใจยักษมาดําเนินคดี สวนเด็กทารกไดสงใหแพทย
เบื้องตนเจาหนาที่ตํารวจคาดวา พอแมของเด็กนาจะเปนวัยรุนที่ตั้งทองจนคลอดออกมา และไมมี
โรงพยาบาลบางละมุงดูแล กอนประสานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของมารับไปดูแลตอไป
ปญญาเลี้ยงดูจึงนําเด็กทารกมาวางทิ้งไวบนถนน อยางไรก็ตามถือวาเปนการกระทําที่โหดรายและหวังจะให
เด็กเสียชีวิต ดวยการถูกรถเหยียบโดยจะเรงติดตามพอแมใจยักษมาดําเนินคดี สวนเด็กทารกไดสงใหแพทย
…………………………………………
โรงพยาบาลบางละมุงดูแล กอนประสานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของมารับไปดูแลตอไป

…………………………………………

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๘๓

ข่าวเด็กถูกทารุณกรรม
ข่าวเด็กถูกทารุณกรรม

สลด! พบเด็กหญิง วัย ๔ ขวบสภาพสะบักสะบอมทั้งตัว ตาปูด วิ่งโรขอความชวยเหลือ
อาง ถูกแมทําราย ชาวบานเวทนา
แจงความ ตํารวจสงใหศูนยประชาบดี เผยเด็กไมยอมกลับบานบอกกลัว
ที่มา : http://www.soonjatukarm.blogspot.com/2007/06/1/html
ถูกทํา รายอีก เมื่อเวลา ๑๖๐๐ น. วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ร.ต.ท.วิรุฬห กลางคํา พนักงานสอบสวน
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พัฒนาสั
ระชาบดี แต๑๓๐๐
เบื้องตขอกลั
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ประเมิ
ววาจะสามารถนํ
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่องจากกลั
วโดนทํารายอี
กขณะที
ร.ต.ท.วิ
รุฬห ยเพื
เป่อดปรั
เผยว
า ไดสตงใจมอบเด็และ
กใหเจาสอบถามข
หนาที่ศูนยอปเท็ระชาบดี
รับ
ดําเนิแลทั
นการติ
ปกครองที
ริงมาสอบถาม
ดอะไรขึ
้นกับาเด็กก็ใหจากนั
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้งเรื่อดงรตามผู
างกาย
และ ่แจิทตจใจก
อนหากไดขอใครเป
เท็จจรินงคนทํ
อยาางไรและเกิ
ผูใดเป
นผูกระทํ
เจาหน
่ของศูมีกนาร
ย
ประเมินครอบครั
าจะสามารถนํ
าเด็กพ.ร.บ.คุ
กลับไปเลีมครองเด็
้ยงดูตอได
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เนื่องจากกลั
วโดนทํ
รายอีวกไม
ขณะที
่ ร.ต.ท.วิหรืรอุฬหรอยแตกร
เปดเผยว
สงมอบเด็ตกใจที
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ไดเอกซเรย
ศีราษะแล
พบบาดแผล
าว ามีเพีไดยงสภาพจิ
ไปดูแลทั้งเรื่องรางกาย และ จิตใจกอนหากไดขอเท็จจริงอยางไร ผูใดเปนผูกระทํา ก็ใหเจาหนาที่ของศูนย
................................................
ประชาบดี เขาแจงความเอาผิด ตาม พ.ร.บ.คุมครองเด็ก กับพนักงานสอบสวน ไดทันที สวนอาการเบื้องตน
แพทยไดเอกซเรยศีรษะแลวไมพบบาดแผล หรือ รอยแตกราว มีเพียงสภาพจิตใจที่ตองดูแล

................................................
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ใบความรู้ที่ ๑

เรื่อง สิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
(Convention on the Rights of the Child)
..............................................................

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
เป็นข้อตกลงระหว่ำงประเทศที่กำหนดขึ้นตำมหลักกำรของกฎบัตรแห่ง สหประชำชำติ ที่ว่ำด้วยศักดิ์ศรีและ
คุณค่ำของมนุษย์ที่เท่ำเทียมกัน โดยกำรไม่เลือกปฏิบัติ โดยระลึกว่ำเด็กมีสิทธิพิเศษที่จะได้รับกำรดูแลช่วยเหลือ และ
คุ้มครองทั้งจำกครอบครัวและสภำพแวดล้อมอื่นๆ ประเทศไทยได้ลงนำมเข้ำเป็นภำคีเมื่อวันที่๑๒กุมภำพันธ์ ๒๕๓๕
และอนุสัญญำมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๖ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๓๕
หลักการของอนุสัญญา
อนุสัญญำนี้มีทั้งสิ้น ๕๔ ข้อ โดย ๔๐ ข้อแรกมีสำระสำคัญเกี่ยวกับสิทธิพื้นฐำนของเด็ก ๔ ประกำร ส่วนอีก
๑๔ ข้อนั้นเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรที่จะทำให้เกิดกำรตำมพันธกรณีที่ระบุไว้ในอนุสัญญำ ตลอดจนสิทธิ
หน้ำที่ของรัฐภำคีที่ร่วมลงนำมในสนธิสัญญำฉบับนี้ โดยจะมีอยู่ ๓ ส่วน ดังนี้
สวนที่ ๑ สิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กที่จะตองไดรับจากรัฐและครอบครัวขอ ๑ ถึง ขอ ๔๑
สวนที่ ๒ สวนของรัฐที่จะตองดําเนินการตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กขอ ๔๒ ถึง ขอ
๔๕ สวนที่ ๓ สวนของการลงนามระหวางประเทศขอ ๔๖ ถึง ๕๔
โดยจะเน้นหลักกำรคุ้มครองจำกกำรเลือกปฏิบัติ เพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก กำรเคำรพในสิทธิหน้ำที่ของ
บิดำมำรดำ และกำรปกป้องสิทธิเด็กด้วยมำตรกำรทำงนิติบัญญัติ เด็ก ตำมควำมหมำยของอนุสัญญำฉบับนี้หมำยถึง
มนุษย์ทุกคนที่อำยุต่ำกว่ำสิบแปดปี เว้นแต่จะบรรลุนิติภำวะ ก่อนหน้ำนั้นตำมกฎหมำยที่บังคับใช้แก่เด็กนั้น
สิทธิขั้นพื้นฐำนของเด็กสรุปได้ ๔ ประกำร ดังนี้
๑. สิทธิที่จะมีชีวิตและอยู่รอด (Right to Survival) เด็กทุกคนเมื่อเกิดมำแล้วจะมีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่ไม่ว่ำ
จะเกิดมำมีร่ำงกำยที่สมบูรณ์หรือไม่ก็ตำม โดยเด็กที่เกิดมำต้องได้รับกำรจดทะเบียนกำรเกิด มีสิทธิที่จะได้รับกำรเลี้ยงดู
อย่ำงดีที่สุด ทั้งด้ำนสุขภำพร่ำงกำย จิตใจ ที่พักอำศัย โภชนำกำรและกำรบริกำรทำงกำรแพทย์เมื่อป่วยไข้ โดยบิดำ
มำรดำ ญำติพี่น้องหรือรัฐ เพื่อให้อยู่รอดและเจริญเติบโต สิทธิในกำรมีชีวิต เช่น สิทธิรับวัคซีนป้องกันโรคต่ำงๆ สิทธิที่
จะได้รับอำหำรในปริมำณที่เพียงพอและสะอำด สิทธิที่จะได้รับปัจจัยพื้นฐำนที่จำเป็นต่อกำรดำรงชีวิต เช่น อำหำร ที่อยู่
อำศัย เครื่องนุ่งห่ม ยำรักษำโรค เป็นต้น
๒. สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง (Right to Protection) เป็นสิทธิที่เด็กได้รับปกป้องคุ้มครองจำก
กำรทำรุณกรรมทุกรูปแบบ เช่นกำรทำรุณกรรมทำงร่ำงกำย กำรล่วงเกินทำงเพศ กำรใช้แรงงำนเด็ก
๓. สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา (Right to Development) เด็กทุกคนจะได้รับสิทธิให้มีสภำพควำมเป็นอยู่
ที่เหมำะสมกับพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย จิตใจ สังคม รวมถึงควำมต้องกำร ควำมพึงพอใจ และควำมสุขของเด็ก ได้แก่ กำร
มีส่วนร่วมในกิจกรรมครอบครัว ของโรงเรียน และสังคมที่เด็กอยู่ได้อย่ำงมีควำมสุข ได้มีโอกำสเล่น พักผ่อน ได้รับข้อมูล
ข่ำวสำร มีอิสระในกำรคิดและกำรแสดงออก ได้รับกำรกล่อมเกลำทำงด้ำนจิตใจ ควำมรู้ ควำมคิดที่เหมำะสมกับวัย ที่
สำคัญที่สุด เด็กทุกคนต้องได้รับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ๑๒ ปี
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๘๕

๔. สิทธิท่จี ะไดรับการมีสว นรวม (Right to Participation) เปนสิทธิท่ใี หความสําคัญ กับการแสดงออก
ทั้งในดานความคิดและการกระทําของเด็ก ในการเปนสวนหนึ่งของสังคมที่อาศัยอยู รวมทั้งสิทธิในการปกปอง
เรียกรอง ผลกระทบที่เกิดกับชีวิตความเปนอยูของเด็ก ดวยการอนุญาตใหเด็กได มีสวนรวมในการตัดสินใจ
ในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไมกระทบสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

……………………………………………….
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ใบความรู้ (สาหรับครู )
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
ผู้แต่งคณะกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชน องค์การสหประชาชาติ
ผู้แปล กระทรวงการต่างประเทศ
จัดทาโดย สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ สิงหาคม 2540
รัฐภาคีแห่งอนุสัญญานี้
พิจารณาว่ำตำมหลักกำรที่ประกำศในกฎบัตรสหประชำชำตินั้ นกำรยอมรับในศักดิ์ศรีแต่กำเนิดและสิทธิที่เท่ำ
เทียมกันซึ่งไม่อำจเพิกถอนได้ของสมำชิกทั้งปวงของมวลมนุษยชำตินั้นเป็นรำกฐำนของเสรีภำพควำมยุติธรรม
และสันติภำพในโลก
คานึงถึงว่ำบรรดำประชำชนแห่งสหประชำชำติได้ยืนยันไว้ในกฎบัตรถึงควำมศรัทธำต่อสิทธิมนุษยชนขั้น
พื้นฐำนและต่อศักดิ์ศรี และคุณค่ำของมนุษย์และได้ตั้งเจตจำนงที่จะส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำทำงสั งคมและ
มำตรฐำนแห่งชีวิตที่ดีขึ้นภำยใต้เสรีภำพที่กว้ำงขวำงขึ้น
ยอมรับว่ำสหประชำชำติได้ประกำศและตกลงในปฏิญญำและกติกำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชนว่ำทุกคนมีสิทธิ
และเสรีภำพทั้งปวงที่กำหนดไว้โดยปรำศจำกกำรแบ่งแยกไม่ว่ำชนิดใดๆอำทิเช่น เชื้อชำติ สีผิว เพศ ภำษำ
ศำสนำควำมคิดเห็นทำงกำรเมืองหรือทำงอื่นต้นกำเนิดทำงชำติหรือสังคม ทรัพย์สินกำรเกิดหรือสถำนะอื่น
ระลึกว่ำสหประชำชำติได้ประกำศในปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชนว่ำเด็กมีสิทธิที่จะได้รับกำรดู แลและ
กำรช่วยเหลือเป็นพิเศษ
เชื่อว่ำ ครอบครัวในฐำนะเป็นกลุ่มพื้นฐำนของสังคมและเป็นสิ่งแวดล้อมทำงธรรมชำติสำหรับกำรเจริญเติบโต
และควำมอยู่ดีกินดีของสมำชิกทุกคนโดยเฉพำะเด็กควรจะได้รับกำรคุ้มครองและกำรช่วยเหลือที่จะสำมำรถมี
ควำมรับผิดชอบในชุมชนของตนได้อย่ำงเต็มที่
ยอมรั บ ว่ำ เพื่อให้ เด็กพัฒ นำบุ คลิ กภำพได้ อย่ ำงกลมกลื นและเต็ มที่ เด็ กควรจะเติ บโตในสิ่ งแวดล้ อ มของ
ครอบครัว ในบรรยำกำศแห่งควำมผำสุก ควำมรักและควำมเข้ำใจ
พิจารณาว่ำ ควรเตรียมให้เด็กพร้อมอย่ำงเต็มที่ที่จะดำรงชีวิตที่เป็นตัวของตัวเองในสังคมและควรเลี้ยงดูเด็ก
ตำมเจตนำรมณ์แห่งอุดมคติที่ประกำศไว้ในกฎบัตรสหประชำชำติโดยเฉพำะตำมเจตนำรมณ์แห่งสันติภำพ
ศักดิ์ศรีควำมอดกลั่น เสรีภำพ ควำมเสมอภำคและควำมเป็นเอกภำพ
คานึงถึงว่ำ ได้มีกำรระบุถึงควำมจำเป็นที่จะขยำยกำรดูแลโดยเฉพำะแก่เด็กในปฏิญญำว่ำด้วยสิทธิเด็กค.ศ.
๑๙๒๔ และในปฏิญญำว่ำด้วยสิทธิเด็กซึ่งสมัชชำได้รับเอำเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกำยน ค.ศ. ๑๙๕๙ และได้มีกำร
ยอมรั บ ในปฏิ ญ ญำสำกลว่ำ ด้ ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในกติก ำสำกลว่ำ ด้ ว ยสิ ท ธิ พ ลเมื อ งและสิ ท ธิ ท ำงกำรเมือง
(โดยเฉพำะข้อ ๒๓ และ ๒๔) ในกติกำสำกลว่ำด้วยสิทธิทำงเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม(โดยเฉพำะข้อ ๑๐)
และในธรรมนูญและตรำสำรอื่นๆที่เกี่ยวข้องของทบวงกำรชำนัญพิเศษและองค์กำรระหว่ำงประเทศที่เกี่ยวข้อง
กับสวัสดิภำพของเด็ก

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๘๗

คานึงถึงว่ำ ตำมที่ได้ระบุในปฏิญญำว่ำด้วยสิทธิเด็กนั้นเด็กโดยเหตุที่ยังไม่เติบโตเต็มที่ทั้งทำงร่ำงกำยและจิตใจจึง
ต้องกำรกำรพิทักษ์และกำรดูแลเป็นพิเศษรวมถึงต้องกำรกำรคุ้มครองทำงกฎหมำยที่เหมำะสมทั้งก่อนและหลังกำรเกิด
ระลึกว่ำ บทบัญญัติของปฏิญญำว่ำด้วยหลักกฎหมำยและสังคมอันเกี่ยวกับกำรคุ้มครองและสวัสดิภำพเด็ก
โดยเฉพำะอย่ ำงยิ่ งในส่วนที่เกี่ยวกับ กำรอุปกำระและกำรรับเป็นบุตรบุญธรรมทั้งในประเทศและระหว่ ำง
ประเทศกฎระเบียบมำตรฐำนขั้นต่ำสุดของสหประชำชำติสำหรับกำรบริหำรงำนยุติธรรมแก่ผู้เยำว์ (กฎปักกิ่ง)
และปฏิญญำว่ำด้วยกำรคุ้มครองสตรีและเด็กในภำวะฉุกเฉินและกรณีพิพำทกันด้วยอำวุธ
ยอมรับว่ำ ประเทศทั้งปวงในโลกมีเด็กที่ดำรงชีวิตอยู่ในสภำวะที่ยำกลำบำกอย่ำงยิ่งเเละเขำเหล่ำนั้นจำเป็น
ต้องได้รับกำรเอำใจใส่เป็นพิเศษ
พิจารณาตามสมควรถึงควำมส ำคัญของประเพณีและค่ำนิยมทำงวัฒนธรรมของชนแต่ล ะกลุ่มที่มีต่ อ กำร
คุ้มครองและพัฒนำกำรอย่ำงกลมกลืนของเด็ก
ยอมรั บ ควำมส ำคั ญ ของควำมร่ ว มมื อ ระหว่ ำงประเทศเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง สภำพควำมเป็ น อยู่ ข องเด็ ก ในทุ ก ๆ
ประเทศโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในประเทศกำลังพัฒนำ
ข้อ 1
เพื่อควำมมุ่งประสงค์แห่งอนุสัญญำนี้เด็กหมำยถึงมนุษย์ทุกคนที่อำยุต่ำกว่ำสิบแปดปีเว้นแต่จะบรรลุนิติภำวะ
ก่อนหน้ำนั้นตำมกฎหมำยที่ใช้บังคับแก่เด็กนั้น
ข้อ 2

1. รั ฐ ภำคีจ ะเคำรพและประกันสิ ทธิตำมที่กำหนดไว้ในอนุสั ญญำนี้แก่เด็กแต่ล ะคนที่อยู่ในเขต
อำนำจของตนโดยปรำศจำกกำรเลือกปฏิบัติไม่ว่ำชนิดใดๆโดยไม่คำนึงถึง เชื้อชำติ สีผิว เพศ ภำษำ ศำสนำ
ควำมคิดเห็นทำงกำรเมืองหรือทำงอื่น ต้นกำเนิดทำงชำติ ชำติพันธุ์ หรือสังคมทรัพย์สิน ควำมทุพพลภำพ กำร
เกิดหรือสถำนะอื่น ๆ ของเด็กหรือบิดำมำรดำหรือผู้ปกครองตำมกฎหมำย
2. รัฐภำคีจะดำเนินมำตรกำรที่เหมำะสมทั้งปวงเพื่อที่จะประกันว่ำเด็กได้รับกำรคุ้มครองจำกกำร
เลือกปฏิบัติหรือกำรลงโทษในทุกรูปแบบบนพื้นฐำนของสถำนภำพกิจกรรมควำมคิดเห็นที่แสดงออกหรือควำม
เชื่อของบิดำมำรดำผู้ปกครอง ตำมกฎหมำยหรือสมำชิกในครอบครัวของเด็ก
ข้อ 3

๑. ในกำรกระทำทั้งปวงที่เกี่ยวกับเด็กไม่ว่ำจะกระทำโดยสถำบันสังคมสงเครำะห์ของรัฐ
หรือ
เอกชนศำลยุติธรรมหน่วยงำนฝ่ำยบริหำรหรือองค์กรนิติบัญญัติผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็น

ลำดับแรก

๒. รัฐภำคีรับที่จะประกันให้มีกำรคุ้มครองและกำรดูแลแก่เด็กเท่ำที่จำเป็นสำหรับควำมอยู่ดี ของ
เด็กโดยคำนึงถึงสิทธิและหน้ำที่ของบิดำมำรดำผู้ปกครองตำมกฎหมำยหรือบุคคลอื่นที่รับผิดชอบเด็กนั้นตำม
กฎหมำยด้วย และเพื่อกำรนี้จะดำเนินมำตรกำรทำงนิติบัญญัติ และบริหำรที่เหมำะสมทั้งปวง
๓. รัฐภำคีจะประกันว่ำ สถำบันกำรบริกำรและกำรอำนวยควำมสะดวกที่มีส่วนรับผิดชอบต่อกำร
ดูแลหรือกำรคุ้มครองเด็กนั้นจะเป็นไปตำมมำตรฐำนที่ได้กำหนดไว้โดยหน่วยงำนที่มีอำนำจโดยเฉพำะในด้ำน
ควำมปลอดภัยสุขภำพและในเรื่องจำนวนและควำมเหมำะสมของเจ้ำหน้ำที่ตลอดจนกำรกำกับดูแลที่มี
ประสิทธิภำพ

๘๘

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ข้อ ๔

รัฐภำคีจะดำเนินมำตรกำรที่เหมำะสมทั้งปวงทั้งด้ำนนิติบัญญัติ บริหำรและด้ำนอื่นๆเพื่อกำรปฏิบัติ
ให้เป็นไปตำมสิทธิที่อนุสัญญำนี้ได้ให้กำรยอมรับในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิทำงเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรมนั้น
รัฐภำคีจะดำเนินมำตรกำรเช่นว่ำนั้นโดยใช้ทรัพ ยำกรที่มีอยู่อย่ำงเต็มที่ และภำยในกรอบของควำมร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศเมื่อจำเป็น
ข้อ ๕

รัฐภำคีจะเคำรพต่อควำมรับผิดชอบสิทธิ และหน้ำที่ของบิดำมำรดำ หรือของสมำชิกของครอบครัว
ขยำยหรือชุมชนซึ่งกำหนดไว้โดยขนบธรรมเนียมในท้องถิ่นหรือของผู้ปกครองตำมกฎหมำยหรือบุคคลอื่น ที่
รับผิดชอบต่อเด็กตำมกฎหมำยในอันที่จะให้แนวทำงและกำรแนะแนวตำมที่เหมำะสมในกำรใช้สิทธิของเด็ก
ตำมที่อนุสัญญำนี้ให้กำรรับรองในลักษณะที่สอดคล้องกับควำมสำมำรถที่พัฒนำตำมวัยของเด็ก
ข้อ ๖

๑.รัฐภำคียอมรับว่ำเด็กทุกคนมีสิทธิติดตัวที่จะมีชีวิต
๒.รัฐภำคีจะประกันอย่ำงเต็มที่เท่ำที่จะทำได้ ให้มีกำรอยู่รอดและกำรพัฒนำของเด็ก

ข้อ ๗

๑. เด็กจะได้รับกำรจดทะเบียนทันทีหลังกำรเกิด และจะมีสิทธิที่จะมีชื่อนับแต่เกิดและสิทธิที่จะได้
สัญชำติและเท่ำที่จะเป็นไปได้ สิทธิที่จะรู้จักและได้รับกำรดูแลเลี้ยงดูจำกบิดำมำรดำของตน
๒. รัฐภำคีจะประกันให้มีกำรปฏิบัติตำมสิทธิเหล่ำนี้ตำมกฎหมำยภำยในและพันธกรณีของรัฐภำคีที่มี
อยู่ภำยใต้ตรำสำรระหว่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกรณีที่เด็กจะตกอยู่ในสถำนะไร้
สัญชำติ
ข้อ ๘

๑. รัฐภำคีรับที่จะเคำรพต่อสิทธิของเด็กในกำรรักษำเอกลักษณ์ของตนไว้รวมถึงสัญชำติ ชื่อและ
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวของตนตำมที่กฎหมำยรับรองโดยปรำศจำกกำรแทรกแซงที่มิชอบด้วยกฎหมำย
๒. ในกรณีที่มีกำรตัดเอกลักษณ์บำงอย่ำง หรือทั้งหมดของเด็กออกไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำยรัฐ
ภำคีจะให้ควำมช่วยเหลือและควำมคุ้มครองตำมสมควรเพื่อให้เอกลักษณ์ของเด็กกลับคืนมำโดยเร็ว

ข้อ ๙

๑. รัฐภำคีจะประกันว่ำ เด็กจะไม่ถูกแยกจำกบิดำมำรดำโดยขัดกับควำมประสงค์ของบิดำมำรดำเว้น
แต่ในกรณีที่หน่วยงำนที่มีอำนำจซึ่งอำจถูกทบทวนโดยทำงศำลจะกำหนดตำมกฎหมำยและวิธีพิจำรณำที่ใช้
บังคับอยู่ว่ำกำรแยกเช่นว่ำนี้จำเป็นเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของเด็กกำรกำหนดเช่นว่ำนี้อำจจำเป็นในกรณีเฉพำะ
เช่น ในกรณีที่เด็กถูกกระทำโดยมิชอบหรือถูกทอดทิ้งละเลยโดยบิดำมำรดำหรือในกรณีที่บิดำมำรดำอยู่แยกกัน
และต้องมีกำรตัดสินว่ำเด็กจะพำนักที่ใด
๒. ในกำรดำเนินกำรใด ๆ ตำมวรรค 1 ของข้อนี้จะให้โอกำสทุกฝ่ำยที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วมในกำรดำเนินกำรดังกล่ำวและแสดงควำมคิดเห็นของตนให้ประจักษ์
๓. รัฐภำคีจะเคำรพต่อสิทธิของเด็กที่ถูกแยกจำกบิดำหรือมำรดำ หรือจำกทั้งคู่ในอันที่จะรักษำ
ควำมสั มพัน ธ์ส่ ว นตัว และกำรติ ดต่ อโดยตรงทั้ง กับ บิ ด ำและมำรดำอย่ ำงสม่ำเสมอ เว้น แต่เป็ นกำรขั ด ต่ อ
ผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๘๙

๔. ในกรณีที่กำรแยกเช่นว่ำนี้ เป็นผลมำจำกกำรกระทำใด ๆ โดยรัฐภำคีต่อบิดำหรือมำรดำหรือทั้ง
บิดำและมำรดำ หรือต่อเด็ก เช่น กำรกักขัง กำรจำคุก กำรเนรเทศกำรส่งตัวออกนอกประเทศ หรือกำรเสียชีวิต
(รวมทั้งกำรเสียชีวิตอันเกิดจำกสำเหตุใด ๆที่เ กิดขึ้นขณะที่ผู้นั้นอยู่ในกำรควบคุมของรัฐ) หำกมีกำรร้องขอรัฐ
ภำคีนั้นจะต้องให้ข้อมูลข่ำวสำรที่จำเป็นเกี่ยวกับที่อยู่ของสมำชิกของครอบครัวที่หำยไปแก่บิดำมำรดำเด็ก
หรือในกรณีที่เหมำะสม แก่สมำชิกคนอื่นของครอบครัวเว้นแต่เนื้อหำของข้อมูลข่ำวสำรนั้นจะก่อให้เกิดควำม
เสียหำยต่อควำมอยู่ดีของเด็กอนึ่งรัฐภำคีจะให้กำรประกันต่อไปว่ำกำรยื่นคำร้องขอเช่นว่ำนั้นจะไม่ก่อให้เกิด
ผลร้ำยต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๐

๑. ตำมพันธกรณีของรัฐภำคี ภำยใต้ข้อ ๙ วรรค ๑ คำร้องของเด็กหรือบิดำมำรดำของเด็กที่จะเดิน
ทำงเข้ำหรื อออกนอกรั ฐ ภำคีเ พื่ อวั ต ถุประสงค์ ข องกำรกลั บไปอยู่ร่ว มกัน ใหม่เป็ นครอบครัว จะได้ รั บ กำร
ดำเนินกำรโดยรัฐภำคีในลักษณะที่เป็นคุณมีมนุษยธรรมและรวดเร็วรัฐภำคีจะประกันอีกด้วยว่ำกำรยื่นคำร้อง
ดังกล่ำวจะไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้ร้องและสมำชิกในครอบครัวของผู้ร้อง
๒. เด็กที่บิดำมำรดำอำศัยอยู่ต่ำงรัฐกันกับเด็กจะมีสิทธิที่จะรักษำควำมสัมพันธ์ส่วนตัวและกำรติดต่อ
โดยตรงกับทั้งบิดำและมำรดำ ได้อย่ำงสม่ำเสมอเว้นแต่ในสภำพกำรณ์พิเศษ เพื่อกำรนี้และตำมพันธกรณีของ
รัฐภำคีภำยใต้ข้อ ๙ วรรค ๑ รัฐภำคีจะเคำรพต่อสิทธิของเด็ก และบิดำมำรดำของเด็กในอันที่จะเดินทำงออก
นอกประเทศใด ๆ รวมทั้งประเทศของตนและสิทธิที่จะเดินทำงเข้ำประเทศของตน สิทธิที่จะเดินทำงออกนอก
ประเทศใดๆจะอยู่ภำยใต้ข้อจำกัดดังที่กำหนดไว้โดยกฎหมำยเท่ำนั้นและซึ่งจำเป็นสำหรับกำรรักษำควำม
มั่นคงแห่งชำติ ควำมสงบเรียบร้อย สำธำรณสุขหรือศีลธรรมของประชำชน หรือสิทธิและเสรีภำพของบุคคลอื่น
และสอดคล้องกับสิทธิอื่น ๆ ที่ได้รับกำรยอมรับในอนุสัญญำนี้
ข้อ ๑๑

๑. รั ฐ ภำคีจ ะดำเนิ น มำตรกำรต่ำงๆที่จะหยุดยั้งกำรโยกย้ำยเด็ กและกำรไม่ส่ งเด็ กกลั บ คื น จำก
ต่ำงประเทศที่มิชอบด้วยกฎหมำย
๒. เพื่อกำรนี้ รัฐภำคีจะส่งเสริมให้มีกำรจัดทำควำมตกลงทวิภำคี หรือพหุภำคี หรือกำรภำคยำนุวัติ
ควำมตกลงที่มีอยู่
ข้อ ๑๒

๑. รัฐภำคีจะประกันแก่เด็กที่สำมำรถ มีควำมคิดเห็นเป็นของตนได้แล้วซึ่งสิทธิที่จะแสดงควำม
คิดเห็ น เหล่ ำนั้ น โดยเสรี ในทุกๆเรื่ องที่มีผ ลกระทบต่ อเด็ก ทั้งนี้ ควำมคิด เห็ นดัง กล่ ำวของเด็ กจะได้รั บ กำร
พิจำรณำตำมสมควรแก่อำยุและวุฒิภำวะของเด็กนั้น
๒. เพื่อควำมมุ่ งประสงค์นี้ เ ด็ กจะได้รั บโดยเฉพำะอย่ ำงยิ่งโอกำสที่จ ะมีสิ ทธิมี เสี ย งในกระบวน
พิจำรณำทำง ตุลำกำรและทำงปกครองใดๆ ที่มีผลกระทบต่อเด็กไม่ว่ำโดยตรง หรือโดยผ่ำนผู้แทนหรื อ
องค์กรที่เหมำะสม ในลักษณะที่สอดคล้องกับระเบียบวิธีปฏิบัติตำมกฎหมำยภำยใน
ข้อ ๑๓
๑. เด็กจะมีสิทธิที่จะมีเสรีภำพในกำรแสดงออก สิทธินี้จะรวมถึงเสรีภำพที่จะแสวงหำได้รับ หรือ
ถ่ำยทอดข้อมูลข่ำวสำร และควำมคิดทุกลักษณะ โดยไม่ถูกจำกัดโดยเขตแดนไม่ว่ำจะโดยวำจำ ลำยลักษณ์
อักษร หรือกำรตีพิมพ์ในรูปของศิลปะหรือผ่ำนสื่ออื่นใดตำมที่เด็กเลือก

๙๐

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๒. กำรใช้สิทธิดังกล่ำวนี้อำจอยู่ภำยใต้ข้อจำกัดบำงประกำรแต่ข้อจำกัดเหล่ำนี้ต้องเป็นข้อจำกัดเช่น
ที่บัญญัติตำมกฎหมำยและเช่นที่จำเป็นเท่ำนั้น
ก. เพื่อกำรเคำรพต่อสิทธิและชื่อเสียงของบุคคลอื่นหรือ
ข. เพื่อกำรรักษำควำมมั่นคงแห่งชำติหรือควำมสงบเรียบร้อย หรือสำธำรณสุข หรือศีลธรรมของ
ประชำชน
ข้อ ๑๔

๑. รัฐภำคีจะเคำรพต่อสิทธิของเด็กที่จะมีเสรีภำพทำงควำมคิด มโนธรรมและศำสนำ
๒.รัฐภำคีจะเคำรพต่อสิทธิและหน้ำที่ของบิดำมำรดำและผู้ปกครองตำมกฎหมำยในกรณีที่เหมำะสม
ในอันที่จะให้แนวทำงแก่เด็กในกำรใช้สิทธิของตนในลักษณะที่สอดคล้องกับควำมสำมำรถที่พัฒนำตำมวัยของ
เด็ก
3. เสรีภำพในกำรแสดงออกทำงศำสนำ หรือควำมเชื่อของตนอำจอยู่เพียงภำยใต้ข้อจำกัดเช่นที่
กำหนดโดยกฎหมำยเท่ำนั้นและเช่นที่จำเป็นที่จะรักษำควำมปลอดภัย ควำมสงบเรียบร้อย สำธำรณสุขหรือ
ศีลธรรมของประชำชนหรือสิทธิและเสรีภำพขั้นพื้นฐำนของบุคคลอื่น
ข้อ ๑๕

๑. รัฐภำคียอมรับสิทธิของเด็กที่จะมีเสรีภำพในกำรสมำคมและเสรีภำพในกำรชุมนุมอย่ำงสงบ
๒. ไม่อำจมีกำรจ ำกัด กำรใช้สิ ทธิเหล่ ำนี้น อกเหนื อจำกข้ อจำกั ดที่ กำหนดขึ้นโดยสอดคล้ อ งกั บ
กฎหมำยและที่จำเป็นสำหรับสังคมประชำธิปไตย เพื่อประโยชน์ ของควำมมั่นคงแห่งชำติหรือควำมปลอดภัย
ของประชำชนควำมสงบเรียบร้อยกำรคุ้มครองด้ำนสำธำรณสุขหรือศีลธรรมหรือกำรคุ้มครองสิทธิ และเสรีภำพ
ของบุคคลอื่น
ข้อ 16

๑. เด็กจะไม่ถูกแทรกแซงโดยพลกำร หรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำยในควำมเป็นส่วนตัว ครอบครัว
บ้ำนหรือหนังสือโต้ตอบ รวมทั้งจะไม่ถูกกระทำโดยมิชอบต่อเกียรติ และชื่อเสียง
๒. เด็กมีสิทธิได้รับกำรคุ้มครองทำงกฎหมำยจำกกำรแทรกแซงหรือกำรกระทำดังกล่ำว
ข้อ ๑๗
รัฐภำคียอมรับในหน้ำที่อันสำคัญของสื่อมวลชนและจะประกันว่ำ เด็กสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร
และวัสดุจำกแหล่งต่ำง ๆ กันทั้งในประเทศและระหว่ำงประเทศโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งข้อมูลข่ำวสำรและวัสดุที่มุ่ง
ส่งเสริมควำมผำสุกทั้งทำงสังคมจิตใจ และศีลธรรม ตลอดจนสุขภำพกำยและจิตของเด็ก เพื่อกำรนี้รัฐภำคีจะ
ก) ส่งเสริมให้สื่อมวลชนเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและวัสดุที่จะมีประโยชน์ทำงสังคมและวัฒนธรรมแก่
เด็กและโดยสอดคล้องกับเจตนำรมณ์ของข้อ 29
ข) ส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศในกำรผลิต แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและวัสดุ
ดังกล่ำวจำกแหล่งข้อมูลทำงวัฒนธรรมทั้งในประเทศและระหว่ำงประเทศ
ค) ส่งเสริมกำรผลิต และเผยแพร่หนังสือสำหรับเด็ก
ง) ส่งเสริมให้สื่อมวลชนให้ควำมสนใจเป็นพิเศษกับควำมจำเป็นทำงด้ำนภำษำของเด็กที่เป็นสมำชิก
ของชนกลุ่มน้อยหรือชนพื้นเมือง
จ) ส่งเสริมกำรพัฒนำแนวทำงที่เหมำะสมสำหรับกำรป้องกันเด็ก จำกข้อมูลข่ำวสำรและวัสดุที่เป็น
อันตรำต่อควำมอยู่ดีกินดีของเด็ก ทั้งนี้โดยคำนึงถึงบทบัญญัติ ในข้อ ๑๓ และ ๑๘
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๙๑

ข้อ ๑๘

๑.รัฐภำคีจะใช้ควำมพยำยำมอย่ำงที่สุดเพื่อประกันให้มีกำรยอมรับหลักกำรที่ว่ำทั้งบิดำและมำรดำมี
ควำมรับผิดชอบร่วมกันในกำรเลี้ยงดูแลพัฒนำเด็กบิดำมำรดำหรือผู้ปกครองตำมกฎหมำยแล้วแต่กรณีเป็น
ผู้รับผิดชอบเบื้องต้นในกำรเลี้ยงดูและกำรพัฒนำเด็กโดยคำนึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นพื้นฐำน
๒. เพื่อควำมมุ่งประสงค์ในกำรให้หลักประกันและส่งเสริมที่กำหนดไว้ในอนุสัญญำนี้รัฐภำคีจะให้
ควำมช่วยเหลือที่เหมำะสมแก่บิดำมำรดำและผู้ปกครองตำมกฎหมำยในอันที่จะปฏิบัติควำมรับผิดชอบของตน
ในกำรอบรมเลี้ยงดูเด็กและจะประกันให้มีกำรพัฒนำสถำบันกำรอำนวยควำมสะดวก และกำรบริกำรต่ำง ๆ
สำหรับกำรดูแลเด็ก
๓. รัฐภำคีจะดำเนินมำตรกำรที่เหมำะสมทั้งปวงที่จะประกันว่ำ บุตรของบิดำมำรดำที่จะต้องทำงำน
มีสิทธิได้รับประโยชน์จำกกำรบริกำรและสิ่งอำนวยควำมสะดวกเกี่ยวกับกำรดูแลเด็กที่พวกเขำมีสิทธิจะได้
ข้อ ๑๙

๑. รัฐภำคีจะดำเนินมำตรกำรที่เหมำะสมทั้งปวง ด้ำนนิติบัญญัติ บริหำรสังคม และกำรศึกษำในอันที่
จะคุ้มครองเด็กจำกรูปแบบทั้งปวงของควำมรุนแรง ทั้งทำงร่ำงกำยและจิตกำรทำร้ำยหรือกำรกระทำอันมิชอบ
กำรทอดทิ้งหรือกำรปฏิบัติโดยประมำทกำรปฏิบัติที่ผิดหรือกำรแสวงประโยชน์รวมถึงกำรกระทำอันมิชอบทำง
เพศขณะอยู่ในควำมดูแลของบิดำมำรดำ ผู้ปกครองตำมกฎหมำยหรือบุคคลอื่นใดซึ่งเด็กนั้นอยู่ในควำมดูแล
๒. ตำมแต่จะเหมำะสมมำตรกำรคุ้มครองเช่นว่ำนี้ ควรรวมถึงกระบวนกำรที่มีประสิทธิผลสำหรับ
กำรจัดตั้งแผนงำนทำงสังคมในอันที่จะให้กำรสนับสนุนที่จำเป็นแก่เด็กและบุคคลซึ่งเด็กนั้นอยู่ในควำมดูแล
ตลอดจนกระบวนกำรที่มีประสิทธิผลสำหรับกำรป้องกันในรูปแบบอื่น และให้มีกำรระบุกำรรำยงำนกำรส่ง
เรื่องเพื่อพิจำรณำ กำรสืบสวนกำรปฏิบัติและกำรติดตำมเรื่องของกรณีกำรปฏิบัติที่ผิดต่อเด็กตำมที่ระบุมำแล้ว
ข้ำงต้นและในกรณีที่เหมำะสมให้ทำงตุลำกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมด้วย
ข้อ ๒๐

๑. เด็กที่ถูกพรำกจำกสภำพครอบครัว ไม่ว่ำจะโดยถำวรหรือชั่วครำวหรือที่ไม่อำจปล่อยให้ อยู่ใน
สภำพที่ว่ำนั้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กเองจะได้รับกำรคุ้มครอง และควำมช่วยเหลือพิเศษที่จัดให้โดยรัฐ
๒. รัฐภำคีจะประกันให้มีกำรดูแลแก่เด็กเช่นว่ำนั้นตำมกฎหมำยภำยใน
๓. นอกเหนือจำกประกำรอื่นแล้ว กำรดูแลดังกล่ำวอำจรวมถึง กำรจัดหำผู้อุปถัมภ์ กาฟาลาห์ ของ
กฎหมำยอิสลำม กำรรับบุตรบุญธรรม หรือถ้ำจำเป็นกำรจัดให้อยู่ในควำมดูแลของสถำบันที่เหมำะสมสำหรับ
กำรดูแลเด็กในกำรพิจำรณำถึงหนทำงแก้ไขให้คำนึงถึงกำรควรให้มี ควำมต่อเนื่องในกำรเลี้ยงดูเด็กและภูมิหลัง
ทำงชำติพันธุ์ ศำสนำและวัฒนธรรม และภำษำของเด็ก
ข้อ ๒๑
รัฐภำคีซึ่งยอมรับและ /หรือยอมให้มีระบบกำรรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมจะประกันว่ำประโยชน์สูงสุด
ของเด็กเป็นข้อพิจำรณำที่สำคัญที่สุด และจะ
ก) ประกันว่ำกำรรับเด็กเป็นบุตรบุ ญธรรมต้องได้รับอนุญำตจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้มีอำนำจเท่ำนั้นซึ่งเป็นผู้
กำหนดตำมกฎหมำยและวิธีพิจำรณำที่ใช้บังคับอยู่และอยู่บนพื้นฐำนของข้อมูลข่ำวสำรทั้งปวงที่เกี่ยวข้องและ
เชื่อถือได้ว่ำกำรรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมนั้นกระทำได้เมื่อคำนึงถึงสถำนภำพของเด็กในส่วนที่เกี่ยว กับบิดำ
มำรดำญำติพี่น้อง และผู้ปกครองตำมกฎหมำย และในกรณีที่จำเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ให้ควำมยินยอมอย่ำงผู้
เข้ำใจเรื่องต่อกำรรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมโดยได้รับคำปรึกษำตำมที่จำเป็น

๙๒

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ข) ยอมรับว่ำกำรรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมข้ำมประเทศอำจถือได้ว่ำเป็นทำงเลือกหนึ่งของกำรดูแล
เด็กหำกไม่สำมำรถจัดหำผู้อุปถัมภ์ หรือครอบครัวที่รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมให้เด็กได้หรือไม่สำมำรถให้เด็ก
ได้รับกำรดูแลด้วยวิธีกำรอันเหมำะสมในประเทศถิ่นกำเนิดของเด็กนั้น
ค) ประกัน ว่ำเด็ ก ที่ อยู่ ในข่ ำยของกำรรับ เด็ ก เป็น บุ ตรบุ ญธรรมข้ ำ มประเทศจะได้รั บมำตรกำร
คุม้ ครองและมำตรฐำนเช่นเดียวกับที่ใช้อยู่ในกรณีกำรรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมภำยในประเทศ
ง) ดำเนินมำตรกำรที่เหมำะสมทั้งปวงเพื่อประกันว่ำในกำรรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมข้ำมประเทศนั้น
กำรจัดหำผู้อุปกำระแก่เด็กจะไม่ส่งผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ทำงกำรเงินที่ไม่สมควรจำกกำรนั้น
จ) ส่งเสริมเมื่อเป็นกำรเหมำะสม ซึ่งควำมมุ่งหมำยของข้อนี้โดยกำรจัดทำข้อตกลงหรือควำมตกลง
ทวิภำคีหรือพหุภำคีและภำยในกรอบนี้พยำยำมที่จะประกันว่ำกำรจัดหำผู้อุปถัมภ์แก่เด็กในอีกประเทศหนึ่งนั้น
ได้กระทำโดยหน่วยงำนหรือองค์กรที่มีอำนำจ
ข้อ ๒๒

๑. รัฐภำคีจะดำเนินมำตรกำรที่เหมำะสมที่จะประกันว่ำเด็กที่ร้องขอสถำนะเป็นผู้ลี้ภัยหรือที่ได้รับ
กำรพิจำรณำเป็นผู้ลี้ภัยตำมกฎหมำยหรือกระบวนกำรภำยในหรือระหว่ำงประเทศที่ใช้บังคับไม่ว่ำจะมีบิ ดำ
มำรดำของเด็ ก หรื อ บุ ค คลอื่ น ติ ด ตำมมำด้ ว ยหรื อ ไม่ ก็ ต ำมจะได้ รั บ กำรคุ้ ม ครองและควำมช่ ว ยเ หลื อ ทำง
มนุษยธรรมที่เหมำะสมในกำรได้รับสิทธิที่มีอยู่ตำมที่ระบุไว้ในอนุสัญญำนี้และในตรำสำรระหว่ำงประเทศอื่นๆ
อันเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนหรือมนุษยธรรมซึ่งรัฐดังกล่ำวเป็นภำคี
๒. เพื่อวัตถุประสงค์นี้รัฐภำคีจะให้ควำมร่วมมือตำมที่พิจำรณำว่ำเหมำะสมแก่ควำมพยำยำมใดๆของ
ทั้งองค์กำรสหประชำชำติและองค์กำรระดับรัฐบำลหรือองค์กำรที่มิใช่ระดับรัฐบำลอื่นที่มีอำนำจซึ่งร่วมมือกับ
องค์กำรสหประชำชำติในกำรคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กเช่นว่ำและในกำรติดตำมหำบิดำมำรดำหรือสมำชิกอื่น
ของครอบครัวของเด็กผู้ลี้ภัยเพื่อให้ได้รับข้อมูลข่ำวสำรที่จำเป็นสำหรับกำรกลับไปอยู่ร่วมกันใหม่เป็นครอบครัว
ของเด็กในกรณีที่ไม่สำมำรถค้นพบบิดำมำรดำหรือสมำชิกอื่นๆ ของครอบครัวของเด็กทั้งที่เป็นกำรถำวรหรือ
ชั่วครำวไม่ว่ำจะด้วยเหตุผลใดดังเช่นที่ได้ระบุไว้ในอนุสัญญำนี้
ข้อ ๒๓
๑. รัฐภำคียอมรับว่ำเด็กที่พิกำรทำงร่ำงกำยหรือจิต ควรมีชีวิตที่สมบูรณ์และปกติสุขในสภำวะที่
ประกันในศักดิ์ศรีส่งเสริมกำรพึ่งพำตนเองและเอื้ออำนวยให้เด็กมีส่วนร่วมอย่ำงแข็งขันในชุมชน
๒. รัฐภำคียอมรับในสิทธิของเด็กพิกำรที่จะได้รับกำรดูแลเป็นพิเศษและจะสนับสนุนและประกันที่
จะขยำยเท่ำที่กำลังทรัพยำกรจะอำนวยควำมช่ วยเหลือซึ่งมีกำรร้องขอและซึ่งเหมำะสมกับสภำพของเด็กและ
สภำพกำรณ์ของบิดำมำรดำหรือบุคคลอื่นที่ดูแลเด็กไปยังเด็กที่อยู่ในเกณฑ์และผู้ที่รับผิดชอบในกำรดูแลเด็ก
๓. โดยยอมรับควำมจำเป็นพิเศษของเด็กพิกำร ควำมช่วยเหลือที่ให้ตำมวรรค ๒ ของข้อนี้เป็นกำรให้
เปล่ำเท่ำที่จะเป็นไปได้ ทั้งนี้โดยพิจำรณำถึงกำลังทรัพย์ของบิดำมำรดำหรือบุคคลอื่นที่ดูแลเด็กและควำม
ช่วยเหลือเช่นว่ำจะถูกกำหนดขึ้นเพื่อที่จะประกันว่ำเด็กพิกำรจะสำมำรถอย่ำงมีประสิทธิผลที่จะเข้ำถึง และ
ได้รับกำรศึกษำ กำรฝึกอบรมกำรบริกำรดูแลสุขภำพ กำรบริกำรด้ำนกำรฟื้นฟูสภำพ กำรตระเตรียมสำหรับ
กำรจ้ำงงำนและโอกำสทำงด้ำนสันทนำกำรในลักษณะที่ส่งเสริมให้เด็กสำมำรถบรรลุผลสำเร็จอย่ำงเต็มที่เท่ำที่
เป็นไปได้ในกำรเข้ำกับสังคมและกำรพัฒนำตนเองซึ่งรวมถึงกำรพัฒนำทำงวัฒนธรรมและจิตใจด้วย
๔. ภำยใต้บรรยำกำศควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศรัฐภำคีจะส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรที่
เหมำะสมในด้ำนกำรดูแลสุขภำพเชิงป้องกัน และด้ำนกำรรักษำเด็กพิกำรทำงกำรแพทย์ทำงจิตวิทยำ และ
ทำงกำรฟื้นฟูสมรรถภำพรวมทั้งกำรเผยแพร่และกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับวิธีฟื้นฟูกำรศึกษำและกำร
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๙๓

บริกำรด้ำนกำรฝึกอำชีพโดยมีจุดมุ่งหมำยที่จะช่ วยให้รัฐภำคีสำมำรถปรับปรุงควำมสำมำรถและทักษะและ
เพิ่มพูนประสบกำรณ์ในด้ำนนี้ในเรื่องนี้ควำมต้องกำรของประเทศกำลังพัฒนำควรได้รับกำรคำนึงถึงเป็นพิเศษ
ข้อ ๒๔
๑. รัฐภำคียอมรับในสิทธิของเด็กที่จะได้รับมำตรฐำนสำธำรณสุ ขที่สูงที่สุดเท่ำที่จะหำได้และสิ่ ง
อำนวยควำมสะดวก สำหรับกำรบำบัดรักษำควำมเจ็บป่วย และกำรฟื้นฟูสุขภำพรัฐภำคีจะพยำยำมดำเนินกำร
ที่จะประกันว่ำไม่มีเด็กคนใดถูกลิดรอนสิทธิในกำรรับบริกำรดูแลสุขภำพเช่นว่ำนั้น
๒. รัฐภำคีจะให้มีกำรปฏิบัติตำมซึ่งสิทธินี้อย่ำงเต็มที่และโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งจะดำเนินมำตรกำรที่
เหมำะสมดังนี้
ก) ลดกำรเสียชีวิตของทำรกและเด็ก
ข) ประกันให้มีกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรแพทย์ที่จำเป็น และกำรดูแลสุขภำพแก่เด็กทุกคน
โดยเน้นกำรพัฒนำกำรดูแลสุขภำพขั้นปฐม
ค) ต่อสู้กับโรคภัยและทุพโภชนำกำรรวมทั้งที่อยู่ภำยในขอบข่ำยของกำรดูแลสุขภำพขั้นปฐมซึ่ง
นอกเหนือจำกวิธีกำรอื่นแล้วยังดำเนินกำรโดยกำรใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่พร้อมแล้วและโดยกำรจัดหำอำหำรที่ถูก
หลักโภชนำกำรและน้ำดื่มที่สะอำดอย่ำงเพียงพอ ทั้งนี้โดยพิจำรณำถึงอันตรำยและควำมเสี่ยงของมลภำวะ
แวดล้อม
ง) ประกันให้มีกำรดูแลสุขภำพอย่ำงเหมำะสมแก่มำรดำ ทั้งก่อนและหลังคลอด
จ) ประกันว่ำทุกส่วนของสังคม โดยเฉพำะบิดำมำรดำและเด็ก จะได้รับข้อมูล ข่ำวสำรและเข้ำถึง
กำรศึกษำและกำรสนับสนุนให้ใช้ควำมรู้พื้นฐำนในเรื่องโภชนำกำรและสุขภำพเด็กเรื่องประโยชน์ของกำรเลี้ยง
ลูกด้วยนมมำรดำเรื่องอนำมัยและสุขำภิบำลสภำพแวดล้อมและเรื่องกำรป้องกันอุบัติเหตุ
ฉ) พัฒนำกำรดูแลสุขภำพเชิงป้องกันกำรแนะแนวแก่บิดำมำรดำและกำรให้บริกำรและกำรศึกษำ
ในเรื่องกำรวำงแผนครอบครัว
๓. รัฐภำคีจะดำเนินมำตรกำรที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพทั้งปวงเพื่อที่จะขจัดทำงปฏิบัติดั้งเดิมที่
เป็นผลร้ำยต่อสุขภำพของเด็ก
๔. รัฐภำคีรับที่จะส่งเสริมและสนั บสนุนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพื่อที่จะให้กำรดำเนินกำรให้
สิทธิที่ยอมรับในข้อนี้บังเกิดผลอย่ำงเต็มที่ตำมลำดับเกี่ยวกับเรื่องนี้ควำมจำเป็นของประเทศกำลังพัฒนำจะ
ได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ
ข้อ ๒๕
รัฐภำคียอมรับในสิทธิของเด็กผู้ซึ่งได้รับกำรจัดโดยหน่วยงำนที่มีอำนำจให้ไปได้รับกำรดูแล กำร
คุ้มครองหรื อกำรบ ำบัดรักษำสุขภำพ ทั้ งทำงร่ำงกำยหรือจิตในอันที่จะได้รับ กำรทบทวนกำรบำบัดรักษำ
สุขภำพ ทั้งทำงร่ำงกำยหรือจิตในอันที่จะได้รับกำรทบทวนกำรบำบัดรักษำที่ให้แก่เด็กเป็นระยะๆตลอดจน
สภำวะแวดล้อมอื่นทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดดังกล่ำว
ข้อ ๒๖
๑. รัฐภำคียอมรับสิทธิของเด็กทุกคน ในอันที่จะได้รับประโยชน์จำกกำรประกันสังคมรวมถึงกำร
ประกันภัยทำงสังคม และจะดำเนินมำตรกำรที่จำเป็นเพื่อให้สิทธินี้บังเกิดผลอย่ำงเต็มที่ตำมกฎหมำยของแต่ละ
ประเทศ
๒. ในกรณีที่เหมำะสม กำรให้ประโยชน์ควรคำนึงถึงทรัพยำกรและสภำวะแวดล้อมของเด็กและ
บุคคลที่มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรเลี้ยงดูเด็ก ตลอดจนข้อพิจำรณำอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกำรร้องขอรับประโยชน์
ซึ่งกระทำโดยเด็กผู้นั้นหรือตัวแทน

๙๔

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ข้อ ๒๗

๑. รัฐภำคียอมรับสิทธิของเด็กทุกคนในอันที่จะได้รับมำตรฐำนของกำรดำรงชีวิตที่เพียงพอสำหรับ
กำรพัฒนำด้ำนร่ำงกำยสมอง จิตใจ ศีลธรรม และสังคมของเด็ก
๒. บิดำมำรดำหรือผู้อื่นที่รับผิดชอบต่อเด็กมีควำมรับผิดชอบเบื้องต้นที่จะจัดหำสภำพควำมเป็นอยู่ที่
จำเป็นสำหรับกำรพัฒนำของเด็กทั้งนี้ ตำมควำมสำมำรถและกำลังทำงกำรเงินของบุคคลเหล่ำนั้น
๓. ตำมสภำวะและกำลังควำมสำมำรถของประเทศรัฐภำคีจะดำเนินมำตรกำรที่เหมำะสมที่จะให้
ควำมช่วยเหลือบิดำมำรดำและผู้อื่นที่รับผิดชอบต่อเด็กในกำรดำเนินกำรตำมสิทธินี้และในกรณีที่จำเป็นรัฐภำคี
จะให้ควำมช่วยเหลือด้ำนวัตถุและแผนงำนสนับสนุนโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ด้ำนโภชนำกำร เครื่องนุ่งห่มและที่อยู่
๔. รัฐภำคีจะดำเนินมำตรกำรที่เหมำะสมทั้งปวงที่จะได้รับชดใช้ค่ำเลี้ยงดูเด็กคืนจำกบิดำมำรดำหรือ
ผู้อื่นที่มีควำมรับผิดชอบทำงกำรเงินต่อเด็กทั้งทีอยู่ในรัฐภำคีเองและรัฐอื่น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกรณีที่บุคคลที่
มีควำมรับผิดชอบทำงกำรเงินต่อเด็กอำศัยอยู่ในรัฐอื่นนอกเหนือจำกรัฐที่เด็กอำศัยอยู่รัฐภำคีจะส่งเสริมกำรเข้ำ
เป็นภำคีในควำมตกลงระหว่ำงประเทศหรือกำรจัดทำควำมตกลงเช่นว่ำนั้น ตลอดจนกำรจัดทำข้อตกลงอื่นๆที่
เหมำะสม
ข้อ ๒๘
๑. รัฐภำคียอมรับสิทธิของเด็กที่จะได้รับกำรศึกษำและเพื่อที่จะให้สิทธินี้ฉบับเกิดผลตำมลำดับและ
บนพื้นฐำนของโอกำสที่เท่ำเทียมกัน รัฐภำคีจะ
ก) จัดกำรศึกษำระดับประถมเป็นภำคบังคับที่เด็กทุกคนสำมำรถเรียนได้โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย
ข) สนับสนุนกำรพัฒนำของกำรศึกษำระดับมัธยมในรูปแบบต่ำงๆรวมถึงกำรศึกษำสำยสำมัญ
และสำยอำชีพจัดกำรศึกษำให้แพร่หลำยและเปิดกว้ำงแก่เด็กทุกคน และดำเนิ นมำตรกำรที่เหมำะสมเช่น กำร
นำมำใช้ซึ่งกำรศึกษำแบบให้เปล่ำและกำรเสนอให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินในกรณีที่จะเป็น
ค) ทำให้กำรศึกษำในระดับสูงเปิดกว้ำงแก่ทุกคนบนพื้นฐำนของควำมสำมำรถโดยทุกวิธีกำรที่
เหมำะสม
ง) ทำให้ข้อมูลข่ำวสำรและกำรแนะแนวทำงกำรศึกษำและอำชีพเป็นที่ แพร่หลำยและเปิดกว้ำง
แก่เด็กทุกคน
จ)ดำเนินมำตรกำรเพื่อสนับสนุนกำรเข้ำเรียนอย่ำงสม่ำเสมอและลดอัตรำกำรออกจำกโรงเรียน
กลำงคัน
๒. รัฐภำคีจะดำเนินมำตรกำรที่เหมำะสมที่จะประกันว่ำระเบียบวินัยของโรงเรียนได้กำหนดขึ้นใน
ลักษณะที่สอดคล้องกับศักดิ์ศรีแห่งควำมเป็นมนุษย์ของเด็กและสอดคล้องกับอนุสัญญำนี้
๓. รัฐภำคีจะส่งเสริมและสนับสนุนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศในส่วนที่เกี่ยวกับกำรศึกษำ
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเพื่อที่จะเกื้อกูลต่อกำรขจัดควำมเขลำและกำรไม่รู้หนังสือทั่วโลกและเอื้ออำนวยให้ได้รับ
ควำมรู้ทำงวิชำกำรและทำงเทคนิคและวิธีกำรสอนสมัยใหม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ควำมต้องกำรของประเทศกำลัง
พัฒนำจะได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ
ข้อ ๒๙
๑. รัฐภำคีตกลงว่ำกำรศึกษำของเด็กจะมุ่งไปสู่
ก) กำรพัฒนำบุคลิกภำพ ควำมสำมำรถพิเศษและควำมสำมำรถทำงด้ำนร่ำงกำยและจิตใจของ
เด็กให้เต็มศักยภำพของเด็กแต่ละคน
สหประชำชำติ

ข) กำรพัฒนำควำมเคำรพต่อสิทธิมนุษยชนและเสรีภำพขั้นพื้นฐำนและต่อหลักกำรที่วำงไว้ในกฎบัตร
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๙๕

ค) กำรพัฒนำควำมเคำรพต่อบิดำมำรดำของเด็ก เอกลักษณ์ทำงวัฒนธรรม ภำษำและค่ำนิยม
ของเด็กนั้นเองและต่อค่ำนิยมของชำติที่เด็กนั้นอำศัยอยู่และต่อค่ำนิยมของชำติถิ่นกำเนิดของเขำ และต่ ออำรย
ธรรมอื่นๆที่แตกต่ำงไปจำกของเขำเอง
ง) กำรเตรียมเด็กให้มีชีวิตที่มีควำมรับผิดชอบในสังคมที่เสรีด้วยจิตสำนึกแห่งควำมเข้ำใจกัน
สันติภำพควำมอดกลั้น ควำมเสมอภำคทำงเพศและมิตรภำพในหมู่มวลมนุษย์ทุกกลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มคนชำติ
กลุ่มศำสนำตลอดจนในหมู่คนพื้นเมืองเดิม
จ) กำรพัฒนำควำมเคำรพต่อสิ่งแวดล้อมทำงธรรมชำติ
๒. ไม่มีควำมตอนใดในข้อนี้หรือในข้อ ๒๘ ที่จะได้รับกำรตีควำมให้เป็นกำรก้ำวก่ำยเสรีภำพของ
บุคคลและขององค์กรในกำรจัดตั้งและอำนวยกำรสถำบันทำงกำรศึกษำแต่ทั้งนี้จะต้องเคำรพต่อหลักกำรที่ระบุ
ไว้ใในวรรค ๑ ของข้อนี้เสมอและต่อเงื่อนไขที่ว่ำกำรศึกษำที่ให้ในสถำบันเหล่ำนั้นต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนขั้น
ต่ำที่รัฐได้วำงไว้
ข้อ ๓๐
ในรัฐที่มีชนกลุ่มน้อยทำงชำติพันธุ์ศำสนำ หรือภำษำ หรือกลุ่มชนพื้นเมืองดั้งเดิมอำศัยอยู่เด็กที่มำ
จำกชนกลุ่มน้อยนั้นหรือที่เป็นชนพื้นเมืองจะต้องไม่ถูกปฏิเสธซึ่ง สิทธิที่จะปฏิบัติตำมวัฒนธรรมที่จะนับถือและ
ปฏิบัติทำงศำสนำหรือสิทธิที่จะใช้ภำษำของตนในชุมชนกับสมำชิกอื่นในกลุ่มเดียวกัน
ข้อ ๓๑
๑. รัฐภำคียอมรับสิทธิของเด็กที่จะมีกำรพักและเวลำพักผ่อน กำรเข้ำร่วมกิจกรรมกำรละเล่นทำง
สันทนำกำรที่เหมำะสมตำมวัยของเด็กและกำรมีส่วนร่วมอย่ำงเสรีในทำงวัฒนธรรมและศิลปะ
๒. รัฐภำคีจะเคำรพและส่งเสริมสิทธิเด็กที่จะเข้ำมีส่วนร่วมอย่ำงเต็มที่ในทำงวัฒนธรรมและศิลปะ
และจะสนับสนุนกำรใช้โอกำสที่เหมำะสมเท่ำเทียมกันสำหรับกิจกรรมทำงวัฒนธรรม ศิลปะ สันทนำกำรและ
กำรพักผ่อนหย่อนใจ
ข้อ ๓๒
๑. รัฐภำคียอมรับสิทธิของเด็กที่จะได้รับกำรคุ้มครองจำกกำรแสวงประโยชน์ทำงเศรษฐกิจและจำก
กำรทำงำนใดที่น่ำจะเป็นกำรเสี่ยงอันตรำยหรือที่ขัดขวำงกำรศึกษำของเด็ก หรือเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ หรือ
กำรพัฒนำทำงร่ำงกำยสมอง จิตใจ ศีลธรรมและสังคมของเด็ก
๒. รั ฐ ภำคีจ ะดำเนิ น มำตรกำรทำงนิ ติบัญญัติ บริห ำร สั งคมและกำรศึกษำเพื่อประกันให้ มีกำร
ดำเนินกำรตำมข้อนี้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่ำวและโดยคำนึงถึงบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องในตรำสำรระหว่ำงประเทศ
อื่นๆรัฐภำคีจะ
ก) กำหนดอำยุขั้นต่ำสำหรับกำรรับเข้ำทำงำน
ข) กำหนดกฎเกณฑ์ที่เหมำะสมเกี่ยวกับจำนวนชั่วโมง และสภำพกำรจ้ำงงำน
ค) กำหนดบทลงโทษ หรือวิธีกำรลงโทษอื่นๆที่เหมำะสมเพื่อประกันให้ข้อนี้มีผลใช้บังคับจริงจัง
ขอ ๓๓
รัฐภาคีจะดําเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวงรวมทั้งมาตรการทางนิติบัญญัติบริหารสังคมและทางการ
ศึกษาที่จะคุม ครองเด็กจากการที่ใชโดยผิดกฎหมายซึ่งยาเสพติดรวมทั้งสารที่มีพิษตอจิตประสาทอื่นๆ ที่ไดนยิ ามไว
ในสนธิสัญญาระหวางประเทศที่เกี่ยวของและที่จะปองกันการใชเด็กเพื่อการผลิตและคาโดยผิดกฎหมาย ซึ่งสาร
เชนวานั้น

๙๖

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ขอ ๓๔
รัฐภาคีรับที่จะคุมครองเด็กจากการแสวงประโยชนทางเพศและการกระทําทางเพศที่มิชอบทุก
รูปแบบเพื่อการนี้รัฐภาคีจะดําเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง ทั้งมาตรการภายในประเทศและมาตรการทวิ
ภาคีและพหุภาคีเพื่อปองกัน

ด้วยกฎหมำย
ข้อ ๓๕

ก) กำรชักจูงหรือบีบบังคับเด็กให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทำงเพศใดๆที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำย
ข) กำรแสวงประโยชน์จำกเด็กในกำรค้ำประเวณีหรือกำรกระทำอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเพศที่ ไม่ชอบ
ค) กำรแสวงหำประโยชน์จำกเด็กในกำรแสดงลำมกอนำจำรและที่เกี่ยวกับสิ่งลำมกอนำจำร

รัฐภำคีจะดำเนินมำตรกำรที่เหมำะสมทั้งปวงทั้งในระดับประเทศ ระดับทวิภำคีและพหุภำคี เพื่อ
ป้องกันกำรลักพำกำรขำยหรือกำรลักลอบค้ำเด็ก ไม่ว่ำด้วยวัตถุประสงค์ใดหรือในรูปแบบใด
ข้อ ๓๖
รัฐภำคีจะคุ้มครองเด็กจำกกำรถูกแสวงประโยชน์ในทุกรูปแบบอื่นทั้งหมดที่เป็นผลร้ำยต่อสวัสดิภำพ
ของเด็กไม่ว่ำในด้ำนใด
ข้อ ๓๗
รัฐภำคีประกันว่ำ
ก) จะไม่มีเด็กคนใดได้รับกำรทรมำน หรือถูกปฏิบัติหรือลงโทษที่โหดร้ำย ไร้มนุษยธรรม หรือต่ำ
ช้ำ จะไม่มีกำรลงโทษประหำรชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตที่ไม่มีโอกำสจะได้รับกำรปล่อยตัวสำหรับควำมผิดที่
กระทำโดยบุคคลที่มีอำยุต่ำกว่ำ 18 ปี
ข) จะไม่มีเด็กคนใดถูกลิดรอนเสรีภำพโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย หรือโดยพลกำรกำรจับกุมกักขัง
หรือจำคุกเด็กจะต้องเป็นไปตำมกฎหมำยและจะใช้เป็นมำตรกำรสุดท้ำ ยเท่ำนั้นและให้มีระยะเวลำที่สั้นที่สุด
อย่ำงเหมำะสม
ค) เด็กทุกคนที่ถูกลิดรอนเสรีภำพจะได้รับกำรปฏิบัติด้วยมนุษยธรรมและด้วยควำมเคำรพใน
ศักดิ์ศรีแต่กำเนิดของมนุษย์และในลักษณะที่คำนึงถึงควำมต้องกำรของบุคคลในวัยนั้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเด็ก
ทุกคนที่ถูกลิดรอนเสรีภำพจะต้องถูกแยกต่ำงหำกจำกผู้ใหญ่เว้นแต่จะพิจำรณำเห็นว่ำจะเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อเด็กที่จะไม่แยกเช่นนั้นและเด็กจะมีสิทธิที่จะคงกำรติดต่อกับครอบครัวทำงหนังสือโต้ตอบและกำรเยี่ยม
เยียนเว้นแต่ในสภำพกำรณ์พิเศษ
ง) เด็กทุกคนที่ ถู กลิ ด รอนเสรีภ ำพมีสิ ทธิที่ จ ะขอควำมช่ว ยเหลื อ ทำงกฎหมำยหรื อ ทำงอื่ น ที่
เหมำะสมโดยพลันตลอดจนสิทธิที่จะค้ำนควำมชอบด้วยกฎหมำยของกำรลิดรอนเสรีภำพของเขำต่อศำลหรือ
หน่วยงำนที่มีอำนำจอื่นที่เป็นอิสระและเป็นกลำงและที่จะได้รับคำวินิจฉัยโดยพลันต่อกำรดำเนินกำร เช่นว่ำ
ข้อ ๓๘
๑. รัฐภำคีรับที่จะเคำรพและประกันให้มีควำมเคำรพต่อกฎเกณฑ์แห่งกฎหมำยมนุษยธรรมระหว่ำง
ประเทศที่ใช้บังคับกับรัฐภำคีในกรณีพิพำทกันด้วยอำวุธซึ่งเกี่ยวข้องกับเด็ก
๒. รัฐภำคีจะดำเนินมำตรกำรที่สำมำรถกระทำได้ทั้งปวงที่จะประกันว่ำบุคคลที่มีอำยุไม่ถึง 15 ปี จะ
ไม่มีส่วนร่วมโดยตรงในกำรกระทำอันเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน
๓. รัฐภำคีจะหลีกเกี่ยวกำรเกณฑ์บุคคลใดๆ ที่มีอำยุไม่ถึง ๑๕ ปี เข้ำประจำในกองทัพในกำรเกณฑ์
บุคคลที่มีอำยุถึง ๑๕ ปี แต่ไม่ถึง ๑๘ ปีนั้นรัฐภำคีจะพยำยำมเกณฑ์บุคคลที่มีอำยุมำกที่สุดก่อน
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๙๗

๔. ตำมพันธกรณีภำยใต้กฎหมำยมนุษยธรรมระหว่ำงประเทศในอันที่จะคุ้มครองประชำชนพลเรือน
ในกำรพิพำทกัน ด้ว ยอำวุธนั้ นรัฐ ภำคีจ ะดำเนินมำตรกำรที่ส ำมำรถกระทำได้ทั้งปวง ที่จะประกันให้ มี ก ำร
คุ้มครองและดูแลเด็กทีได้รับผลกระทบจำกกำรพิพำทกันด้วยอำวุธ
ข้อ ๓๙
รัฐภำคีจะดำเนินมำตรกำรที่เหมำะสมทั้งปวงที่จะส่งเสริมกำรฟื้นฟูทั้งทำงร่ำงกำยและจิตใจและกำร
กลับคืนสู่สังคมของเด็กที่ได้รับเครำะห์จำกกำรละเลยในรูปแบบใดๆกำรแสวงประโยชน์กำรกระทำอันมิชอบ
กำรทรมำนหรือกำรลงโทษหรือกำรปฏิบัติที่โหดร้ำย ไร้มนุษยธรรมหรือต่ำช้ำโดยรูปอื่นหรือกำรพิพำทกันด้วย
อำวุธ กำรฟื้นฟูหรือกำรกลับคือสู่สังคมดังกล่ำวจะเกิดขึ้นในสภำพแวดล้อมที่ส่ง เสริมสุขภำพกำรเคำรพตนเอง
และศักดิ์ศรีของเด็ก
ข้อ ๔๐
๑. รัฐภำคียอมรับสิทธิของเด็กทุกคนที่ถูกกล่ำวหำ ตั้งข้อหำหรือถูกถือว่ำได้ฝ่ำฝืนกฎหมำยอำญำที่
จะได้รับกำรปฏิบัติต่อในลักษณะที่สอดคล้องกับกำรส่งเสริมควำมสำนึกในศักดิ์ศรีและคุณค่ำของเด็กซึ่งจะ
เสริมควำมเคำรพของเด็กต่อสิทธิมนุษยชนและเสรีภำพขั้นพื้นฐำนของผู้อื่นและในลักษณะที่ต้องคำนึงถึงอำยุ
ของเด็กและควำมปรำรถนำที่จะส่งเสริมกำรกลับคือสู่สังคมและกำรมีบทบำทเชิงสร้ำงสรรค์ของเด็กในสังคม
๒. เพื่อกำรนี้และโดยคำนึงถึงบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของตรำสำรระหว่ำงประเทศรัฐภำคีประกันว่ำ
ก) จะไม่มีเด็กคนใดถูกกล่ำวหำ ตั้งข้อหำหรือถูกถือว่ำฝ่ำฝืนกฎหมำยอำญำโดยเหตุแห่งกำรกระทำ
หรืองดเว้นกำรกระทำซึ่งไม่ต้องห้ำมตำมกฎหมำยภำยในหรือกฎหมำยระหว่ำงประเทศในขณะที่กำรกระทำ
หรือกำรงดเว้นกำรกระทำนั้นเกิดขึ้น
ข) เด็ ก ทุ ก คนที่ ถู ก กล่ ำ วหำหรื อ ตั้ ง ข้ อ หำว่ ำ ได้ ฝ่ ำ ฝื น กฎหมำยอำญำอย่ ำ งน้ อ ยที่ สุ ด จะได้ รั บ
หลักประกันดังต่อไปนี้
(๑) ได้รับกำรสันนิษฐำนว่ำบริสุทธิ์จนกว่ำจะได้รับกำรพิสูจน์ว่ำมีควำมผิดตำมกฎหมำย
(๒) ได้ รั บ แจ้ ง ข้ อ หำทั น ที แ ละโดยตรงและในกรณี ที่ เ หมำะสมโดยผ่ ำ นบิ ด ำมำรดำหรื อ
ผู้ปกครองตำมกฎหมำยและจะได้รับควำมช่วยเหลือทำงกฎหมำยหรือทำงอื่นที่เหมำะสมเพื่อกำรตระเตรียม
และกำรสู้คดีของเด็ก
(๓) ได้รับกำรตัดสินโดยไม่ชักช้ำโดยหน่วยงำนหรือองค์กรทำงตุลำกำรที่มีอำนำจเป็นอิสระ
และเป็นกลำงในกำรพิจำรณำควำมอย่ำงยุติธรรมตำมกฎหมำย ทั้งนี้ ให้มีควำมช่วยเหลือทำงกฎหมำยหรือทำง
อื่นที่เหมำะสมเว้นเสียแต่เมื่อพิจำรณำเห็นว่ำจะไม่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อเด็กโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง เมื่อคำนึงถึง
อำยุเด็กหรือสถำนกำรณ์บิดำมำรดำหรือผู้ปกครอบตำมกฎหมำย
(๔) จะไม่ถูกบังคับให้เบิกควำมหรือสำรภำพผิด สำมำรถซักถำมหรือซักค้ำนพยำนและให้
พยำนของตนเข้ำมำมีส่วนร่วมและให้มีกำรซักถำมพยำนแทนตนภำยใต้เงื่อนไขแห่งควำมเท่ำเทียมกัน
(๕) หำกพิจำรณำว่ำได้มีกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยอำญำก็ให้กำรวินิจฉัยหรือมำตรกำรใดที่กำหนด
โดยผลของกำรวินิจฉัยนั้นได้รับกำรทบทวนโดยหน่วยงำนหรือองค์กำรทำงตุลำกำรที่มีอำนำจเป็นอิสระและ
เป็นกลำงในระดับสูงขึ้นไป
(๖) ให้มีควำมช่วยเหลือของล่ำมโดยไม่คิดมูลค่ำหำกเด็กไม่สำมำรถเข้ำใจหรือพูดภำษำที่ใช้อยู่
(๗) ในทุกขั้นตอนของกระบวนกำรพิจำรณำให้เคำรพต่อเรื่องส่วนตัวของเด็กอย่ำงเต็มที่
๓. รั ฐ ภำคี จ ะหำทำงส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ำรตรำกฎหมำย ก ำหนดกระบวนวิ ธี พิ จ ำรณำจั ด ตั้ ง
หน่วยงำนและสถำบันซึ่งจะใช้เป็นกำรเฉพำะกับเด็กที่ถูกกล่ำวหำตั้งข้อหำหรือถูกถือว่ำได้ฝ่ำฝืนกฎหมำยอำญำ
และโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งก)กำรกำหนดอำยุขั้นต่ำซึ่งเด็กที่มีอำยุต่ำกว่ำนั้นจะถูกถือว่ำไม่มีควำมสำมำรถที่จะฝ่ำ

๙๘

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ฝืนกฎหมำยอำญำได้ข)เมื่อเห็นว่ำเหมำะสมและเป็นที่พึงปรำรถนำ ให้กำหนดมำตรกำรที่จะใช้กับเด็ กเหล่ำนั้น
โดยไม่ต้องอำศัยกระบวนกำรทำงตุลำกำร ทั้งนี้โดยมีเงื่อนไขว่ำสิทธิมนุษยชนและกำรคุ้มครองตำมกฎหมำยจะ
ได้รับกำรเคำรพอย่ำงเต็มที่อยู่
๔. กำรดำเนินกำรต่ำงๆ เช่นคำสั่งให้มีกำรดูแล แนะแนว และควบคุมกำรให้คำปรึกษำ กำร
ภำคทัณฑ์ กำรอุปกำระดูแลแผนงำนกำรศึกษำและฝึกอบรมวิชำชีพและทำงอื่น นอกเหนือจำกกำรให้สถำบัน
เป็นผู้ดูแลจะต้องมีไว้เพื่อประกันว่ำเด็กจะได้รับกำรปฏิบัติในลักษณะที่เหมำะสมแก่ควำมเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก
และได้สัดส่วนกับทั้งสภำพกำรณ์และควำมผิดของเด็ก
ข้อ ๔๑
ไม่มีส่ ว นใดในอนุ สั ญญำนี้จะมีผลกระทบต่อบทบัญญัติใดๆ ซึ่งชักจูงให้ สิ ทธิของเด็กบังเกิดผล
มำกกว่ำซึ่งอำจปรำกฏอยู่ใน
ก) กฎหมำยของรัฐภำคี หรือ
ข) กฎหมำยระหว่ำงประเทศที่มีผลใช้บังคับกับรัฐนั้น
ข้อ ๔๒
รัฐภำคีรับที่จะดำเนินกำรให้หลักกำรและบทบัญญัติในอนุสัญญำนี้เป็นที่รับรู้กันอย่ำงกว้ำงขวำง ทั้ง
แก่ผู้ใหญ่และเด็กด้วยวิธีกำรที่เหมำะสมและจริงจัง
ข้อ ๔๓
๑. เพื่อวัตถุป ระสงค์ในกำรตรวจสอบควำมคืบหน้ำของรัฐภำคีในกำรทำให้พันธกรณีซึ่งจะต้อง
ดำเนินกำรตำมอนุสัญญำนี้บังเกิดผลให้มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรว่ำด้วยสิทธิเด็กขึ้นซึ่งจะทำหน้ำที่ดังที่กำหนด
ไว้ต่อไป
๒. ให้คณะกรรมกำรประกอบด้วยผู้ เชี่ยวชำญสิบคน ที่มีสถำนะทำงศีลธรรมสูงและเป็นที่ยอมรับใน
ควำมสำมำรถในด้ำนที่อนุสัญญำนี้ครอบคลุมถึงรัฐภำคีจะเลือกตั้งสมำชิกของคณะกรรมกำรจำกคนชำติของตน
และสมำชิกของคณะกรรมกำรนี้จะทำหน้ำที่ในฐำนะส่วนตัว ทั้งนี้ให้คำนึงถึงกำรกระจำยทำงภูมิศำสตร์อย่ำง
เป็นธรรมและคำนึงถึงระบบกฎหมำยหลัก
๓. ให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกของคณะกรรมกำรโดยกำรลงคะแนนลับจำกรำยชื่อบุคคลที่ได้รับกำร
เสนอโดยรัฐภำคีรัฐภำคีแต่ละรัฐอำจเสนอนำมบุคคลจำกคนชำติของตนได้หนึ่งคน
๔. กำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรครั้งแรก จะมีขึ้นไม่ช้ำกว่ำ ๖ เดือนหลังจำกวันที่อนุสัญญำนี้ มีผลใช้
บังคับและหลังจำกนั้นให้มีกำรเลือกตั้งอีกทุกสองปี อนึ่งอย่ำงน้อย ๔ เดือนก่อนวันเลือกตั้งแต่ละครั้งเลขำธิกำร
สหประชำชำติจะทำหนังสือเชิญรัฐภำคีให้เสนอนำมผู้สมัครภำยใน ๒ เดือนหลังจำกนั้นเลขำธิกำรฯ จะจัดทำ
รำยชื่อตำมลำดับอักษรของผู้ที่ได้รับกำรเสนอนำมโดยระบุถึงรัฐภำคีที่เป็นผู้เสนอนำมและส่งรำยชื่อไปยังรัฐ
ภำคีอนุสัญญำนี้
๕. กำรเลือกตั้งจะกระทำขึ้นในกำรประชุมของรัฐภำคี ซึ่งจัดโดยเลขำธิกำรฯ ณ สำนักงำนใหญ่
องค์กำรสหประชำชำติ ในกำรประชุมดังกล่ำว ซึ่ง ๒ ใน ๓ ของรัฐภำคีประกอบขึ้นเป็นองค์ประชุมนั้นบุคคลที่
ได้รับเลือกตั้งให้ เป็น สมำชิกของคณะกรรมกำร คือผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงมำกที่สุดและได้รับเสียงข้ำงมำก
เด็ดขำดจำกผู้แทนรัฐภำคีที่เข้ำร่วมและออกเสียง
๖. สมำชิกของคณะกรรมกำรจะได้รับเลือกตั้งให้อยู่ในวำระครำวละสี่ปีและจะมีสิทธิได้รับเลือกตั้งซ้ำ
หำกได้รับกำรเสนอนำมอีกสมำชิกห้ ำคนของสมำชิกทั้งหมดที่ได้รับกำรเลือกตั้งในครั้งแรกจะหมดวำระเมื่ออยู่
ในตำแหน่งครบสองปีประธำนของที่ประชุมจะเป็นผู้ เลือกนำมของสมำชิกทั้งห้ำนั้นโดยกำรจับฉลำกทั นที
หลังจำกกำรเลือกตั้งครั้งแรก
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๙๙

๗. หำกมีสมำชิกคนใดของคณะกรรมกำรเสียชีวิต หรือลำออกหรือประกำศว่ำไม่สำมำรถปฏิบัติ
หน้ำที่ของคณะกรรมกำรได้อีกต่อไปไม่ว่ำด้วยเหตุผลใดรัฐภำคีที่เสนอนำมสมำชิกผู้นั้นจะแต่งตั้งผู้เชี่ยวชำญอีก
คนหนึ่ ง จำกบรรดำคนในชำติ ข องตนเพื่ อ ท ำหน้ ำ ที่ ต ำมวำระที่ เ หลื อ ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู่ กั บ ควำมเห็ น ชอบของ
คณะกรรมกำร
๘. คณะกรรมกำรจะกำหนดระเบียบ ข้อบังคับกำรประชุมของตนเอง
๙. คณะกรรมกำรจะเลือกเจ้ำหน้ำที่ของตนโดยมีวำระสองปี
๑๐.กำรประชุมของคณะกรรมกำร โดยปกติจะจัด ณ สำนักงำนใหญ่องค์กำรสหประชำชำติ หรือ ณ
สถำนที่อื่นที่สะดวกซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมกำรโดยปกติคณะกรรมกำรจะประชุมเป็นประจำทุกปีระยะเวลำ
ในกำรประชุมของคณะกรรมกำรจะได้รับกำรกำหนดและทบทวนในกรณีที่จำเป็นโดยกำรประชุมของรัฐภำคี
ของอนุสัญญำนี้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับควำมเห็นชอบของสมัชชำใหญ่
๑๑. เลขำธิกำรสหประชำชำติจะจัดเจ้ำหน้ำที่ และสิ่ งอำนวยควำมสะดวกที่จำเป็นสำหรับกำร
ปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิผลของคณะกรรมกำรภำยใต้อนุสัญญำนี้
๑๒. โดยควำมเห็นชอบของสมัชชำใหญ่ สมำชิกของคณะกรรมกำรที่จัดตั้งขึ้นภำยใต้อนุสัญญำนี้จะ
ได้รับเงินตอบแทนจำกแหล่งเงินของสหประชำชำติ ตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขที่สมัชชำใหญ่เป็นผู้กำหนด
ข้อ ๔๔
๑. รัฐภำคีรับที่จะเสนอรำยงำนต่อคณะกรรมกำรโดยผ่ำนเลขำธิกำรสหประชำชำติในเรื่องมำตรกำร
ต่ำงๆ ที่รัฐบำลรับเอำซึ่งทำให้สิทธิที่ได้รับกำรรับรองในอนุสัญญำนี้บังเกิดผลและในเรื่องควำมคืบหน้ำของกำร
ใช้สิทธิเหล่ำนั้น
ก) ภำยในสองปีนับจำกวันที่อนุสัญญำนี้มีผลใช้บังคับต่อรัฐภำคีที่เกี่ยวข้อง
ข) ทุกๆ ห้ำปี หลังจำกนั้น
๒. รำยงำนที่ทำขึ้นตำมข้อนี้จะระบุถึงปัจจัยและปัญหำต่ำงๆ ถ้ำมีที่ส่งผลกระทบต่อระดับของกำร
ปฏิบัติตำมพันธกรณีตำมอนุสัญญำนี้ให้รำยงำนเหล่ำนั้นมีข้อมูลข่ำวสำรเพียงพอสำหรับให้คณะกรรมกำรมี
ควำมเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ถึงกำรดำเนินกำรตำมอนุสัญญำในประเทศที่เกี่ยวข้องด้วย
๓. รั ฐ ภำคีที่ได้เสนอรำยงำนฉบับ เริ่มแรกที่ส มบูรณ์ให้ แก่คณะกรรมกำรแล้ วไม่จำต้องให้ ข้อมูล
ข่ำวสำรพื้นฐำนที่ได้ให้ไว้แล้วแต่ต้นอีกในรำยงำนฉบับต่อๆ ไปที่เสนอตำมนัยแห่งวรรค1 (ข) ของข้อนี้
๔. คณะกรรมกำรอำจขอข้อมูลข่ำวสำรที่เกี่ยวกับกำรดำเนินกำรตำมอนุสัญญำนี้เพิ่มเติมจำกรัฐภำคี
๕. คณะกรรมกำรจะรำยงำนกิจกรรมของตนต่อสมัชชำใหญ่สหประชำชำติโดยผ่ำนคณะมนตรี
ศรษฐกิจและสังคมทุกๆ สองปี
๖. รัฐภำคีจะทำให้รำยงำนดังกล่ำวเป็นที่ทรำบกันอย่ำงกว้ำงขวำงในประเทศของตน
ข้อ ๔๕
เพื่อส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมอนุสัญญำอย่ำงมีประสิ ทธิผลและเพื่อสนับสนุนควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศในด้ำนที่อนุสัญญำครอบคลุมถึง
ก) ทบวงกำรช ำนั ญพิเศษต่ำงๆ องค์กำรทุน เพื่อเด็กแห่ งสหประชำชำติและองค์กรอื่นๆของ
สหประชำชำติมีสิทธิเข้ำร่วมในกำรพิจำรณำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมบทบัญญัติต่ำงๆขออนุสัญญำนี้ที่อยู่ใน
ขอบข่ำยอำนำจขององค์กรเหล่ำนั้นคณะกรรมกำรอำจเชิญทบวงกำรชำนัญพิเศษองค์กำรทุนเพื่อเด็กแห่ ง
สหประชำชำติและองค์กรที่มีอำนำจอื่นๆซึ่งคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำเหมำะสมมำให้คำปรึกษำเฉพำะด้ำนใน
เรื่องกำรปฏิบัติตำมอนุสัญญำนี้ในเรื่องที่อยู่ในขอบข่ำยอำนำจขององค์กรเหล่ำนั้นคณะกรรมกำรอำจเชิญทบวง

๑๐๐
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กำรชำนัญพิเศษ องค์กำรทุนเพื่อเด็กแห่ งสหประชำชำติและองค์กรของสหประชำชำติอื่นๆให้เสนอรำยงำน
เรื่องกำรปฏิบัติตำมอนุสัญญำในเรื่องที่อยู่ในขอบข่ำยกิจกรรมขององค์กรนั้นๆ
ข) คณะกรรมกำรจะนำส่งรำยงำนใด ๆ จำกรัฐภำคีที่มีคำร้อง หรือที่ระบุควำมต้องกำรคำปรึกษำ
หรือควำมช่วยเหลือทำงเทคนิคพร้อมด้วยข้อสังเกตและข้อแนะนำของคณะกรรมกำรต่อคำร้องขอหรือข้อระบุ
ควำมต้องกำรเหล่ำนั้นหำกมีไปยังทบวงกำรชำนัญพิเศษองค์กำรทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชำชำติ และองค์กรที่มี
อำนำจอื่นๆตำมที่พิจำรณำเห็นเหมำะสม
ค) คณะกรรมกำรอำจเสนอแนะต่อสมัชชำใหญ่ขอให้เลขำธิกำรฯดำเนินกำรศึกษำในนำมของ
คณะกรรมกำรในประเด็นเฉพำะที่เกี่ยวกับสิทธิของเด็ก
ง) คณะกรรมกำรอำจจัดทำข้อแนะนำและข้อเสนอแนะทั่วไปโดยอำศัยข้อมูลข่ำวสำรที่ได้รับตำม
ข้อ ๔๔ และ ๔๕ ของอนุสัญญำนี้ข้อแนะนำและข้อเสนอแนะทั่วไปดังกล่ำว จะถูกส่งไปให้รัฐภำคีที่เกี่ยวข้อง
และรำยงำนไปยังสมัชชำใหญ่พร้อมข้อวิจำรณ์จำกรัฐภำคีหำกมี
ข้อ ๔๖
อนุสัญญำนี้จะเปิดให้มีกำรลงนำมโดยรัฐทั้งปวง
ข้อ ๔๗
อนุสัญญำนี้ต้องได้รับกำรสัตยำบันเลขำธิกำรสหประชำชำติจะเป็นผู้เก็บรักษำสัตยำบันสำร
ข้อ ๔๘
อนุสัญญำนี้จะยังคงเปิดสำหรับกำรภำคยำนุวัติโดยรัฐเลขำธิกำรสหประชำชำติจะเป็นผู้เก็บรักษำ
ภำคยำนุวัติสำร
ข้อ ๔๙
๑. อนุสัญญำนี้จะมีผลใช้บังคับในวันที่สำมสิบนับจำกวันที่สัตยำบันสำรหรือภำคยำนุวัติสำรฉบับที่
ยี่สิบได้มอบไว้กับเลขำธิกำรสหประชำชำติ
๒. สำหรับแต่ละรัฐที่ให้สัตยำบันหรือภำคยำนุวัติอนุสัญญำนี้ภำยหลังจำกกำรมอบสัตยำบันสำรหรือ
ภำคยำนุวัติสำรฉบับที่ยี่สิบไว้แล้วอนุสัญญำนี้จะมีผลใช้บังคับกับรัฐนั้นๆในวันที่สำมสิบนับจำกวันที่รัฐนั้นได้
มอบสัตยำบันสำรหรือภำคยำนุวัติสำร
ข้อ ๕๐
๑. รัฐภำคีใดๆ อำจเสนอข้อแก้ไข และยื่นต่อเลขำธิกำรสหประชำชำติ จำกนั้นเลขำธิกำรฯจะต้องส่ง
ข้อแก้ไขที่เสนอมำนั้นแก่รัฐภำคีต่ำงๆพร้อมกับคำร้องขอให้รัฐภำคีระบุว่ำตนต้องกำรให้มีกำรประชุมของรัฐ
ภำคีเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรพิจำรณำและลงคะแนนเสียงต่อข้อเสนอนั้นหรือไม่ในกรณีที่ภำยในสี่เดือนนับจำก
วันที่ได้ส่งข้อเสนอนั้นมีรัฐภำคีจำนวนอย่ำงน้อยที่สุดหนึ่งในสำมเห็นด้วยกับกำรจัดประชุมดังกล่ำวเลขำธิกำร
สหประชำชำติจะจัดประชุมภำยใต้กำรสนับสนุนของสหประชำชำติ ข้อแก้ไขใดๆที่รัฐภำคีส่วนใหญ่ซึ่งเข้ำ
ประชุม และลงคะแนนเสียงในกำรประชุมได้รับเอำไว้จะถูกเสนอต่อสมัชชำใหญ่เพื่อให้ควำมเห็นชอบ
๒. ข้อแก้ไขที่ได้รับกำรรับเอำตำมวรรค 1 ของข้อนี้จะมีผลใช้บังคับเมื่อได้รั บควำมเห็นชอบจำก
สมัชชำใหญ่สหประชำชำติและได้รับกำรยอมรับโดยเสียงส่วนใหญ่จำนวนสองในสำมของรัฐภำคี
๓. เมื่อข้อแก้ไขนี้มีผลใช้บังคับ ข้อแก้ไขนั้นจะมีผลผูกพันกับรัฐภำคีที่ให้กำรยอมรับรัฐภำคีอื่นจะ
ยังคงผูกพันตำมบทบัญญัติของอนุสัญญำนี้และตำมข้อแก้ไขก่อนหน้ำนั้นใดๆ ที่ รัฐภำคีดังกล่ำวได้ให้ กำร
ยอมรับแล้ว

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑๐๑

ข้อ ๕๑

๑. เลขำธิกำรสหประชำชำติจะรับและเวียนให้รัฐทั้งปวงซึ่งตัวบทข้อสงวนที่รัฐได้กำหนดไว้เมื่อเวลำ
ให้สัตยำบันหรือภำคยำนุวัติ
๒. ห้ำมมิให้ตั้งข้อสงวนที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และควำมมุ่งหมำยของอนุสัญญำนี้
๓.อำจถอนข้อสงวนในเวลำใดก็ได้โดยกำรแจ้งกำรถอนนั้นแก่เลขำธิกำรสหประชำชำติซึ่งจะแจ้งให้
รัฐทั้งปวงทรำบต่อไปกำรแจ้งดังกล่ำวจะมีผลนับแต่วันที่เลขำธิกำรฯ ได้รับกำรแจ้งนั้น
ข้อ ๕๒
รัฐภำคีอำจบอกเลิกอนุสัญญำนี้โดยกำรแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรไปยังเลขำธิกำรสหประชำชำติกำร
บอกเลิกจะมีผลหนึ่งปีหลังจำกวันที่เลขำธิกำรฯได้รับกำรแจ้งดังกล่ำว
ข้อ ๕๓
เลขำธิกำรสหประชำชำติได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้เก็บรักษำอนุสัญญำนี้
ข้อ ๕๔
ต้นฉบับของอนุสัญญำนี้ซึ่งทำไว้เป็นภำษำอำหรับ จีน อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย และสเปนมีควำม
ถูกต้องเท่ำเทียมกันจะเก็บรักษำไว้กับเลขำธิกำรสหประชำชำติเพื่อเป็นพยำนแก่กำรนี้ผู้มีอำนำจเต็มที่ลงนำม
ข้ำงท้ำยนี้ซึ่งได้รับมอบอำนำจโดยชอบจำกรัฐบำลของตนได้ลงนำมในอนุสัญญำนี้
ที่มำ : http://ednet.kku.ac.th/~ladsil/m03/law/sitid.htmlค้นเมื่อวันที่ ๑ กรกฎำคม ๒๕๕๖

๑๐๒

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยย่อยที่ ๒ สิทธิเด็กไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
คาชี้แจงให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย ✕ ทับตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้อง
๑. เด็กในข้อใดควรได้รับการคุ้มครอง
ก. เด็กทุกคนที่เกิดมา
ข. เด็กที่พิการทางสมอง
ค. เด็กที่มีฐานะยากจน
ง. เด็กที่พิการทางสมอง
๒. นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อเป็นแนวทางในการ
ป้องกันตนเองให้พ้นจากการละเมิดสิทธิเด็ก
ก. เดินในที่เปลี่ยวคนเดียว
ข. คบเพื่อนที่ติดสารเสพติด
ค. ออกไปซื้อของเวลากลางคืน
ง. หลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม
๓. ข้อใดเป็นการละเมิดสิทธิเด็ก
ก. เก๋ได้รับการเลี้ยงดูอยางดีจากพอแม
ข. บอยไม่ได้รับการรักษาพยาบาลยามเจ็บป่วย
ค. แดงร่วมเดินรณรงค์เพื่อต่อต้านสารเสพติด
ง. แจงถูกบังคับให้เรียนพิเศษวันอาทิตย์
๔. ขอใดไมใชสิทธิพื้นฐานของเด็ก
ก. สิทธิที่จะมีชีวิต
ข. สิทธิที่จะไดรับรางวัล
ค. สิทธิที่จะไดรับการพัฒนา
ง. สิทธิที่จะไดรับการปกปองคุมครอง
๕. ขอใดหมายถึง สิทธิในการมีชีวิตรอด
ก. เขารวมกิจกรรมตางๆ ที่เปนประโยชนตอสังคม
ข. แสดงความคิดเห็นไดอยางเสรี
ค. ไดรับการคุมครองสวัสดิภาพ
ง. ไดรับการเลี้ยงดูจากพอแม

๖. สิทธิพื้นฐานตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก เปนขอตกลง
ขององคการใด
ก. องคการการคาโลก
ข. องคการอนามัยโลก
ค. องคการสหประชาชาติ
ง. องคการอาหารและยา
๗. ขอใดเปนบริการขั้นพื้นฐานที่รัฐตองจัดใหแกเด็ก
ก. อาหาร
ข. การศึกษา
ค. การเดินทาง
ง. ของเลนของใช
๘. ขอใดไมใชวิธีการปองกันการละเมิดสิทธิเด็ก
ก. สงเสริมความรวมมือระหวางรัฐและเอกชนใน
การคุมครองสิทธิเด็ก
ข. สนับสนุนการใชแรงงานเด็กเพื่อใหเด็กมีรายได
ค. เผยแพรความรูเกี่ยวกับสิทธิเด็ก
ง. จัดกิจกรรมดานสิทธิมนุษยชน
๙. ขอใดเปนการทารุณกรรมเด็ก
ก. นองถูกบุหรี่จี้ตามตัวเพราะทํางานชา
ข. นอยถูกบังคับใหกินผัก
ค. หนอยถูกตักเตือนเมื่อพูดจากาวราว
ง. หนุยถูกตําหนิเพราะไมทําการบาน
๑๐. นักเรียนควรเลือกคบผูที่ปฏิบัติตนอยางไร จึงจะ
ปลอดภัยจากการละเมิดสิทธิเด็ก
ก. ตั้งใจเรียนหนังสือ
ข. เกเรชอบหนีเรียน
ค. ชอบขโมยของเพื่อน
ง. ชอบชกตอยกับเพื่อน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑๐๓

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยย่อยที่ ๒ สิทธิเด็กไทย
ป. ๔
๑. ก
๒. ง
๓. ข
๔. ข
๕. ง
๖. ค
๗. ข
๘. ข
๙. ก
๑๐. ก

๑๐๔

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

แบบบันทึกคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน
หน่วยย่อยที่ ๒ สิทธิเด็กไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

ที่

ชื่อ - สกุล

ก่อน
เรียน

หลัง
เรียน

ผลกำรทดสอบ
เพิ่ม
ลด

ควำม
ก้ำวหน้ำ

หมำยเหตุ

รวม
เฉลี่ย

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑๐๕

แบบประเมินการนาเสนอผลงาน

หน่วยย่อยที่ ๒ สิทธิเด็กไทย
แผนที่ ๑ เรื่อง สิทธิพื้นฐำนของเด็ก
ชั้น ประถมศึกษำปีที่ ๔
คาชี้แจง ใส่เครื่องหมำย  ลงในรำยกำรที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน
ลาดับที่

คุณภาพการปฏิบัติ

รายการประเมิน

๑

นำเสนอเนื้อหำในผลงำนได้ถูกต้อง

๒

กำรนำเสนอมีควำมน่ำสนใจ

๓

ควำมเหมำะสมกับเวลำ

๔

ควำมกล้ำแสดงออก

๕

บุคลิกภำพ น้ำเสียงเหมำะสม

๔

๓

รวม
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติงำนสมบูรณ์ ชัดเจน
ปฏิบัติงำนยังมีข้อบกพร่องเล็กน้อย
ปฏิบัติงำนมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่
ปฏิบัติงำนมีข้อบกพร่องมำก
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
๑๗ – ๒๐
๑๓ – ๑๖
๙ – ๑๒
๕- ๘

๑๐๖

=
=
=
=

ระดับคุณภาพ
ดีมำก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๔
๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๒

๑

แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม

หน่วยย่อยที่ ๒ สิทธิเด็กไทย
แผนที่ ๑ เรื่อง สิทธิพื้นฐำนของเด็ก
ชั้น ประถมศึกษำปีที่ ๔
คาชี้แจง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่มของนักเรียนทั้งในระหว่ำงเรียนและนอกเวลำเรียน
แล้วเขียนเครื่องหมำย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับกำรปฏิบัติ
กำรมีส่วน
ชื่อ-สกุล
กำรทำงำน
ลำดับ
กำรแสดง กำรยอมรับ
ร่วมในกำร
ของผู้รับ
ตำมที่ได้รับ ควำมมีน้ำใจ
ที่
ควำมคิดเห็น ฟังคนอื่น
ปรับปรุง รวม ๑๕
กำรประเมิน
มอบหมำย
ผลงำนกลุ่ม คะแนน
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

(ลงชื่อ) ........................................ ผู้ประเมิน
……../ ………../ ……………
หมำยถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่ำงสม่ำเสมอ
หมำยถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
หมำยถึง ปฏิบตั ิหรือแสดงพฤติกรรมบำงครั้ง

เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ
คะแนน ๑๒ – ๑๕ หมำยถึง ดี
คะแนน ๘ – ๑๑ หมำยถึง พอใช้
คะแนนต่ำกว่ำ ๘ หมำยถึง ปรับปรุง

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑๐๗

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

หน่วยย่อยที่ ๒ สิทธิเด็กไทย
แผนที่ ๑ เรื่อง สิทธิพื้นฐำนของเด็ก
ชั้น ประถมศึกษำปีที่ ๔
คาชี้แจง:ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่ำงเรียนและนอกเวลำเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ
ระดับคะแนน
รายการประเมิน
๑. มุ่งมั่นในกำร
ทำงำน
๒. ซื่อสัตย์สุจริต
๓. มีวินัย
๔. มีจิตสำธำรณะ

ระดับการปฏิบัติ
๓ ๒ ๑ ๐

พฤติกรรมการแสดงออก
๑. มีควำมตั้งใจและพยำยำมในกำรทำงำนที่ได้รับมอบหมำย
๒. มีควำมอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรค เพื่อให้งำนสำเร็จ
๓. ปฏิบัติตำมระเบียบกำรเรียนกำรสอน และไม่ลอกกำรบ้ำน
๔. ประพฤติ ปฏิบัติ ตรงต่อควำมเป็นจริงต่อตนเอง
๕. ประพฤติ ปฏิบัติ ตรงต่อควำมเป็นจริงต่อผู้อื่น
๕. แต่งกำยเรียบร้อยเหมำะสมกับกำลเทศะ
๖. ตรงต่อเวลำในกำรปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับมอบหมำย
๗. ปฏิบัติตำมกฎระเบียบของห้อง
๘. ช่วยเหลือผู้อื่น
๙. เอื้อเฟื้อมีน้ำใจต่อผู้อื่น
๑๐. เข้ำร่วมกิจกรรมบำเพ็ญตน เพื่อส่วนร่วมเมื่อมีโอกำส

คะแนนรวมเฉลี่ย...............................คะแนน

ผลกำรประเมิน  ผ่ำน

เกณฑ์การให้คะแนน
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบำงครั้ง

 ไม่ผ่ำน

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

เกณฑ์การประเมิน
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่ำน
ไม่ผ่ำน

๑๐๘

เกณฑ์การตัดสิน
ได้คะแนนรวมระหว่ำง ๒๔ – ๓๐ คะแนน และไม่มีผลกำรประเมินข้อใดข้อหนึ่งต่ำกว่ำ ๒ คะแนน
ได้คะแนนรวมระหว่ำง ๑๘ – ๒๓ คะแนน และไม่มีผลกำรประเมินข้อใดข้อหนึ่งต่ำกว่ำ ๐ คะแนน
ได้คะแนนรวมระหว่ำง ๑๑ – ๑๗ คะแนน และไม่มีผลกำรประเมินข้อใดข้อหนึ่งต่ำกว่ำ ๐ คะแนน
ได้คะแนนรวมระหว่ำง ๐ – ๑๐ คะแนน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

เกณฑ์กำรสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้
ประเด็นกำรประเมิน

๓
๑. กำรร่วมกิจกรรม
มีควำมกระตือรือร้นในกำร
ร่วมกิจกรรมอย่ำงสม่ำเสมอ
๒. กำรรับฟังควำมคิดเห็นของ รับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น
ผู้อื่น
สม่ำเสมอ
๓. ควำมรับผิดชอบ
มีควำมรับผิดชอบในงำนที่
ได้รับมอบหมำยอย่ำง
สม่ำเสมอ
๔. ขยันหมั่นเพียร
มีควำมเพียรพยำยำมทำงำน
ให้สำเร็จอย่ำงสม่ำเสมอ
๕. ตรงต่อเวลำ
ส่งผลงำนเสร็จ เรียบร้อย
ทันตำมเวลำที่กำหนด

ควำมรับผิดชอบ

ขยันหมั่นเพียร

ตรงต่อเวลำ

๓

กำรรับฟังควำม
คิดเห็นของผู้อื่น

กำรร่วมกิจกรรม

หน่วยย่อยที่ ๒ สิทธิเด็กไทย
แผนที่ ๑ เรื่อง สิทธิพื้นฐานของเด็ก
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมำย  ลงในช่องที่ตรงกับ
พฤติกรรมตำมหัวข้อที่กำหนด
รำยกำร
คะแนน
รวม
เลขที่
ชื่อ – สกุล
๓

๓

๓

๓

๑๕

คะแนน
๒
มีควำมกระตือรือร้นในกำร
ร่วมกิจกรรมบำงครั้ง
รับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น
เป็นบำงครั้ง
มีควำมรับผิดชอบในงำนที่
ได้รับมอบหมำยบำงครั้ง

๑
ไม่มีควำมกระตือรือร้นใน
กำรร่วมกิจกรรม
ไม่รับฟังควำมคิดเห็นของ
ผู้อื่น
ไม่มีควำมรับผิดชอบใน
งำนที่ได้รับมอบหมำย

มีควำมเพียรพยำยำมทำงำน
ให้สำเร็จเป็นบำงครั้ง
ส่งผลงำนเสร็จ เรียบร้อย
แต่ช้ำกว่ำเวลำที่กำหนด

ไม่มีควำมเพียรพยำยำม
ทำงำนให้สำเร็จ
ส่งผลงำนไม่เรียบร้อยและ
ช้ำกว่ำเวลำที่กำหนด

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑๐๙

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
หน่วยย่อยที่ ๒ เรื่อง สิทธิเด็กไทย แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สิทธิเด็ก
.............................................................................................................................................................
๑. สาระสาคัญของแผน
สิทธิพื้นฐานของเด็ก การพูดแสดงความรู้ ความเข้าใจ ความคิดเห็น และความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู
การมีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
ขอบข่ายเนื้อหา
 สิทธิพื้นฐานของเด็ก
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๑) การเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์
 เพลงกลมและเหลี่ยม
 วีดีทัศน์สำรคดีส่งเสริมสิทธิมนุษยชน : ชุดสิทธิเด็กและเยำวชน
๒) การเตรียมใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม
 กิจกรรมที่ ๑ เกียรติบัตรความดี
 กิจกรรมที่ ๒ โลกสวยด้วยมือเรา
 แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
 แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 แบบสังเกตการนาเสนองาน
 แบบประเมินแผนผังความคิด
 แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
๓) การวัดและประเมินผล
 ตรวจใบงาน
 สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
 สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 สังเกตการนาเสนองาน
 ตรวจแผนผังความคิด
 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

๑๑๐

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

แนวทางการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ คนดีศรีแผ่นดิน : หน่วยย่อยที่ ๒ สิทธิเด็กไทย
แผนการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สิทธิเด็ก
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และภาษาไทย
เวลา ๓ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๔

ขั้นนำ






ขั้นสอน



ขั้นสรุป




วัดและประเมินผล 



แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ “กิจกรรม เพลงกลมและเหลี่ยม”เพื่อเตรียมควำม
พร้อมที่จะเรียนรู้ และสร้ำงควำมสนใจ
นักเรียนชมวีดีทัศน์สำรคดีส่งเสริมสิทธิมนุษยชน : ชุดสิทธิเด็กและเยำวชน
ครูสนทนำกับนักเรียนเพื่อทบทวนควำมเข้ำใจเรื่องสิทธิเด็กตำมอนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก
นักเรียน โดยครูพยำยำมให้นักเรียนทุกคนช่วยกันแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงทั่วถึง
นักเรียนร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมที่ ๑ เกียรติบัตรควำมดี
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปถึงผลกำรจัดกิจกรรม
นักเรียนร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมที่ ๒ โลกสวยด้วยมือเรำ
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปถึงผลกำรจัดกิจกรรม
นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปสิทธิพื้นฐำนของเด็ก ในรูปแบบแผนผังควำมคิด
นักเรียนแต่ละกลุ่มนำผลงำนจัดนิทรรศกำร
ประเมินจำกกำรทำกิจกรรม
ประเมินกำรนำเสนอผลงำน
ตรวจแผนผังควำมคิด
สังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่ม
สังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
สังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑๑๑

๑๑๒

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

จุดประสงค์
ความรู้
๑. วิเคราะห์สิทธิพื้นฐานที่เด็กทุกคนพึงได้รับตาม
กฎหมายได้
๒. พูดแสดงความรู้ ความเข้าใจ ความคิดเห็น และ
ความรูส้ ึก จากเรื่องที่ฟังและดูได้
๓. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
ทักษะ
กระบวนการทางาน
คุณธรรม จริยธรรม /คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มุ่งมั่นในการทางาน
๒. ซื่อสัตย์สุจริต
๓. มีวินัย
๔. มีจิตสาธารณะ

ขอบเขตเนื้อหา
- สิทธิพื้นฐานของเด็ก
- พูดแสดงความรู้ ความเข้าใจ ความคิดเห็น และ
ความรูส้ ึกจากเรื่องที่ฟังและดู
- มีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด
ขั้นนา
๑. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ “กิจกรรม เพลงกลมและเหลี่ยม”เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเรียนรู้
และสร้างความสนใจของนักเรียน
๒. นักเรียนชมวีดีทัศน์สารคดีส่งเสริมสิทธิมนุษยชน : ชุดสิทธิเด็กและเยาวชน
๓. ครูสนทนากับนักเรียนเพื่อทบทวนความเข้าใจเรื่องสิทธิเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กนักเรียนโดยครู
พยายามให้นักเรียนทุกคนช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึง
ขั้นสอน
๔. นักเรียนร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมที่ ๑ เกียรติบัตรความดี
๕. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปถึงผลการจัดกิจกรรม
กิจกรรม (ชั่วโมงที่ ๒)
๖. นักเรียนร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมที่ ๒ โลกสวยด้วยมือเรา
๗. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปถึงผลการจัดกิจกรรม
กิจกรรม (ชั่วโมงที่ ๓)
ขั้นสรุป
๘. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปสิทธิพื้นฐานของเด็ก ในรูปแบบแผนผังความคิด
๙. นักเรียนแต่ละกลุ่มนาผลงานจัดนิทรรศการ

กิจกรรม (ชั่วโมงที่ ๑)

การวัดและประเมินผล
๑. ประเมินควำมรู้ เรื่อง สิทธิพื้นฐำนของเด็ก
๒. ประเมินพฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่ม
๓.ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๔. ประเมินกำรนำเสนอผลงำน
๕. ประเมินพฤติกรรมกำรเรียนรู้
วิธีการ
๑. กำรประเมินจำกกำรทำใบกิจกรรม
๒. สังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่ม
๓. สังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๔. สังเกตกำรนำเสนอผลงำน
เครื่องมือ
๑.แบบสังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่ม
๒. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๓. แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้
๔. แบบประเมินกำรนำเสนอผลงำน
๕. แบบประเมินแผนผังควำมคิด
เกณฑ์การประเมิน
๑. กำรประเมินพฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่มได้คะแนน
ตำมเกณฑ์ที่กำหนดในแบบประเมิน
๒. กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้
คะแนนตำมเกณฑ์ที่กำหนดในแบบประเมิน
๓. กำรประเมินพฤติกรรมกำรนำเสนอผลงำนได้
คะแนนตำมเกณฑ์ที่กำหนดในแบบประเมิน
๔. กำรแบบประเมินแผนผังควำมคิด ได้คะแนนตำม
เกณฑ์ที่กำหนดในแบบประเมิน
๕. กำรประเมินพฤติกรรมกำรเรียนรู้ได้คะแนนตำม
เกณฑ์ที่กำหนดในแบบประเมิน

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
๑. เพลงกลมและเหลี่ยม
๒. บัตรภาพ
๓. ใบกิจกรรม ๔. วีดีทัศน์
ภาระงาน / ชิ้นงาน
๑. การนาเสนอผลการศึกษา
๒. แผนผังความคิด

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ คนดีศรีแผ่นดิน : หน่วยย่อยที่ ๒ สิทธิเด็กไทย แผนการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สิทธิเด็ก
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมและภาษาไทย เวลา ๓ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

ใบกิจกรรมที่ ๑

เรื่อง เกียรติบัตรความดี
………………………………………………………

จุดประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียน
๑. สำมำรถบอกคุณค่ำของตนเองและผู้อื่น
๒. ฝึกกำรยกย่อง ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน
๓. นำคุณค่ำในตนเองมำใช้ให้เกิดประโยชน์

ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม
๑. นักเรียนอ่ำนแผนภูมิข้อควำมบนกระดำนดำ แล้วร่วมกันอภิปรำยว่ำได้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์ต่อกำรอยู่ร่วมกัน
อย่ำงไร สรุป จำกนั้นช่วยกันสรุป และจดบันทึกทั้งข้อควำมและสรุปลงในสมุด

แผนภูมิข้อความ
เขำมีส่วนเลวบ้ำงช่ำงหัวเขำ
จงเลือกเอำส่วนดีเขำมีอยู่
เป็นประโยชน์โลกบ้ำงยังน่ำดู
ส่วนที่ชั่วอย่ำไปรู้ของเขำเลย
จะหำคนมีดีโดยส่วนเดียว
อย่ำมัวเที่ยวค้นหำสหำยเอ๋ย
เหมือนเที่ยวหำหนวดเต่ำตำยเปล่ำเลย
ฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริง
ที่มา : คาสอนของท่านพุทธทาสภิกขุ
๒. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มให้มีนักเรียนที่มีลำยมือสวย มีควำมสำมำรถด้ำนศิลปะ หรือสำมำรถใช้
คอมพิวเตอร์ในกำรออกแบบต่ำง ๆ ช่วยกันออกแบบเกียรติบัตร จัดทำให้มีจำนวนเท่ำสมำชิกในกลุ่ม
๓.ให้สมำชิกในกลุ่มบอกถึงควำมภำคภูมิใจในตนเองทีละคน โดยสมำชิกในกลุ่มช่วยกันบอกถึงควำมดี
ควำมสำมำรถของเพื่อนเพิ่มเติม ช่วยกันสรุปควำมดี ควำมสำมำรถที่เด่นๆของเพื่อนแต่ละคน ไว้ในเกียรติบัตร เสร็จ
แล้วมอบเกียรติบัตรให้เพื่อนทุกคนในกลุ่ม
๔. นักเรียนทุกคนเขียนแสดงควำมรู้สึกที่ได้รับเกียรติบัตร
๕. สุ่มนักเรียน ๖ – ๘ คน ออกมำอ่ำนข้อควำมในเกียรติบัตรของตน แล้วบอกควำมรู้สึกของตนที่ได้รับควำม
ชื่นชมจำกเพื่อน ๆ
๖. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปให้เห็นควำมสำคัญของกำรมองเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อื่น รวมทั้งกำรชื่นชม
ยกย่องซึ่งกันและกัน
๗. รวบรวมเกียรติบัตรและข้อควำมแสดงควำมรู้สึกของนักเรียนทุกคนไว้ในชั้นเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนกันอ่ำน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
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๑๑๓

สื่อการเรียนรู้
๑. แผนภูมิข้อควำมคำสอนของท่ำนพุทธทำส
๒. วัสดุ อุปกรณ์สำหรับทำเกียรติบัตร เช่น กระดำษแข็ง ปำกกำเคมี กรรไกร เป็นต้น
การวัดและประเมินผล
๑. การสังเกต
๑.๑ ควำมสำมัคคี ควำมพร้อมเพรียงในกำรทำกิจกรรมร่วมกัน ได้แก่ กำรอ่ำนแผนภูมิ ข้อควำมได้อย่ำง
พร้อมเพรียงกัน กำรร่วมแรงร่วมใจในกำรจัดทำเกียรติบัตรในกลุ่ม
๑.๒ บุคลิกภำพประชำธิปไตย ในกำรทำงำนกลุ่ม ได้แก่ กำรรับฟังควำมคิดเห็นซึ่งกันและกัน กำรยอมรับ
ควำมสำมำรถของผู้อื่น กำรให้ควำมร่วมมือในกำรทำงำนกลุ่มตำมควำมสำมำรถของตน
๑.๓ กำรมองเห็นคุณค่ำของตนเองและผู้อื่นจำกกำรพูดคุยในกลุ่ม
๒. ประเมินผลงาน กำรทำเกียรติบัตร กำรเขียนบันทึกแสดงควำมรู้สึก
ที่มำ : คู่มือกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ประชำธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔ – ๖
หน้ำ ๑๒๕-๑๒๖

๑๑๔

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ใบกิจกรรมที่ ๒

เรื่อง โลกสวยด้วยมือเรา

………………………………………………………

จุดประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียน
๑. ตระหนักในควำมสำคัญของเด็กที่จะเป็นกำลังสำคัญในกำรพัฒนำสังคมและประเทศชำติต่อไป
๒. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องสิทธิต่ำงๆ ที่เด็กพึงได้รับกำรพัฒนำและปกป้องคุ้มครอง
๓. ปฏิบัติตนเป็นเยำวชนที่ดีของครอบครัว สังคมและประเทศชำติ
ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม
๑. ตัวแทนนักเรียน (จำนวนตำมควำมเหมำะสม) ผลัดกันออกมำเล่ำประสบกำรณ์และควำมรู้สึก จำก
กำรไปเที่ยวงำนวันเด็ก
๒. นักเรียนร่วมกันอภิปรำยเหตุผลที่องค์กรต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและเอกชนจัดงำนวันเด็กขึ้น
แล้วร่วมกันสรุปเพื่อให้เกิดควำมตระหนักในควำมสำคัญของเด็กที่จะเป็นผู้สร้ำงสังคมที่ดีงำมและน่ำอยู่
๓. แบ่งกลุ่มนักเรียนระดมสมองด้วยกำรพูดหรือเขียนสิ่งจำเป็นที่เด็กต้องได้รับเพื่อกำรมีชีวิตอยู่รอด และมี
ควำมมั่นคงต่อกำรที่จะมีชีวิตอยู่ด้วยดี พร้อมแสดงเหตุผล จำกนั้นตัวแทนกลุ่มออกมำนำเสนอ ครูบันทึกสิ่งที่
นักเรียนนำเสนอในกระดำษ นักเรียนร่วมกันจัดกลุ่มสิ่งจาเป็น”โดยนำกระดำษ ติดบนกระดำนดำตำมประเด็นสิทธิ
เด็กที่สำคัญตำมคำประกำศจำกอนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก ดังนี้
๑. สิทธิในการอยูรอด เชน ไดรับโภชนาการที่ดี ไดรับความรัก ความอบอุน
ความเอาใจใส เปนตน
๒. สิทธิในการพัฒนาเชน สาธารณสุขมูลฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมตางๆ
ที่เพียงพอตอการพัฒนาดานรางกาย สมอง บุคลิกภาพ จิตใจ เปนตน
๓. สิทธิที่จะไดรับการปกปอง คุมครองจากการถูกทํารายทั้งทางรางกายและจิตใจ
สิทธิที่จะไดรับการคุมครองจากการถูกแสวงหาประโยชน
๔. สิทธิในการมีสวนรวมเชน สิทธิในการรับรูและแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ
ในเรื่องที่มีผลกระทบตอเด็ก โดยความคิดและการแสดงออกของเด็กตองไดรับการใสใจ และ
ใหความสําคัญอยางเหมาะสม เปนตน
จำกนั้น นักเรียนร่วมกันอภิปรำยว่ำ “สิ่งจำเป็น” เหล่ำนั้น มีควำมสำคัญต่อสิทธิในควำมเป็นมนุษย์ของเด็กอย่ำงไร
๔. ครูสรุปสิทธิเด็กโดยใช้แผ่นภำพสิทธิเด็ก
๕. ครูติดแผนภูมิบทร้อยกรองจดหมายถึงลูก”และพระบรมรำโชวำทของพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว ให้นักเรียนอ่ำนพร้อมกัน แล้วติดไว้ในห้องเรียนให้นักเรียนได้อ่ำนในระยะเวลำที่เหมำะสม
๖. นักเรียนรวมกันสรุปขอคิดที่ไดจากการอานบทรอยกรองและพระบรมราโชวาทแลวรวมกันกําหนดแนวทาง
การปฏิบัติตนเปนเด็กดีใหสมกับที่ผูใหญใหความสําคัญ
๗. นักเรียนแตละคนประเมินตนเองตามแนวทางการปฏิบัตติ น และปรับปรุงตนเองอยางตอเนือ่ ง อยางนอย
๑ ภาคเรียน โดยบันทึกในใบกิจกรรมที่ ๒.๑ ตัวอยางแบบประเมินตนเองและใบกิจกรรมที่ ๒.๒ วันนี้ฉันเปนเด็กดี
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๑๑๕

๘. ประเมินผลการปฏิบัติตนของนักเรียนดวยตนเอง เพื่อนนักเรียน ครู ผูปกครองและประกาศยกยองดวย
วิธีการตางๆ (ตามความเหมาะสม) เพื่อเปนแรงเสริมใหมีการปรับพฤติกรรมในทางที่พึงประสงค
สื่อ/แหลงการเรียนรู
๑. กระดาษ ปากกาเคมี
๒. แผนภาพ สิทธิเด็ก
๓. แผนภูมิบทรอยกรองจดหมายถึงลูก”
๔. เอกสารสําหรับครูพระบรมราโชวาท
๕. ตัวอยางแบบประเมินตนเอง
๖. ใบกิจกรรมที่ ๒.๑ และ ๒.๒
๗. เอกสารสําหรับครู เรื่อง อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก
การประเมินผล
๑. การสังเกต
๑.๑ การปฏิบัติตนเปนเยาวชนที่ดีของครอบครัว โรงเรียน และสังคม (ตามแนวทางการปฏิบัติตน
ที่นักเรียนรวมกันกําหนดในขอ ๖)
๑.๒ สังเกตพฤติกรรมควำมเป็นประชำธิปไตยในกำรทำงำนกลุ่ม และกิจกรรมในชั้นเรียน เช่น ควำม
รวมมือ การรับฟงความคิดเห็น การแสดงความคิดเห็น การเปนผูนํา และผูตามที่ดี เปนตน
ประเมินผลงานจากใบกิจกรรมที่ ๒.๑ และ ๒.๒

๑๑๖

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
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กิจกรรมเสนอแนะ
๑. สําหรับจุดประสงคขอ ๑ อาจใชกิจกรรมตอไปนี้
๑. นําเด็กไปทัศนศึกษาพิพิธภัณฑตางๆ เชน พิพิธภัณฑเด็ก พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร ฯลฯ
หรือนําเด็กเขารวมกิจกรรมตางๆ สําหรับเด็กที่องคกรของรัฐหรือเอกชนจัดขึ้นหรือครูเสนอตัวอยาง
ขาว/เหตุการณเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆ ที่รัฐและเอกชนจัดขึ้นสําหรับเด็กหรือนักเรียนเลาสิ่งดีๆ
ที่ไดรับจากครอบครัวและสังคม และแสดงความรูสึกที่ไดรับสิ่งดีเหลานั้น
๒. นํากิจกรรมในขอ ๑ มาเปนหัวขอในการอภิปรายรวมกันเพื่อกระตุนใหนักเรียนตระหนัก
ในความสําคัญของตนที่จะเปนผูสรางสังคมที่ดีงามนาอยู
๒. สำหรับจุดประสงค์ข้อ ๒ อำจใช้กิจกรรมต่อไปนี้
๑. นักเรียนเลือกบัตรขอความที่เกี่ยวกับสิ่งจําเปนตอชีวิตเด็ก (บัตรขอความมีทั้งสิ่งจําเปน
และสิ่งไมจําเปน) ติดบนกระดานดํา พรอมแสดงเหตุผล
๒. นักเรียนชวยกันจัดกลุมบัตรขอความเปนสิทธิเด็ก ตามคําประกาศจากอนุสัญญาวาดวย
สิทธิเด็ก
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๑๑๗

บทร้อยกรอง

“จดหมายถึงลูก”
พ่อแม่

จงตั้งใจ
หำวิชำ
เพื่อยึดถือ
พ่อกับแม่
จะเลี้ยงเจ้ำ
ใช้วิชำ
เจ้ำสบำย
ถึงแม้จน
เท่ำลูกรัก
ลูกกี่คน
ไม่โศกเศร้ำ
พ่อแม่ส่ง
พ่อแม่ฟันฝ่ำ
พ่อแม่ตั้งหน้ำ
พ่อแม่ทำเพื่อ

๑๑๘

ไม่มี เงินทอง
พำกเพียร
ควำมรู้
เอำไว้
มีแต่
เรื่อยไป
ช่วยตน
แม่กับพ่อ
ทนได้
ประพฤติตน
ทนเลี้ยงได้
เท่ำลูกตัว
ให้ลูกเรียน
อุปสรรค
หำทุน
ลูกเจริญ
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จะกองให้
เรียนหนังสือ
เป็นคู่มือ
ใช้เลี้ยงกำย
จะแก่เฒ่ำ
นั้นอย่ำหมำย
ไปจนตำย
ก็ชื่นใจ
ไม่ทุกข์หนัก
เป็นคนชั่ว
ไม่หมองมัว
ชั่วระยำ
เพียรอุตส่ำห์
แสนหนักเหลือ
มำจุนเจือ
เดินก้ำวไกล

เอกสารสาหรับครู
พระบรมราโชวาท

“...หนาที่สําคัญของนักเรียนอยูที่เรียนใหเต็มกําลังและใหสําเร็จ การที่จะเรียนใหไดอยางนั้น
จะทําอยางไร ก็ตองเขาใจวา เราตองมีวิชาสําหรับสรางตัวใหมีความสุข ความเจริญตอไปขางหนาถาไมขวนขวาย
ศึกษาเสียแตตนจะไมมีโอกาส จะทําใหชีวิตอับเฉา เปนคนไรประโยชน เพราะไมมีความรูติดตัว เมื่อเขาใจแลวอยางนี้
จะไดรักเรียน ขยันเรียนดวยความบากบั่นอดทน เพราะรูซึ้งถึงประโยชนและคุณคาของวิชาความรู การที่จะเรียนใหดี
ใหรูวิชาแจมแจงลึกซึ้งไดนั้น นอกจากจะอยูที่ความตั้งใจและ ความขยันหมั่นเพียรแลว ยังอยูท ี่ความมีสัมมาคารวะ
ความฉลาดที่จะทําตัวใหเปนที่เมตตาเอ็นดูของครูดวย ถาทําตัวดีมีความออนนอมเคารพเชื่อฟงครู เอาใจใสชวยเหลือ
ครูในกิจการตางๆ แมเล็กนอย ไมนงิ่ ดูดายหรือเฉยเมย ครูยอมมองเห็นความดีในกายในใจของตัว จะรักใคร
เหมือนกันทั้งลูกทั้งศิษย...”
(ที่มา : พระบรมราโชวาท พระราชทานแกครู นักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล ณ พระราชวังไกลกังวล
เมื่อวันพุธที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๒๑)
“...วัยเด็กเปนวัยเริ่มตน เปนวัยเตรียมตัวเพื่อสรางความเจริญมั่นคงในชีวิต เด็กๆ จึงควรรีบ
ขวนขวายศึกษา จักไดมีความฉลาดรอบรูวาอะไรคือ ความดี และอะไรคือ ความเสื่อมเสีย เพื่อสามารถ
เลือกเฟนหยิบยกเอาแตสิ่งที่ดีที่งามขึ้นมาประพฤติปฏิบัติ ใหเปนแนวทางนําชีวิตของตนไปสูความสุข
ความเจริญไดโดยถูกตองและสมบูรณ...”
(ที่มา : พระบรมราโชวาท พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ ในหนังสือวันเด็กแหงชาติ
ปพุทธศักราช ๒๕๒๗)

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑๑๙

เพลงกลมและเหลี่ยม

เรื่อง สิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
.........................................................
เพลงกลมและเหลี่ยม
กลม กลม และเหลี่ยม
เหลี่ยมและกลม และกลมและเหลี่ยม
เหลี่ยมและกลม และกลม
และกลม และกลม และกลม
และกลมและเหลี่ยม
กลม กลม และเหลี่ยม
เหลี่ยมและกลม และกลมและเหลี่ยม
เหลี่ยมและกลม
และกลมและเหลี่ยม

๑๒๐

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

แบบประเมินการนาเสนอผลงาน

หน่วยย่อยที่ ๒ สิทธิเด็กไทย
แผนที่ ๒ เรื่อง สิทธิเด็ก
ชั้น ประถมศึกษำปีที่ ๔
คาชี้แจง ใส่เครื่องหมำย  ลงในรำยกำรที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน
ลาดับที่

คุณภาพการปฏิบัติ

รายการประเมิน

๑

นำเสนอเนื้อหำในผลงำนได้ถูกต้อง

๒

กำรนำเสนอมีควำมน่ำสนใจ

๓

ควำมเหมำะสมกับเวลำ

๔

ควำมกล้ำแสดงออก

๕

บุคลิกภำพ น้ำเสียงเหมำะสม

๔

๓

๒

๑

รวม
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติงำนสมบูรณ์ ชัดเจน
ปฏิบัติงำนยังมีข้อบกพร่องเล็กน้อย
ปฏิบัติงำนมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่
ปฏิบัติงำนมีข้อบกพร่องมำก
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
๑๗ – ๒๐
๑๓ – ๑๖
๙ – ๑๒
๕- ๘

=
=
=
=

๔
๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมำก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑๒๑

แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม

หน่วยย่อยที่ ๒ สิทธิเด็กไทย
แผนที่ ๒ เรื่อง สิทธิเด็ก
ชั้น ประถมศึกษำปีที่ ๔
คาชี้แจง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่มของนักเรียนทั้งในระหว่ำงเรียนและนอกเวลำเรียน
แล้วเขียนเครื่องหมำย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับกำรปฏิบัติ
กำรมีส่วน
ชื่อ-สกุล
กำรทำงำน
ลำดับ
กำรแสดง กำรยอมรับ
ร่วมในกำร
ของผู้รับ
ตำมที่ได้รับ ควำมมีน้ำใจ
ที่
ควำมคิดเห็น ฟังคนอื่น
ปรับปรุง รวม ๑๕
กำรประเมิน
มอบหมำย
ผลงำนกลุ่ม คะแนน
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

(ลงชื่อ) ........................................ ผู้ประเมิน
……../ ………../ ……………
หมำยถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่ำงสม่ำเสมอ
หมำยถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
หมำยถึง ปฏิบัตหิ รือแสดงพฤติกรรมบำงครั้ง

เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ
คะแนน ๑๒ – ๑๕ หมำยถึง ดี
คะแนน ๘ – ๑๑ หมำยถึง พอใช้
คะแนนต่ำกว่ำ ๘ หมำยถึง ปรับปรุง

๑๒๒

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค

หนวยยอยที่ ๒ สิทธิเด็กไทย
แผนที่ ๒ เรื่อง สิทธิเด็ก
ชั้น ประถมศึกษาปที่ ๔
คําชี้แจง:ให ผูสอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียน แลวขีด  ลงในชองที่ตรงกับ
ระดับคะแนน
รายการประเมิน
๑. มุ่งมั่นในกำร
ทำงำน
๒. ซื่อสัตย์สุจริต
๓. มีวินัย
๔. มีจิตสำธำรณะ

ระดับการปฏิบัติ
๓ ๒ ๑ ๐

พฤติกรรมการแสดงออก
๑. มีควำมตั้งใจและพยำยำมในกำรทำงำนที่ได้รับมอบหมำย
๒. มีควำมอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรค เพื่อให้งำนสำเร็จ
๓. ปฏิบัติตำมระเบียบกำรเรียนกำรสอน และไม่ลอกกำรบ้ำน
๔. ประพฤติ ปฏิบัติ ตรงต่อควำมเป็นจริงต่อตนเอง
๕. ประพฤติ ปฏิบัติ ตรงต่อควำมเป็นจริงต่อผู้อื่น
๕. แต่งกำยเรียบร้อยเหมำะสมกับกำลเทศะ
๖. ตรงต่อเวลำในกำรปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับมอบหมำย
๗. ปฏิบัติตำมกฎระเบียบของห้อง
๘. ช่วยเหลือผู้อื่น
๙. เอื้อเฟื้อมีน้ำใจต่อผู้อื่น
๑๐. เข้ำร่วมกิจกรรมบำเพ็ญตน เพื่อส่วนร่วมเมื่อมีโอกำส

คะแนนรวมเฉลี่ย...............................คะแนน

ผลกำรประเมิน  ผ่ำน

เกณฑ์การให้คะแนน
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบำงครั้ง

 ไม่ผ่ำน

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

เกณฑ์การประเมิน
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่ำน
ไม่ผ่ำน

เกณฑ์การตัดสิน
ได้คะแนนรวมระหว่ำง ๒๔ – ๓๐ คะแนน และไม่มีผลกำรประเมินข้อใดข้อหนึ่งต่ำกว่ำ ๒ คะแนน
ได้คะแนนรวมระหว่ำง ๑๘ – ๒๓ คะแนน และไม่มีผลกำรประเมินข้อใดข้อหนึ่งต่ำกว่ำ ๐ คะแนน
ได้คะแนนรวมระหว่ำง ๑๑ – ๑๗ คะแนน และไม่มีผลกำรประเมินข้อใดข้อหนึ่งต่ำกว่ำ ๐ คะแนน
ได้คะแนนรวมระหว่ำง ๐ – ๑๐ คะแนน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑๒๓

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

กำรรับฟังควำม
คิดเห็นของผู้อื่น

ควำมรับผิดชอบ

ขยันหมั่นเพียร

ตรงต่อเวลำ

กำรร่วมกิจกรรม

หน่วยย่อยที่ ๒ สิทธิเด็กไทย
แผนที่ ๒ เรื่อง สิทธิเด็ก
ชั้น ประถมศึกษำปีที่ ๔
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมำย  ลงในช่องที่ตรงกับ
พฤติกรรมตำมหัวข้อที่กำหนด
รำยกำร
คะแนน
รวม
เลขที่
ชื่อ – สกุล
๓

๓

๓

๓

๓

เกณฑ์กำรสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้
ประเด็นกำรประเมิน

๓
๑. กำรร่วมกิจกรรม
มีควำมกระตือรือร้นในกำร
ร่วมกิจกรรมอย่ำงสม่ำเสมอ
๒. กำรรับฟังควำมคิดเห็นของ รับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น
ผู้อื่น
สม่ำเสมอ
๓. ควำมรับผิดชอบ
มีควำมรับผิดชอบในงำนที่
ได้รับมอบหมำยอย่ำง
สม่ำเสมอ
๔. ขยันหมั่นเพียร
มีควำมเพียรพยำยำมทำงำน
ให้สำเร็จอย่ำงสม่ำเสมอ
๕. ตรงต่อเวลำ
ส่งผลงำนเสร็จ เรียบร้อย
ทันตำมเวลำที่กำหนด

๑๒๔

๑๕

คะแนน
๒
มีควำมกระตือรือร้นในกำร
ร่วมกิจกรรมบำงครั้ง
รับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น
เป็นบำงครั้ง
มีควำมรับผิดชอบในงำนที่
ได้รับมอบหมำยบำงครั้ง

๑
ไม่มีควำมกระตือรือร้นใน
กำรร่วมกิจกรรม
ไม่รับฟังควำมคิดเห็นของ
ผู้อื่น
ไม่มีควำมรับผิดชอบใน
งำนที่ได้รับมอบหมำย

มีควำมเพียรพยำยำมทำงำน
ให้สำเร็จเป็นบำงครั้ง
ส่งผลงำนเสร็จ เรียบร้อย
แต่ช้ำกว่ำเวลำที่กำหนด

ไม่มีควำมเพียรพยำยำม
ทำงำนให้สำเร็จ
ส่งผลงำนไม่เรียบร้อยและ
ช้ำกว่ำเวลำที่กำหนด

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
หน่วยย่อยที่ ๒ เรื่อง สิทธิเด็กไทย แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง สิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก
.............................................................................................................................................................
๑. สาระสําคัญของแผน
สิทธิพื้นฐานของเด็ก การพูดแสดงความรู ความเขาใจ ความคิดเห็น และความรูสึกจากเรื่องที่ฟงและดู
การมีมารยาทในการฟง การดูและการพูด แสดงการเคลื่อนไหวในจังหวะตางๆ ตามความคิดของตนเอง
๒. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการนําไปใช
ขอบข่ายเนื้อหา
สิทธิพื้นฐำนของเด็ก
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๑) การเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์
 เพลง“ขวัญใจนักเรียน”
๒) การเตรียมใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม
 ใบงำนที่ ๐๑ เรื่อง สิทธิขั้นพื้นฐำนของเด็กตำมอนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก
 แบบทดสอบหลังเรียน
 แบบสังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่ม
 แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 แบบสังเกตกำรนำเสนองำน
 แบบประเมินแผนผังควำมคิด
 แบบประเมินกำรแสดงบทบำทสมมุติ
๓) การวัดและประเมินผล
 ตรวจใบงำน
 สังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่ม
 สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 สังเกตกำรนำเสนองำน
 ตรวจแผนผังควำมคิด
 ประเมินกำรแสดงบทบำทสมมติ

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑๒๕

แนวการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ คนดีศรีแผ่นดิน : หน่วยย่อยที่ ๒ สิทธิเด็กไทย
แผนการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง สิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมและภาษาไทย
เวลา ๓ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ขั้นนำ

ขั้นสอน

ขั้นสรุป

วัดและ
ประเมินผล

๑๒๖

 นักเรียนร่วมกันร้องเพลงขวัญใจนักเรียน พร้อมทั้งทำท่ำทำงประกอบเพลง
 ครูสนทนำกับนักเรียนเกี่ยวกับเนื้อหำของเพลง เชื่อมโยงถึงสิทธิเด็กในกำรที่จะได้รับกำร
พัฒนำ โดยครูพยำยำมให้นักเรียนทุกคนช่วยกันแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงทั่วถึง
 ครูสนทนำกับนักเรียนเพื่อทบทวนควำมเข้ำใจเรื่องสิทธิเด็กตำมอนุสัญญำว่ำด้วย
สิทธิเด็ก
 ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น ๔ กลุ่ม นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันจัดทำใบงำนที่ ๐๑ เรื่อง
สิทธิขั้นพื้นฐำนของเด็กตำมอนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก
 ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงำนหน้ำชั้น
 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแสดงบทบำทสมมติเกี่ยวกับสิทธิที่เด็กพึงได้รับ ตำมหัวข้อที่
กำหนด โดยใช้เวลำแสดงกลุ่มละ ๗ – ๑๐ นำที
๑. สิทธิที่จะมีชีวิต
๒. สิทธิที่จะได้รับกำรปกป้อง
๓. สิทธิที่จะได้รับกำรพัฒนำ
๔ . สิทธิที่จะมีส่วนร่วม
 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรำย สรุปผลกำรแสดงบทบำทสมมติ และเชื่อมโยงเป็น
องค์ควำมรู้เกี่ยวกับสิทธิเด็ก
 นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน








ประเมินจำกกำรทำแบบทดสอบหลังเรียน
ประเมินจำกกำรทำใบงำน
ประเมินกำรนำเสนอผลงำน
สังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่ม
สังเกตพฤติกรรมกำรทำงำน
สังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ประเมินจำกกำรแสดงบทบำทสมมติ

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑๒๗

จุดประสงค
ความรู
๑. วิเคราะหสิทธิพื้นฐานที่เด็กทุกคนพึงไดรับตามกฎหมาย
ได
๒. พูดแสดงความรู ความเขาใจ ความคิดเห็น และ
ความรูสึก จากเรื่องที่ฟงและดูได
๓. มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด
๔. แสดงการเคลื่อนไหวในจังหวะตางๆ
ตามความคิดของตนเองได
ทักษะ
กระบวนการทํางาน
คุณธรรม จริยธรรม /คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. มุงมั่นในการทํางาน
๒. ซื่อสัตยสุจริต
๓. มีวินัย
๔. มีจิตสาธารณะ

ขอบเขตเนื้อหา
- สิทธิพื้นฐานของเด็ก
- พูดแสดงความรู ความเขาใจ ความคิดเห็น และ
ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟงและดู
- มีมารยาทในการฟง การดูและการพูด
- แสดงการเคลื่อนไหวในจังหวะตางๆ
ตามความคิดของตนเอง
กิจกรรม (ชั่วโมงที่ ๑)
ขั้นนา
๑. นักเรียนร่วมกันร้องเพลงขวัญใจนักเรียน พร้อมทั้งทำท่ำทำงประกอบเพลง
๒. ครูสนทนำกับนักเรียนเกี่ยวกับเนื้อหำของเพลง เชื่อมโยงถึงสิทธิเด็กในกำรที่จะได้รับกำรพัฒนำ โดยครู
พยำยำมให้นักเรียนทุกคนช่วยกันแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงทั่วถึง
ขั้นสอน
๓. ครูสนทนำกับนักเรียนเพื่อทบทวนควำมเข้ำใจเรื่องสิทธิเด็กตำมอนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก
๔. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันจัดทำใบงำนที่ ๐๑ เรื่อง สิทธิขั้นพื้นฐำนของเด็กตำม
อนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก
กิจกรรม (ชั่วโมงที่ ๒)
๕. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงำนหน้ำชั้น
๖. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแสดงบทบำทสมมติเกี่ยวกับสิทธิที่เด็กพึงได้รับ ตำมหัวข้อที่กำหนด โดยใช้เวลำ
แสดงกลุ่มละ ๗ – ๑๐ นำที
๑. สิทธิที่จะมีชีวิต
๒. สิทธิที่จะได้รับกำรปกป้อง
๓. สิทธิที่จะได้รับกำรพัฒนำ
๔ . สิทธิที่จะมีส่วนร่วม
กิจกรรม (ชั่วโมงที่ ๓)
ขั้นสรุป
๗. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรำย สรุปผลกำรแสดงบทบำทสมมติ และเชื่อมโยงเป็นองค์ควำมรู้เกี่ยวกับ
สิทธิเด็ก
๘. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน

กำรวัดและประเมินผล
๑. ประเมินควำมรู้ เรื่อง สิทธิพื้นฐำนของเด็ก
๒. ประเมินกำรแสดงบทบำทสมมุติ
๓.ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๔. ประเมินกำรนำเสนอผลงำน
๕. ประเมินพฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่ม
วิธีกำร
๑. ประเมินจำกกำรทำใบงำน
๒. สังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่ม
๓. สังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๔. สังเกตกำรนำเสนอผลงำน
๕. สังเกตกำรแสดงบทบำทสมมุติ
เครื่องมือ
๑. แบบทดสอบหลังเรียน
๒. แบบสังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่ม
๓. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๔. แบบประเมินกำรแสดงบทบำทสมมุติ
๕. แบบประเมินกำรนำเสนอผลงำน
เกณฑ์กำรประเมิน
๑. กำรทำใบงำนได้คะแนนตำมเกณฑ์ที่กำหนดใน
ใบงำน
๒. กำรประเมินพฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่มได้คะแนน
ตำมเกณฑ์ที่กำหนดในแบบประเมิน
๓. กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้
คะแนนตำมเกณฑ์ที่กำหนดในแบบประเมิน
๔. กำรประเมินพฤติกรรมกำรนำเสนอผลงำนได้
คะแนนตำมเกณฑ์ที่กำหนดในแบบประเมิน

๑. เพลงขวัญใจนักเรียน
๒. ใบควำมรู้
๓. ใบงำน
ภาระงาน / ชิ้นงาน
๑. กำรนำเสนอผลกำรศึกษำ
๒. กำรแสดงบทบำทสมมติ

สื่อ / แหล่งเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ คนดีศรีแผ่นดิน : หน่วยย่อยที่ ๒ สิทธิเด็กไทย แผนการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง สิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมและภาษาไทย เวลา ๓ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

บ ๔.๒/ผ ๓-๐๑

ใบงานที่ ๐๑

บ ๔.๒/ผ๓-๐๑

เรื่อง สิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

……………………………………………………….

ชื่อ – สกุล .............................................................. เลขที่ .............. ชั้น .................................
คาชี้แจง : ให้นักเรียนอ่ำนสถำนกำรณ์ที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถำมในประเด็นที่กำหนด
สถานการณ์ที่ ๑
ในหมู่บ้ำนของณเดชมีกำรประชุมเพื่อรณรงค์ต่อต้ำนยำเสพติด ณเดชได้เข้ำร่วมประชุมเพื่อรับฟังควำมคิดเห็นของ
สมำชิกในหมู่บ้ำนและร่วมแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม
๑) กำรกระทำของณเดชเป็นไปตำมหลักสิทธิเด็กในด้ำนใด
............................................................................................................................. ..................
๒) กำรปฏิบัติตนตำมหลักสิทธิเด็กดังกล่ำว ก่อให้เกิดผลต่อณเดชอย่ำงไร
............................................................................................................................. ..................
สถานการณ์ที่ ๒
ญำญ่ำเกิดมำในครอบครัวที่อบอุ่น ได้รับกำรเลี้ยงดูจำกพ่อแม่ด้วยควำมรัก ได้รับประทำนอำหำรที่ถูกต้องตำมหลัก
โภชนำกำร
๑) ญำญ่ำได้รับกำรเลี้ยงดูตำมหลักสิทธิเด็กในด้ำนใด
............................................................................................................................. ..................
๒) สิทธิเด็กที่ญำญ่ำได้รับ ก่อให้เกิดผลต่อญำญ่ำอย่ำงไร
............................................................................................................................. .................
สถานการณ์ที่ ๓
ตันหยง อำศัยอยู่ในชุมชนที่มีสภำพแวดล้อมที่ดี มีสถำนที่สำหรับพักผ่อนและออกกำลังกำย
๑) ตันหยงได้รับกำรเลี้ยงดูตำมหลักสิทธิเด็กในด้ำนใด
........................................................................................................................... ....................
๒) สิทธิเด็กที่ตันหยงได้รับ ก่อให้เกิดผลต่อตันหยงอย่ำงไร
............................................................................................................................. ..................
สถานการณ์ที่ ๔
ในหมู่บ้ำนของหนูดี มีกำรจัดทำป้ำยรณรงค์ไม่ให้สมำชิกในหมู่บ้ำนเข้ำไปเกี่ยวข้องกับอบำยมุขและยำเสพติด
๑) หนูดีได้รับกำรเลี้ยงดูตำมหลักสิทธิเด็กในด้ำนใด
...............................................................................................................................................
๒) สิทธิเด็กที่หนูดีได้รับ ก่อให้เกิดผลต่อหนูดีอย่ำงไร
………………….………………………………………………………………………………………………………….

๑๒๘

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

เฉลยใบงานที่ ๐๑

เรื่อง สิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

……………………………………………………….

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

คาชี้แจง
๑. ให้นักเรียนอ่ำนสถำนกำรณ์ที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถำมในประเด็นที่กำหนด
๑.๑ สถำนกำรณ์ที่ ๑
ในหมู่บ้ำนของณเดชมีกำรประชุมเพื่อรณรงค์ต่อต้ำนยำเสพติด ณเดชได้เข้ำร่วมประชุมเพื่อรับฟังควำมคิดเห็นของ
สมำชิกในหมู่บ้ำนและร่วมแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม
๑) กำรกระทำของณเดชเป็นไปตำมหลักสิทธิเด็กในด้ำนใด
สิทธิที่จะมีส่วนร่วม
๒) การปฏิบัติตนตามหลักสิทธิเด็กดังกลาว กอใหเกิดผลตอณเดชอยางไร
(อยูในดุลยพินิจของครูผูสอน)
๑.๒ สถานการณที่ ๒
ญาญาเกิดมาในครอบครัวที่อบอุน ไดรับการเลี้ยงดูจากพอแมดวยความรัก ไดรับประทานอาหารที่ถูกตองตามหลัก
โภชนาการ
๑) ญำญ่ำได้รับกำรเลี้ยงดูตำมหลักสิทธิเด็กในด้ำนใด
สิทธิที่จะมีชีวิต
๒) สิทธิเด็กที่ญำญ่ำได้รับ ก่อให้เกิดผลต่อญำญ่ำอย่ำงไร
(อยูในดุลยพินิจของครูผูสอน)
๑.๓ สถานการณที่ ๓
ตันหยง อาศัยอยูในชุมชนที่มีสภาพแวดลอมที่ดี มีสถานที่สําหรับพักผอนและออกกําลังกาย
๑) ตันหยงได้รับกำรเลี้ยงดูตำมหลักสิทธิเด็กในด้ำนใด
สิทธิที่จะได้รับกำรพัฒนำ
๒) สิทธิเด็กที่ตันหยงได้รับ ก่อให้เกิดผลต่อตันหยงอย่ำงไร
(อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน)
๑.๔ สถำนกำรณ์ที่ ๔
ในหมู่บ้ำนของหนูดี มีกำรจัดทำป้ำยรณรงค์ไม่ให้สมำชิกในหมู่บ้ำนเข้ำไปเกี่ยวข้องกับอบำยมุขและยำเสพติด
๑) หนูดีได้รับกำรเลี้ยงดูตำมหลักสิทธิเด็กในด้ำนใด
สิทธิที่จะได้รับกำรปกป้อง
๒) สิทธิเด็กที่หนูดีได้รับ ก่อให้เกิดผลต่อหนูดีอย่ำงไร
(อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน)

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑๒๙

เพลงขวัญใจนักเรียน

พยงค์ มุกดำ แต่ง/เรียบเรียง

ขวัญใจนักเรียน

ต้องเพียรศึกษำ

หมั่นหำวิชำ

ส่งเสริมปัญญำเข้ำไว้....

อย่ำเกียจอย่ำคร้ำน

อย่ำคลำนเหลวไหล

วัยเรียนให้เพียรสนใจ

เติบใหญ่แล้วคงให้ผล

วิชำนั้นเป็นเช่นดวงมณี

ส่องทำงชั่วดีสิ่งนี้มีคุณค่ำล้น

เปรียบไปก็คล้ำย

เพื่อนตำยแห่งตน

อำภรณ์ของเรำทุกคน

เบื้องต้นคือกำรศึกษำ...

*ยำมเรียนเรำเรียนไม่เว้น

ยำมเล่นเรำเล่นเป็นเวลำ...

เชือ่ ฟังโอวำทบิดรมำรดำ

เคำรพบูชำเลื่อมใส....

ขวัญใจนักเรียน

ต้องเพียรเรียนรู้

ต้องเคำรพครู

ศักดิ์ศรีต้องชูเชิดไว้

จะเป็นมิ่งขวัญ

สิ่งอันภูมิใจ

สมควรยกนำมนี้ให้

ว่ำเป็นขวัญใจนักเรียน...
(ร้องซ้ำ*)

๑๓๐

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยย่อยที่ ๒ สิทธิเด็กไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมำย ✕ ทับตัวอักษรหน้ำคำตอบที่ถูกต้อง
๑. ขอใดไมใชสิทธิพื้นฐานของเด็ก
ก. สิทธิที่จะมีชีวิต
ข. สิทธิที่จะไดรับรางวัล
ค. สิทธิที่จะไดรับการพัฒนา
ง. สิทธิที่จะไดรับการปกปอง
๒. ขอใดหมายถึง สิทธิในการมีชีวิตรอด
ก. เขารวมกิจกรมตางๆ ที่เปนประโยชนตอสังคม
ข. แสดงความคิดเห็นไดอยางเสรี
ค. ไดรับการคุมครองสวัสดิภาพ
ง. ไดรับการเลี้ยงดูจากพอแม
๓. เด็กในขอใดควรไดรับการคุมครอง
ก. เด็กทุกคนที่เกิดมา
ข. เด็กที่พิการทางสมอง
ค. เด็กที่มีฐานะยากจน
ง. เด็กที่พิการทางสมอง
๔. นักเรียนควรปฏิบัติตนอยางไรเพื่อเปนแนวทางในการ
ปองกันตนเองใหพนจากการละเมิดสิทธิเด็ก
ก. เดินในที่เปลี่ยวคนเดียว
ข. คบเพื่อนที่ติดสารเสพติด
ค. ออกไปซื้อของเวลากลางคืน
ง. หลีกเลี่ยงการเขาไปในสถานที่ที่ไมเหมาะสม
๕. ขอใดเปนการละเมิดสิทธิเด็ก
ก. เกไดรับการเลี้ยงดูอยางดีจากพอแม
ข. บอยไมไดรับการรักษาพยาบาลยามเจ็บปวย
ค. แดงรวมเดินรณรงคเพื่อตอตานสารเสพติด
ง. แจงถูกบังคับใหเรียนพิเศษวันอาทิตย

๖. สิทธิพื้นฐานตามอนุสัญญาเด็ก เปนขอตกลงของ
องคการใด
ก. องคการการคาโลก
ข. องคการอนามัยโลก
ค. องคการสหประชาชาติ
ง. องคการอาหารและยา
๗. ขอใดเปนบริการขั้นพื้นฐานที่รัฐตองจัดใหแกเด็ก
ก. อาหาร
ข. การศึกษา
ค. การเดินทาง
ง. ของเลนของใช
๘. ขอใดไมใชวิธีการปองกันการละเมิดสิทธิเด็ก
ก. สงเสริมความรวมมือระหวางรัฐและเอกชนในการ
คุมครองสิทธิเด็ก
ข. สนับสนุนการใชแรงงานเด็กเพื่อใหเด็กมีรายได
ค. เผยแพรความรูเ กี่ยวกับสิทธิเด็ก
ง. จัดกิจกรรมดานสิทธิมนุษยชน
๙. ขอใดเปนการทารุณกรรมเด็ก
ก. นองถูกบุหรี่จี้ตามตัวเพราะทํางานชา
ข. นอยถูกบังคับใหกินผัก
ค. หนอยถูกตักเตือนเมื่อพูดจากาวราว
ง. หนุยถูกตําหนิเพราะไมทําการบาน
๑๐.นักเรียนควรเลือกคบผูที่ปฏิบัติตนอยางไร จึงจะ
ปลอดภัยจากการละเมิดสิทธิเด็ก
ก. ตั้งใจเรียนหนังสือ
ข. เกเรชอบหนีเรียน
ค. ชอบขโมยของเพื่อน
ง. ชอบชกตอยกับเพื่อน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑๓๑

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยย่อยที่ ๒ สิทธิเด็กไทย
เฉลยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
๑. ข
๒. ง
๓. ก
๔. ง
๕. ข
๖. ค
๗. ข
๘. ข
๙. ก
๑๐. ก

๑๓๒

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

แบบประเมินการนาเสนอผลงาน

หน่วยย่อยที่ ๒ สิทธิเด็กไทย
แผนที่ ๓ เรื่อง สิทธิขั้นพื้นฐำนของเด็ก
ชั้น ประถมศึกษำปีที่ ๔
คาชี้แจง ใส่เครื่องหมำย  ลงในรำยกำรที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน
ลาดับที่

คุณภาพการปฏิบัติ

รายการประเมิน

๑

นำเสนอเนื้อหำในผลงำนได้ถูกต้อง

๒

กำรนำเสนอมีควำมน่ำสนใจ

๓

ควำมเหมำะสมกับเวลำ

๔

ควำมกล้ำแสดงออก

๕

บุคลิกภำพ น้ำเสียงเหมำะสม

๔

๓

๒

๑

รวม
เกณฑ์การให้คะแนน
=
ปฏิบัติงำนสมบูรณ์ ชัดเจน
=
ปฏิบัติงำนยังมีข้อบกพร่องเล็กน้อย
ปฏิบัติงำนมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่ =
=
ปฏิบัติงำนมีข้อบกพร่องมำก
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
๑๗ – ๒๐
ดีมำก
๑๓ – ๑๖
ดี
๙ – ๑๒
พอใช้
๕- ๘
ปรับปรุง

๔
๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑๓๓

แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
หน่วยย่อยที่ ๒ สิทธิเด็กไทย
แผนที่ ๓ เรื่อง สิทธิขั้นพื้นฐำนของเด็ก
ชั้น ประถมศึกษำปีที่ ๔
คาชี้แจง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่มของนักเรียนทั้งในระหว่ำงเรียนและนอกเวลำเรียน
แล้วเขียนเครื่องหมำย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับกำรปฏิบัติ
กำรมีส่วน
ชื่อ-สกุล
กำรทำงำน
ร่วมในกำร
ลำดับ
กำรแสดง กำรยอมรับ
ของผู้รับ
ตำมที่ได้รับ ควำมมีน้ำใจ
ปรับปรุง รวม ๑๕
ที่
ควำมคิดเห็น ฟังคนอื่น
กำรประเมิน
มอบหมำย
ผลงำนกลุ่ม คะแนน
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

(ลงชื่อ) ........................................ ผู้ประเมิน
……../ ………../ ……………
หมำยถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่ำงสม่ำเสมอ
หมำยถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
หมำยถึง ปฏิบตั ิหรือแสดงพฤติกรรมบำงครั้ง

เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ
คะแนน ๑๒ – ๑๕ หมำยถึง ดี
คะแนน ๘ – ๑๑ หมำยถึง พอใช้
คะแนนต่ำกว่ำ ๘ หมำยถึง ปรับปรุง

๑๓๔

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
หน่วยย่อยที่ ๒ สิทธิเด็กไทย
แผนที่ ๓ เรื่อง สิทธิขั้นพื้นฐำนของเด็ก
ชั้น ประถมศึกษำปีที่ ๔
คาชี้แจง:ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่ำงเรียนและนอกเวลำเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ
ระดับคะแนน
ระดับการปฏิบัติ
รายการประเมิน
พฤติกรรมการแสดงออก
๓ ๒ ๑ ๐
๑.รักชำติ ศำสน์ ๑. ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี
กษัตริย์
๒. แสดงออกซึ่งควำมจงรักภักดีต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์
๒. ซื่อสัตย์สุจริต ๓. ไม่ยึดถือสิ่งของของคนอื่นมำเป็นของตนเอง
๔. แสดงควำมจริงใจโดยไม่พูดเท็จและให้ข้อมูลที่ตรงกับควำมเป็นจริง
๓. มีวินัย
๕. ปฏิบัติตำมกฎระเบียบและข้อตกลงของโรงเรียน
๖. ตรงต่อเวลำในกำรปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับมอบหมำย
๔. รักควำมเป็น ๗. ใช้ภำษำได้อย่ำงถูกต้อง
ไทย
๘. ประพฤติตนตำมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
๕. มีจิต
๙. เอื้อเฟื้อมีน้ำใจต่อผู้อื่น
สำธำรณะ
๑๐. ช่วยเหลือผู้อื่น
คะแนนรวมเฉลี่ย...............................คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสมําเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง

ผลกำรประเมิน  ผ่ำน

 ไม่ผ่ำน

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

เกณฑ์การประเมิน
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่ำน
ไม่ผ่ำน

เกณฑ์การตัดสิน
ได้คะแนนรวมระหว่ำง ๒๔ – ๓๐ คะแนน และไม่มีผลกำรประเมินข้อใดข้อหนึ่งต่ำกว่ำ
๒ คะแนน
ได้คะแนนรวมระหว่ำง ๑๘ – ๒๓ คะแนน และไม่มีผลกำรประเมินข้อใดข้อหนึ่งต่ำกว่ำ
๐ คะแนน
ได้คะแนนรวมระหว่ำง ๑๑ – ๑๗ คะแนน และไม่มีผลกำรประเมินข้อใดข้อหนึ่งต่ำกว่ำ
๐ คะแนน
ได้คะแนนรวมระหว่ำง ๐ – ๑๐ คะแนน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑๓๕

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

กำรรับฟังควำม
คิดเห็นของผู้อื่น

ควำมรับผิดชอบ

ขยันหมั่นเพียร

ตรงต่อเวลำ

กำรร่วมกิจกรรม

หน่วยย่อยที่ ๒ สิทธิเด็กไทย
แผนที่ ๓ เรื่อง สิทธิขั้นพื้นฐำนของเด็ก
ชั้น ประถมศึกษำปีที่ ๔
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมำย  ลงในช่องที่ตรงกับ
พฤติกรรมตำมหัวข้อที่กำหนด
รำยกำร
คะแนน
รวม
เลขที่
ชื่อ – สกุล
๓

๓

๓

๓

๓

เกณฑ์กำรสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้
ประเด็นกำรประเมิน

๓
๑. กำรร่วมกิจกรรม
มีควำมกระตือรือร้นในกำร
ร่วมกิจกรรมอย่ำงสม่ำเสมอ
๒. กำรรับฟังควำมคิดเห็นของ รับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น
ผู้อื่น
สม่ำเสมอ
๓. ควำมรับผิดชอบ
มีควำมรับผิดชอบในงำนที่
ได้รับมอบหมำยอย่ำง
สม่ำเสมอ
๔. ขยันหมั่นเพียร
มีควำมเพียรพยำยำมทำงำน
ให้สำเร็จอย่ำงสม่ำเสมอ
๕. ตรงต่อเวลำ
ส่งผลงำนเสร็จ เรียบร้อย
ทันตำมเวลำที่กำหนด

๑๓๖

๑๕

คะแนน
๒
มีควำมกระตือรือร้นในกำร
ร่วมกิจกรรมบำงครั้ง
รับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น
เป็นบำงครั้ง
มีควำมรับผิดชอบในงำนที่
ได้รับมอบหมำยบำงครั้ง

๑
ไม่มีควำมกระตือรือร้นใน
กำรร่วมกิจกรรม
ไม่รับฟังควำมคิดเห็นของ
ผู้อื่น
ไม่มีควำมรับผิดชอบใน
งำนที่ได้รับมอบหมำย

มีควำมเพียรพยำยำมทำงำน
ให้สำเร็จเป็นบำงครั้ง
ส่งผลงำนเสร็จ เรียบร้อย
แต่ช้ำกว่ำเวลำที่กำหนด

ไม่มีควำมเพียรพยำยำม
ทำงำนให้สำเร็จ
ส่งผลงำนไม่เรียบร้อยและ
ช้ำกว่ำเวลำที่กำหนด

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

แบบประเมินการแสดงบทบาทสมมติ
เรื่อง กระบวนการเลือกตั้ง

หน่วยย่อยที่ ๒ สิทธิเด็กไทย
แผนที่ ๓ เรื่อง สิทธิขั้นพื้นฐำนของเด็ก

ชั้น ประถมศึกษำปีที่ ๔

ประเด็นการประเมิน
๑. ควำมเหมำะสมในกำรแสดงบทบำทสมมติ
๒. ควำมถูกต้องของข้อมูล สำระ ควำมรู้ในกำรใช้ภำษำในกำรสื่อสำร
๓. กำรแสดงออกถึงควำมคิดสร้ำงสรรค์
รวม
รวมทุกรำยกำร

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับคุณภาพ
๓
๒

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

ระดับคุณภาพ
๓
๒
๑. ควำมเหมำะสมในกำร แสดงบทบำทได้เหมำะสม แสดงบทบำทได้เหมำะสม
แสดงบทบำทสมมติ
เสียงดังฟังชัด ลีลำท่ำทำง เสียงดังปำนกลำง ลีลำ
ประกอบดีมำก
ท่ำทำงประกอบดี
๒. ควำมถูกต้องของข้อมูล ใช้ภำษำในกำรสื่อสำรได้ ใช้ภำษำในกำรสื่อสำรได้
สำระ ควำมรู้ในกำรใช้
ถูกต้องครบถ้วน
ถูกต้องเป็นส่วนมำก
ภำษำในกำรสื่อสำร
๓. กำรแสดงออกถึง
มีกำรนำอุปกรณ์มำ
มีกำรนำอุปกรณ์มำ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์
ประกอบกำรนำเสนอ
ประกอบกำรนำเสนอ
ครบถ้วน แปลกใหม่
ครบถ้วน แต่เป็นแบบเดิมๆ
ประเด็นทีป่ ระเมิน

เกณฑ์การตัดสิน

๑

๑
แสดงบทบำทได้เหมำะสม
เสียงเบำ ลีลำท่ำทำง
ประกอบค่อนข้ำงน้อย
ใช้ภำษำในกำรสื่อสำรได้
ถูกต้องเป็นส่วนน้อย
มีกำรนำอุปกรณ์มำ
ประกอบกำรนำเสนอ
ค่อนข้ำงน้อย และเป็น
แบบเดิม ๆ

คะแนน ๘ – ๙ หมำยถึง ดีมำก
คะแนน ๖ – ๗ หมำยถึง ดี
คะแนน ๓ – ๕ หมำยถึง พอใช้
เกณฑ์กำรผ่ำน ตั้งแต่ระดับ ดี ขึ้นไป

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑๓๗

หนวยยอยที่ ๓
วิธีประชาธิปไตย

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

หน่วยย่อยที่ ๑
จำนวนเวลำเรียน ๑๒ ชั่วโมง

ใบสรุปหน้าหน่วยการเรียนรู้

ชื่อหน่วยย่อย วิถีประชาธิปไตย
จำนวนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ๔ แผน

สาระสาคัญของหน่วย
กำรเข้ำร่วมกิจกรรมประชำธิปไตย แนวทำงกำรปฏิบัติตนเป็นสมำชิกที่ดีของชุ มชน กำรเป็นผู้นำผู้ตำมที่ดี
อำนำจอธิปไตย ควำมสำคัญของกำรปกครองตำมระบอบประชำธิปไตย ควำมสำคัญของสถำบันพระมหำกษัตริย์ตำม
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข บทบำทหน้ำที่ของพลเมืองในกระบวนกำรเลือกตั้ง ทั้งก่อนกำร
เลือกตั้ง ระหว่ำงกำรเลือกตั้ง หลังกำรเลือกตั้ง ปัญหำและสำเหตุของกำรเกิดควำมขัดแย้งในชีวิตประจำวัน แนวทำงกำร
แก้ปัญหำควำมขัดแย้งด้วยสันติวิธี
มาตรฐานและตัวชี้วัด
มฐ. ส ๒.๑ ตัวชี้วัด ป.๔/๑ , ป.๔/๒ ,ป.๔/๕
มฐ. ส ๒.๒ ตัวชี้วัด ป.๔/๑,ป.๔/๒ ,ป.๔/๓
มฐ. ท ๓.๑ตัวชี้วัด ป.๔/๓, ป. ๔/๖
มฐ. ศ ๓.๑ ตัวชี้วัด ป.๔/๓
มฐ. ศ ๓.๑ตัวชี้วัด ป.๔/๓
ลาดับการเสนอแนวคิดหลัก
ประเทศไทย ปกครองด้วยระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข กำรปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
ประชำชนสำมำรถมีส่วนร่วมในกิจกรรมประชำธิปไตยได้ในทุกขั้นตอน ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ จะทำให้ชุมชน
และประเทศชำติเจริญก้ำวหน้ำ และอยู่ร่วมกันได้อย่ำงมีควำมสุข
พลเมืองดีตำมวิถีประชำธิปไตย
วิถีประชำธิปไตย
กิจกรรมประชำธิปไตย ๑
กิจกรรมประชำธิปไตย ๒

โครงสร้างของหน่วย
หน่วยการ
ชื่อหน่วยย่อย
เรียนรู้ที่
๔
วิถีประชำธิปไตย

แผน
ที่
๑
๒
๓
๔

ชื่อแผน
พลเมืองดีตำมวิถีประชำธิปไตย
วิถีประชำธิปไตย
กิจกรรมประชำธิปไตย ๑
กิจกรรมประชำธิปไตย ๒

เวลา

หมายเหตุ

๓ ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑๔๑

๑๔๒

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

แผนที่ ๓
กิจกรรมประชาธิปไตย ๑
- บทบาทหนาที่ของพลเมืองในกระบวนการเลือกตั้ง
ทั้งกอนการเลือกตั้ง ระหวางการเลือกตั้ง หลังการเลือกตั้ง
- พูดแสดงความรู ความเขาใจ ความคิดเห็น
และความรูสึกจากเรื่องที่ฟง และดู
- มีมารยาทในการฟง การดูและการพูด
- แสดงการเคลื่อนไหวในจังหวะตางๆ ตามความคิดของตน

แผนที่ ๑
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
- กำรเข้ำร่วมกิจกรรมประชำธิปไตย
- แนวทำงกำรปฏิบัติตนเป็นสมำชิกที่ดีของชุมชน
กำรเป็นผู้นำผู้ตำมที่ดี
- พูดแสดงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมคิดเห็น และ
ควำมรู้สึก จำกเรื่องที่ฟังและดูได้
- มีมำรยำทในกำรฟัง กำรดู และกำรพูด

เวลา ๑๒ ชั่วโมง

หน่วยย่อยที่ ๓
เรื่อง วิถีประชาธิปไตย
แผนที่ ๔
กิจกรรมประชาธิปไตย ๒
- ปัญหำและสำเหตุของกำรเกิดควำมขัดแย้งใน
ชีวิตประจำวัน
- แนวทำงกำรแก้ปัญหำควำมขัดแย้งด้วยสันติวิธี
- พูดแสดงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมคิดเห็น และควำมรู้สึก
จำกเรื่องที่ฟังและดูได้
- มีมำรยำทในกำรฟัง กำรดูและกำรพูด

แผนที่ ๒
วิถีประชาธิปไตย
- อำนำจอธิปไตย ควำมสำคัญ ของกำรปกครองตำม
ระบอบประชำธิปไตย ควำมสำคัญ ของสถำบัน
พระมหำกษัตริย์ ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ เป็นประมุข
- พูดแสดงควำมรู้ ควำมเข้ ำใจ ควำมคิดเห็น
และ ควำมรู้ สึกจำกเรื่องที่ฟัง และดู

โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ คนดีศรีแผ่นดินหน่วยย่อยที่ ๑ เรื่อง วิถีประชาธิปไตย

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
หน่วยย่อยที่ ๓ วิถีประชาธิปไตยแผนการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
.............................................................................................................................................................
๑. สาระสําคัญของแผน
การเขารวมกิจกรรมประชาธิปไตย แนวทางการปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของชุมชน การเปนผูนําผูตามที่ดี
การพูด แสดงความรู ความเขาใจ ความคิดเห็น และความรูสึก จากเรื่องที่ฟงและดูได การมีมารยาทในการฟง
การดู และ การพูด
๒. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการนําไปใช
ขอบขายเนื้อหา
การเขารวมกิจกรรมประชาธิปไตย แนวทางการปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของชุมชน การเปนผูนําผูตามที่ดี
การจัดกิจกรรมการเรียนรู
๑) การเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 บัตรภำพเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของชุมชน
 เกม “ค้นหำผู้นำ”
๒) การเตรียมใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 ใบควำมรู้ที่ ๑ เรื่อง พลเมืองดีตำมวิถีประชำธิปไตย
 ใบควำมรู้ที่ ๒ เรื่อง กำรปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ตำมที่ดี
 ใบงำนที่ ๐๑ เรื่อง พลเมืองดีตำมวิถีประชำธิปไตย
 ใบงำนที่ ๐๒ เรื่อง กำรปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ตำมที่ดี
 แบบสังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่ม
 แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 แบบสังเกตกำรนำเสนองำน
 แบบประเมินแผนผังควำมคิด
๓) การวัดและประเมินผล
 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน
 ตรวจใบงำน
 สังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่ม
 สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 สังเกตกำรนำเสนองำน
 ตรวจแผนผังควำมคิด

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑๔๓

แนวการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ คนดีศรีแผ่นดิน : หน่วยย่อยที่ ๓ วิถีประชาธิปไตย
แผนการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และภาษาไทย
เวลา ๓ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๔


ขั้นนา






ขั้นสอน

ขั้นสรุป

วัดและประเมินผล

๑๔๔















แนวการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยย่อยที่ ๓ เรื่อง วิถีประชำธิปไตย
ครูให้นักเรียนดูบัตรภำพเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของชุมชน ใน
ชีวิตประจำวันที่นักเรียนสำมำรถพบเห็นได้ทั่วไป
ครูให้นักเรียนแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับภำพในประเด็นต่ำง ๆ เช่น
๑) นักเรียนเคยทำหรือปฏิบัติเช่นนี้หรือไม่
๒) นักเรียนมีควำมรู้สึกอย่ำงไรเกี่ยวกับภำพที่ได้รับชม
๓) เพรำะเหตุใดกำรปฏิบัติดังกล่ำวจึงถือเป็นกำรปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตำมวิถี
ประชำธิปไตย
ครูให้นักเรียนทุกคนช่วยกันแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงทั่วถึง
แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษำใบควำมรู้ที่ ๑ เรื่อง พลเมืองดีตำมวิถี
ประชำธิปไตย แล้วร่วมกันจัดทำใบงำนที่ ๐๑ เรื่อง พลเมืองดีตำมวิถีประชำธิปไตย
ตัวแทนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลกำรศึกษำหน้ำชั้นเรียน
นักเรียนเล่นเกมค้นหำผู้นำ
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจำกกำรเล่นเกม
นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษำใบควำมรู้ที่ ๒ เรื่อง กำรปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ตำมที่ดี แล้ว
ร่วมกันจัดทำใบงำนที่ ๐๒ เรื่อง กำรปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ตำมที่ดี
ตัวแทนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลกำรศึกษำหน้ำชั้นเรียน
นักเรียนร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมพลเมืองดีตำมวิถีประชำธิปไตย
ตัวแทนนักเรียนเล่ำประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีตำมวิถีประชำธิปไตย
ครูและนักเรียน ร่วมกันอภิปรำยสรุปองค์ควำมรู้
ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน
ตรวจใบงำนที่ ๐๑, ๐๒
สังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่ม
สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
สังเกตกำรนำเสนองำน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑๔๕

จุดประสงค์
ความรู้
๑. ปฏิบัตติ นเป็นพลเมืองดีตำมวิถปี ระชำธิปไตยใน
ฐำนะเป็นสมำชิกที่ดีของชุมชนได้
๒. อธิบำยควำมหมำยบทบำทหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบของผู้นำและผู้ตำมได้
๓. ปฏิบัตติ นในกำรเป็นผู้นำผู้ตำมที่ดีได้อย่ำง
เหมำะสม
๔. พูดแสดงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมคิดเห็น
และควำมรู้สึก จำกเรื่องที่ฟังและดูได้
๕. มีมำรยำทในกำรฟัง กำรดู และกำรพูด
ทักษะ
- กระบวนกำรทำงำน
คุณธรรม จริยธรรม /คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์
๒. ซื่อสัตย์สุจริต
๓. มีวินัย

ขอบเขตเนื้อหา
- กำรเข้ำร่วมกิจกรรมประชำธิปไตย แนวทำงกำรปฏิบัติตน
เป็นสมำชิกที่ดีของชุมชน กำรเป็นผู้นำผู้ตำมที่ดี
- พูดแสดงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมคิดเห็น และ
ควำมรู้สึก จำกเรื่องที่ฟังและดูได้
- มีมำรยำทในกำรฟัง กำรดู และกำรพูด

กิจกรรม (ชั่วโมงที่๑)
ขั้นนา
๑. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยย่อยที่ ๓ เรือ่ ง วิถีประชำธิปไตย
๒. ครูให้นักเรียนดูบัตรภำพเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของชุมชน ในชีวิตประจำวันที่นกั เรียนสำมำรถพบเห็นได้ทั่วไป เช่น
กำรใช้สทิ ธิเลือกตั้ง กำรประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น กำรรักษำสำธำรณสมบัตขิ องชุมชน กำรพัฒนำชุมชน
๓. ครูให้นักเรียนแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับภำพในประเด็นต่ำง ๆ เช่น
๑) นักเรียนเคยทำหรือปฏิบัติเช่นนี้หรือไม่
๒) นักเรียนมีควำมรู้สึกอย่ำงไรเกี่ยวกับภำพที่ได้รับชม
๓) เพรำะเหตุใดกำรปฏิบัติดังกล่ำวจึงถือเป็นกำรปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตำมวิถีประชำธิปไตย
ครูให้นกั เรียนทุกคนช่วยกันแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงทั่วถึง
ขั้นสอน
๔. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษำใบควำมรู้ที่ ๑ เรือ่ ง พลเมืองดีตำมวิถีประชำธิปไตย แล้วร่วมกันจัดทำใบงำน
ที่ ๐๑ เรื่อง พลเมืองดีตำมวิถีประชำธิปไตย
๕. ตัวแทนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลกำรศึกษำหน้ำชั้นเรียน
กิจกรรม (ชั่วโมงที่ ๒)
๖. นักเรียนเล่นเกมค้นหำผูน้ ำ
๗. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจำกกำรเล่นเกม กำรทำงำนกลุม่ ให้บรรลุผลสำเร็จและมีประสิทธิภำพ จะต้องมีผู้นำ สมำชิกในกลุ่ม
จะต้องมีส่วนร่วมในกำรทำงำน มีกำรติดต่อสื่อสำรกัน มีกำรตัดสินใจร่วมกัน และที่สำคัญกำรมีผู้นำ ผู้ตำมที่ดี จะช่วยเสริมสร้ำง
ให้กำรทำงำนมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
๘. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษำใบควำมรูท้ ี่ ๒ เรื่อง กำรปฏิบัติตนเป็นผูน้ ำและผู้ตำมที่ดี แล้วร่วมกันจัดทำใบงำนที่ ๐๒ เรือ่ ง กำรปฏิบัติ
ตนเป็นผูน้ ำและผู้ตำมที่ดี
กิจกรรม (ชั่วโมงที่ ๓)
ขั้นสรุป
๙. ตัวแทนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลกำรศึกษำหน้ำชั้นเรียน
๑๐. นักเรียนร่วมกันปฏิบัตกิ ิจกรรมพลเมืองดีตำมวิถีประชำธิปไตย
๑๑. ตัวแทนนักเรียนเล่ำประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติตนเป็นพลเมืองทีด่ ีตำมวิถีประชำธิปไตย
๑๒. ครูและนักเรียน ร่วมกันอภิปรำยสรุปองค์ควำมรู้ กำรปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีตำมวิถีประชำธิปไตย จะช่วยให้สังคมมีควำม
สงบสุข ผู้นำที่ดีตอ้ งมีควำมรับผิดชอบ และเป็นแบบอย่ำงที่ดี ผู้ตำมทีด่ ีควรมีควำมรับผิดชอบในงำนที่ได้รับ มอบหมำย ถ้ำผูน้ ำและผู้
ตำมปฏิบัติตนตำมบทบำทหน้ำที่ งำนที่ทำจะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี กำรทำงำนกลุม่ ให้บรรลุผลสำเร็จและมีประสิทธิภำพนอกจำกจะ
อำศัยผู้นำและผู้ตำมแล้วยังต้องมีเป้ำหมำยร่วมกันมีส่วนร่วมในกำรทำงำนมีกำรติดต่อสื่อสำรกันมีกำรร่วมมือกันมีกำรตัดสินใจร่วมกัน
และมีผลประโยชน์ร่วมกัน

การวัดและประเมินผล
๑. ประเมินควำมรู้เรื่อง กำรเข้ำร่วมกิจกรรม
ประชำธิปไตย แนวทำงกำรปฏิบัติตนเป็นสมำชิกที่
ดีของชุมชน กำรเป็นผู้นำผู้ตำมที่ดี
๒. ประเมินพฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่ม
๓. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๔. ประเมินกำรนำเสนอผลงำน
๕. ประเมินพฤติกรรมกำรเรียนรู้
วิธีกำร
๑. กำรประเมินจำกกำรทำใบงำน
๒. สังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่ม
๓. สังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๔. สังเกตกำรนำเสนอผลงำน
๕. สังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้
เครื่องมือ
๑. แบบทดสอบ
๒. สังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่ม
๓. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๔. ประเมินกำรนำเสนอผลงำน
เกณฑ์กำรประเมิน
๑. กำรทำใบงำนได้คะแนนตำมเกณฑ์ที่กำหนดใน
ใบงำน
๒. กำรประเมินพฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่มได้
คะแนนตำมเกณฑ์ที่กำหนดในแบบประเมิน
๓. กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้
คะแนนตำมเกณฑ์ที่กำหนดในแบบประเมิน
๔. กำรประเมินพฤติกรรมกำรนำเสนอผลงำนได้
คะแนนตำมเกณฑ์ที่กำหนดในแบบประเมิน

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
๑. แบบทดสอบก่อนเรียน
๒. บัตรภำพกำรปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
๓. ใบควำมรู้
๔. เกมค้นหำผู้นำ
๕. ใบงำน
ภาระงาน / ชิ้นงาน
๑. แผนผังควำมคิด
๒. กำรนำเสนอผลกำรศึกษำ

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ คนดีศรีแผ่นดิน : หน่วยย่อยที่ ๓ วิถีประชาธิปไตย แผนการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมและภาษาไทย เวลา ๓ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

บ ๔.๓/ผบ ๑-๐๑
๔.๓/ผ ๑-๐๑

ใบงานที่ ๐๑

เรื่อง พลเมืองดีตามวิถปี ระชาธิปไตย
……………………………………………………….
รำยชื่อสมำชิก ๑ .............................................................. ๒. ...........................................................
๓ .............................................................. ๔. ...........................................................
คาชี้แจง : ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมำย  ลงใน
หน้ำหลักธรรมที่สัมพันธ์กับภำพ
แล้วตอบคำถำม
๑. กำรกระทำของนักเรียนในภำพสอดคล้องกับหลักธรรมใด
คำรวธรรม

คำรวธรรม
สามัคคีธรรม

ปัญญำธรรม
๒. กำรกระทำดังกล่ำวก่อให้เกิดผลดีอย่ำงไร
................................................................................................................................................. ......................................
๓. กำรกระทำของนักเรียนในภำพสอดคล้องกับหลักธรรมใด
คำรวธรรม
คำรวธรรม
สามัคคีธรรม
ปัญญำธรรม
ปัญญำธรรม
๔. กำรกระทำดังกล่ำวก่อให้เกิดผลดีอย่ำงไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๕. กำรกระทำของนักเรียนในภำพสอดคล้องกับหลักธรรมใด
คำรวธรรม
คำรวธรรม
สามัคคีธรรม
ปัญญำธรรม
๖. กำรกระทำดังกล่ำวก่อให้เกิดผลดีอย่ำงไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………

๑๔๖

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

เฉลยใบงานที่ ๐๑
เรื่อง พลเมืองดีตามวิถปี ระชาธิปไตย
……………………………………………………….
รายชื่อสมาชิก ๑. ........................................................ ๒. ...................................................
๓. ....................................................... ๔. ....................................................
คาชี้แจง : ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมำย  ลงใน
แล้วตอบคำถำม

หน้ำหลักธรรมที่สัมพันธ์กับภำพ

๑. กำรกระทำของนักเรียนในภำพสอดคล้องกับหลักธรรมใด



คำรวธรรม
สามัคคีธรรม

ปัญญำธรรม
๒. กำรกระทำดังกล่ำวก่อให้เกิดผลดีอย่ำงไร
..............................................................................................................................................................................
๓. กำรกระทำของนักเรียนในภำพสอดคล้องกับหลักธรรมใด
คำรวธรรม
สามัคคีธรรม



ปัญญำธรรม

๔. กำรกระทำดังกล่ำวก่อให้เกิดผลดีอย่ำงไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๕. กำรกระทำของนักเรียนในภำพสอดคล้องกับหลักธรรมใด
คำรวธรรม



สามัคคีธรรม
ปัญญำธรรม

๖. กำรกระทำดังกล่ำวก่อให้เกิดผลดีอย่ำงไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑๔๗

บ ๔.๓/ผ
บ ๔.๓/ผ
๑-๐๒๑-๐๒

ใบงานที่ ๐๒

เรื่อง การปฏิบัติตนเป็นผูน้ าและผู้ตามที่ดี
……………………………………………………….
รายชื่อสมาชิก ๑. ........................................................ ๒. ...................................................
๓. ....................................................... ๔. ...................................................
คาชี้แจง ๑. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษำใบควำมรู้ที่ ๒ เรื่อง กำรปฏิบัติตนเป็นผู้นำและ
ผู้ตำมที่ดี แล้วร่วมกันเสนอแนวทำงกำรปฏิบัติตนในฐำนะผู้นำและผู้ตำมที่ดีแล้วบันทึกลงใน
ใบงำน
๒. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงำนหน้ำชั้นเรียน
๑. แนวทำงกำรปฏิบัติตนในฐำนะผู้นำที่ดี
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
แนวทำงกำรปฏิบัติตนในฐำนะผู้ตำมที่ดี
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

๑๔๘

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ใบความรู้ที่ ๑

เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
………………………………………………..
การปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในชุมชน
พลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตยหมายถึง พลเมืองที่มีคุณลักษณะที่สําคัญ คือเปนผูที่ยึดมั่นในหลักศีลธรรม
และคุณธรรมของศาสนามีหลักการทางประชาธิปไตยในการดํารงชีวิต ปฏิบัติตนตามกฎหมายดํารงตนเปนประโยชน
ตอสังคม โดยมีการชวยเหลือเกื้อกูลกัน อันจะกอใหเกิดการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ใหเปนสังคมและประเทศ
ประชาธิปไตยอยางแทจริงตามหลักการทางประชาธิปไตย
๑. คุณธรรมในการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี การปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของชุมชน ควรยึดหลักคุณธรรม
๓ ประการ ดังนี้
๑) คารวธรรม หมายถึงการมีความเคารพซึ่งกันและกัน เชน เคารพสิทธิของผูอื่น เคารพความคิดเห็น
ของผูอื่น เคารพและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย เปนตน
๒) สามัคคีธรรม หมายถึงการรวมมือชวยเหลือซึ่งกันและกัน เชน ชวยกันทํากิจกรรมตาง ๆ ชวยกัน
คิดวางแผนทํางาน ชวยกันติดตามประเมินผลงาน ชวยกันปรับปรุงแกไขงานมีความเอื้อเฟอเผื่อแผตอกัน
๓) ปญญาธรรม หมายถึงการใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต เชน ใชปญญาในการแกไขปญหาตางๆ รูจัก
คิดวิเคราะห สังเคราะห วิพากษ วิจารณ อยางมีเหตุผล
๒. การเขารวมกิจกรรมประชาธิปไตยของชุมชน นักเรียนสามารถเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมประชาธิปไตย
ของชุมชน เชน การรณรงคการเลือกตั้ง โดยสามารถปฏิบัติได ดังนี้
๑) ชักชวนผูปกครองและสมาชิกในครอบครัวที่มีอายุ ๑๘ ปขึ้นไปใหไปใชสิทธิเลือกตั้ง
๒) ติดปายรณรงคใหคนในชุมชนไปใชสิทธิเลือกตั้ง
๓. แนวทางการปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของชุมชน การปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของชุมชน จะทําใหชุมชน
สงบสุข สมาชิกในชุมชนอยูรวมกันอยางมีความสุข โดยมีแนวทางในการปฏิบัติตน ดังนี้
๑) กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน
๒) กำรดูแลรักษำสำธำรณสมบัติของชุมชน
๓) กำรพัฒนำชุมชน
………………………………………………..

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑๔๙

ใบความรู้ที่ ๒

เรื่อง การปฏิบัติตนเป็นผูน้ าและผู้ตามที่ดี
……………………………………………………..

๑. ลักษณะของผูนําที่ดี
ผูนํา คือ บุคคลที่สามารถชักจูงหรือชี้นําบุคคลอื่นใหปฏิบัติงานสําเร็จตามวัตถุประสงคที่วางไวไดอยางมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพผูนําที่ดีควรมีลักษณะ ดังตอไปนี้
๑. ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่ำง
๒. มีควำมยุติธรรม
๓. มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์
๔. มีควำมโอบอ้อมอำรี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่เห็นแก่ตัว
๕. วำงตัวเสมอต้นเสมอปลำย ไม่เย่อหยิ่ง
๖. ยกย่องชมเชยและให้เกียรติลูกน้อง
๗. ยอมรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น
๘. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
๙. เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน
๑๐.ฉลำด รอบรู้ มีไหวพริบ
๒. ลักษณะของผู้ตามที่ดี
ผู้ตำม คือ ผู้ที่มีส่วนร่วมกำรปฏิบัติกิจกรรมต่ำง ๆ ตำมที่ผู้นำได้ให้คำแนะนำ เพื่อให้กิจกรรมต่ำง ๆ
สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยผู้ตำมที่ดีควรมีลักษณะ ดังนี้
๑. ยกย่องและให้เกียรติผู้นำ
๒. มีควำมรับผิดชอบในหน้ำที่
๓. ทำงำนตำมที่ได้รับมอบหมำยให้เสร็จเรียบร้อย
๔. สุภำพอ่อนโยน มีสัมมำคำรวะ
๕. มีควำมซื่อสัตย์สุจริต ไม่คดโกง
๖. กระตือรือร้น มุ่งมั่น ตั้งใจในกำรทำงำน
๗. อดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
๓. การทํางานกลุมใหมีประสิทธิภาพ
๑. ทํางานที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ
๒. ยอมรับฟงความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม และตัดสินใจโดยใชเหตุผล
๓. มีควำมมุ่งมั่นและตั้งใจทำงำน
๔. มีควำมสำมัคคีในกำรทำงำนร่วมกัน
๕. สมำชิกในกลุ่มต้องมีทัศนคติที่ดีในกำรทำงำน
…………………………………………

๑๕๐

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

กิจกรรมพลเมืองดีตามวิถปี ระชาธิปไตย
เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

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

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมตำมกระบวนกำรประชำธิปไตย
๒. เพื่ออธิบำยบทบำทหน้ำที่ของพลเมืองที่ดีตำมวิถีประชำธิปไตย
จานวนนักเรียน ครั้งละ ๑ คน
วัสดุอุปกรณ์
๑. แผนภำพต้นไม้ (ไม่มีใบ ดอก และผล)
๒. บัตรคำ “ปัญญำธรรม” “คำรวธรรม” และ “สำมัคคีธรรม”
๓. กระดำษโปสเตอร์สี
๔. ปำกกำเคมี
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
๑. แผนภำพต้นไม้ จำนวน ๓ ต้น “ปัญญำธรรม” “คำรวธรรม” และ “สำมัคคีธรรม”
๒. ใบไม้ ดอกไม้ ผลไม้ (เขียนคำ/ประโยคในประเด็นหลัก “ปัญญำธรรม” “คำรวธรรม”และ“สำมัคคี
ธรรม”)
๓. ผู้จัดกิจกรรมติดภำพต้นไม้ไว้ที่ผนัง
๔. แจกใบไม้หรือดอกไม้หรือผลไม้ที่ตัดไว้ให้นักเรียน เขียนข้อควำมเกี่ยวกับประชำธิปไตย
๕. นำข้อควำมที่เขียนไปติดแปะในภำพต้นไม้ ให้เข้ำหมวดหมู่ ได้แก่
ต้นที่ ๑ สำมัคคีธรรม
ต้นที่ ๒ คำรวธรรม
ต้นที่ ๓ ปัญญำธรรม
๖. คณะกรรมกำรร่วมกันพิจำรณำควำมถูกต้อง
คาถามสะท้อนคิด
๑. สิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมพลเมืองดีตำมวิถีประชำธิปไตย คืออะไร
๒. กำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนตำมระบอบประชำธิปไตย ก่อให้เกิดผลดีต่อกำรอยู่ร่วมกันใน
สังคมได้อย่ำงไร
๓. ตัวอย่ำงกิจกรรมที่นักเรียนมีส่วนร่วมในท้องถิ่น พร้อมทั้งอธิบำยเหตุผลประกอบ
……………………………………….
ที่มำ : กำรส่งเสริมวิถีประชำธิปไตยผ่ำนกิจกรรมค่ำย สำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. ๒๕๕๔

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑๕๑

เกมค้นหาผู้นา

เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
........................................................
วิธีเล่น
ให้ผู้เล่นนั่งเป็นวงกลม ให้ผู้เล่นคนหนึ่งออกไปข้ำ งนอก ส่วนผู้เล่นที่อยู่ในวง ให้แต่งตั้งใคร
ขึ้นมำ ๑ คน เป็นผู้นำ แล้วเริ่มปรบมือจนกระทั่งผู้เล่นคนที่ออกไปข้ำงนอกกลับเข้ำมำ ให้ผู้ที่
ถูกแต่งตั้ง เป็นผู้นำเปลี่ยนท่ำทำง เช่น เปลี่ยนจำกปรบมือ เป็นแคะหู หรือเกำคำง นั่งลงจำม ฯลฯ แล้ว
ผู้เล่นคนอื่น ๆ ก็ทำตำม โดยผู้เล่นที่ออกไปนอกวงนั้น จะต้องหำให้พบว่ำใครเป็นผู้นำ เมื่อผู้นำถูกจับ
ได้ ผู้นำคนนั้นจะต้องออกไปข้ำงนอกแล้วแต่งตั้งผู้นำในกลุ่มคนใหม่แทน
..............................................................

๑๕๒

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

แบบทดสอบก่อนเรียน

หน่วยย่อยที่ ๓ วิถีประชาธิปไตย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
คาชี้แจงให้นักเรียนเขียนเครื่องหมำย ✕ ทับตัวอักษรหน้ำคำตอบที่ถูกต้อง
๑. ข้อใดหมำยถึงกำรมีคำรวธรรม
ก. กำรเคำรพสิทธิของผู้อื่น
ข. ใช้เหตุผลในกำรแก้ไขปัญหำ
ค. เสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
ง. มีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ของตนเอง
๒. ถ้ำมีกำรโต้แย้งในหมู่คณะ นักเรียนควรใช้วิธีกำรใด
แก้ไขปัญหำ
ก. ใช้ควำมรู้สึกและควำมต้องกำร
ข. ใช้เหตุผลและปัญญำ
ค. ใช้ควำมเป็นหัวหน้ำ
ง. ใช้อำรมณ์
๓. ข้อใดเป็นกำรเสียสละเพื่อส่วนรวม
ก. ให้เพื่อนลอกกำรบ้ำน
ข. ทำควำมสะอำดโต๊ะเรียนของตน
ค. ช่วยบริจำคสิ่งของและอำหำรให้ผู้ประสบภัย
ง. นำแจกันอันใหม่มำเปลี่ยนแทนของเดิมที่ทำแตก
๔. ข้อควำมใดกล่ำวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสถำบัน
พระมหำกษัตริย์
ก. ทรงเป็นพุทธมำมกะ
ข. ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจ
ค. ทรงอยู่ในฐำนะเทพ
ง. ทรงเป็นองค์อัครศำสนูปถัมภก
๕. ผู้นำที่ดีควรมีลักษณะตำมข้อใด
ก. มีร่ำงกำยแข็งแรง
ข. มีฐำนะร่ำรวย
ค. มีคนรู้จักมำก
ง. มีควำมเสียสละ

๖. ใครอยู่ในฐำนะผู้ตำมที่ดี
ก. แกวไมเชื่อผูนํา
ข. กองใหความเคารพตอผูนํา
ค. กลาชอบทําความเดือดรอนใหผูอื่น
ง. เกงไมใหความรวมมือในการทํากิจกรรม
๗. ขอใดคือความหมายของอํานาจอธิปไตย
ก. อํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ
ข. อํานาจของพระมหากษัตริย
ค. อํานาจที่ใชปกครองทาส
ง. อํานาจตามกฎหมาย
๘. อํานาจอธิปไตยประกอบดวยอํานาจใดบาง
ก. อํานาจนิติบัญญัติ
ข. อํานาจบริหาร
ค. อํานาจตุลาการ
ง. ถูกทุกขอ
๙.พระมหากษัตริยไทยทรงมีความสําคัญตอการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทยอยางไร
ก. ทรงเปนประมุขของชาติ
ข. ทรงใชอํานาจอธิปไตย
ค. ทรงเปนศูนยรวมจิตใจของประชาชน
ง. ถูกทุกขอ
๑๐. ประชาชนใชอํานาจการปกครองของตนโดย
วิธีใด
ก. การอภิปรายไมไววางใจ
ข. การเลือกตั้ง
ค. การชุมนุมประทวง
ง. การเสียภาษีอากร

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑๕๓

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน

หนวยยอยที่ ๓ วิถีประชาธิปไตย
เฉลยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
๑. ก
๒. ข
๓. ค
๔. ค
๕. ง
๖. ข
๗. ก
๘. ง
๙. ง
๑๐. ข

๑๕๔

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
หน่วยย่อยที่ ๓ วิถีประชำธิปไตย
แผนการเรียนรู้ที่ ๑ พลเมืองดีตำมวิถีประชำธิปไตย ชั้น ประถมศึกษำปีที่ ๔
คาชี้แจง ใส่เครื่องหมำย  ลงในรำยกำรที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน
ลาดับที่

คุณภาพการปฏิบัติ

รายการประเมิน

๑

นำเสนอเนื้อหำในผลงำนได้ถูกต้อง

๒

กำรนำเสนอมีควำมน่ำสนใจ

๓

ควำมเหมำะสมกับเวลำ

๔

ควำมกล้ำแสดงออก

๕

บุคลิกภำพ น้ำเสียงเหมำะสม

๔

๓

๒

๑

รวม
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติงำนสมบูรณ์ ชัดเจน
ปฏิบัติงำนยังมีข้อบกพร่องเล็กน้อย
ปฏิบัติงำนมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่
ปฏิบัติงำนมีข้อบกพร่องมำก

=
=
=
=

๔
๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
๑๗ – ๒๐
๑๓ – ๑๖
๙ – ๑๒
๕- ๘

ระดับคุณภาพ
ดีมำก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑๕๕

แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
หน่วยย่อยที่ ๓ วิถีประชำธิปไตย
แผนการเรียนรู้ที่ ๑ พลเมืองดีตำมวิถีประชำธิปไตย ชั้น ประถมศึกษำปีที่ ๔
คาชี้แจง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่มของนักเรียนทั้งในระหว่ำงเรียนและนอกเวลำเรียน
แล้วเขียนเครื่องหมำย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับกำรปฏิบัติ
กำรมีส่วน
ชื่อ-สกุล
กำรทำงำน
ลำดับ
กำรแสดง กำรยอมรับ
ร่วมในกำร
ของผู้รับ
ตำมที่ได้รับ ควำมมีน้ำใจ
ที่
ควำมคิดเห็น ฟังคนอื่น
ปรับปรุง รวม ๑๕
กำรประเมิน
มอบหมำย
ผลงำนกลุ่ม คะแนน
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

(ลงชื่อ) ........................................ ผู้ประเมิน
……../ ………../ ……………
หมำยถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่ำงสม่ำเสมอ
หมำยถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
หมำยถึง ปฏิบัตหิ รือแสดงพฤติกรรมบำงครั้ง

เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ
คะแนน ๑๒ – ๑๕ หมำยถึง ดี
คะแนน ๘ – ๑๑ หมำยถึง พอใช้
คะแนนต่ำกว่ำ ๘ หมำยถึง ปรับปรุง

๑๕๖

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
หน่วยย่อยที่ ๓ วิถีประชำธิปไตย
แผนการเรียนรู้ที่ ๑ พลเมืองดีตำมวิถีประชำธิปไตย ชั้น ประถมศึกษำปีที่ ๔
คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่ำงเรียนและนอกเวลำเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
รายการประเมิน

พฤติกรรมการแสดงออก

๑.รักชำติ ศำสน์
กษัตริย์

๑. ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี
๒. ช่วยเหลือคนอื่นและช่วยเหลือส่วนร่วม
๓. ประพฤติตนตำมหน้ำที่ของกำรเป็นนักเรียน
๑. เข้ำร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์
๒. ซื่อสัตย์สุจริต ๕. ไม่ยึดถือสิ่งของของคนอื่นมำเป็นของตนเอง
๖. แสดงควำมจริงใจโดยไม่พูดเท็จและให้ข้อมูลที่ตรงกับควำมเป็นจริง
๗. แยกแยะได้ว่ำสิ่งใดถูกต้อง สิ่งใดไม่ถูกต้อง
๓. มีวินัย
๘. ปฏิบัติตำมกฎระเบียบและข้อตกลงของโรงเรียน
๙. ส่งงำนตรงตำมเวลำที่ครูกำหนด
๑๐. รับผิดชอบในกำรทำงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
คะแนนรวมเฉลี่ย...............................คะแนน

ผลกำรประเมิน  ผ่ำน

เกณฑ์การให้คะแนน
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบำงครั้ง

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

ระดับการปฏิบัติ
๓ ๒ ๑ ๐

 ไม่ผ่ำน

เกณฑ์การประเมิน
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่ำน
ไม่ผ่ำน

เกณฑ์การตัดสิน
ได้คะแนนรวมระหว่ำง ๒๔ – ๓๐ คะแนน และไม่มีผลกำรประเมินข้อใดข้อหนึ่งต่ำกว่ำ ๒ คะแนน
ได้คะแนนรวมระหว่ำง ๑๘ – ๒๓ คะแนน และไม่มีผลกำรประเมินข้อใดข้อหนึ่งต่ำกว่ำ ๐ คะแนน
ได้คะแนนรวมระหว่ำง ๑๑ – ๑๗ คะแนน และไม่มีผลกำรประเมินข้อใดข้อหนึ่งต่ำกว่ำ ๐ คะแนน
ได้คะแนนรวมระหว่ำง ๐ – ๑๐ คะแนน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑๕๗

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

กำรรับฟังควำม
คิดเห็นของผู้อื่น

ควำมรับผิดชอบ

ขยันหมั่นเพียร

ตรงต่อเวลำ

กำรร่วมกิจกรรม

หน่วยย่อยที่ ๓ วิถีประชำธิปไตย
แผนการเรียนรู้ที่ ๑ พลเมืองดีตำมวิถีประชำธิปไตย ชั้น ประถมศึกษำปีที่ ๔
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมำย  ลงในช่องที่ตรงกับ
พฤติกรรมตำมหัวข้อที่กำหนด
รำยกำร
คะแนน
รวม
เลขที่
ชื่อ – สกุล
๓

๓

๓

๓

๓

เกณฑ์กำรสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้
ประเด็นกำรประเมิน

๓
๑. กำรร่วมกิจกรรม
มีควำมกระตือรือร้นในกำร
ร่วมกิจกรรมอย่ำงสม่ำเสมอ
๒. กำรรับฟังควำมคิดเห็นของ รับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น
ผู้อื่น
สม่ำเสมอ
๓. ควำมรับผิดชอบ
มีควำมรับผิดชอบในงำนที่
ได้รับมอบหมำยอย่ำง
สม่ำเสมอ
๔. ขยันหมั่นเพียร
มีควำมเพียรพยำยำมทำงำน
ให้สำเร็จอย่ำงสม่ำเสมอ
๕. ตรงต่อเวลำ
ส่งผลงำนเสร็จ เรียบร้อย
ทันตำมเวลำที่กำหนด

๑๕๘

๑๕

คะแนน
๒
มีควำมกระตือรือร้นในกำร
ร่วมกิจกรรมบำงครั้ง
รับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น
เป็นบำงครั้ง
มีควำมรับผิดชอบในงำนที่
ได้รับมอบหมำยบำงครั้ง

๑
ไม่มีควำมกระตือรือร้นใน
กำรร่วมกิจกรรม
ไม่รับฟังควำมคิดเห็นของ
ผู้อื่น
ไม่มีควำมรับผิดชอบใน
งำนที่ได้รับมอบหมำย

มีควำมเพียรพยำยำมทำงำน
ให้สำเร็จเป็นบำงครั้ง
ส่งผลงำนเสร็จ เรียบร้อย
แต่ช้ำกว่ำเวลำที่กำหนด

ไม่มีควำมเพียรพยำยำม
ทำงำนให้สำเร็จ
ส่งผลงำนไม่เรียบร้อยและ
ช้ำกว่ำเวลำที่กำหนด

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

แบบประเมินแผนผังความคิด

หน่วยย่อยที่ ๓ วิถีประชำธิปไตย
แผนการเรียนรู้ที่ ๑ พลเมืองดีตำมวิถีประชำธิปไตย ชั้น ประถมศึกษำปีที่ ๔
รายการประเมิน
๑. เนื้อหำ

๒. รูปแบบ

๓. ควำมสะอำด
สวยงำม
๔. ควำม
รับผิดชอบ

เกณฑ์การ
ประเมิน
๔
๓
๒
๑
๔
๓
๒
๑
๔
๓
๒
๑
๔
๓
๒
๑

เกณฑ์การประเมินผลรวม
ได้คะแนนรวม ๑๒ – ๑๖
ได้คะแนนรวม ๙ – ๑๑
ได้คะแนนรวม ๖ – ๘
ได้คะแนนรวม ๐ – ๕

ตัวบ่งชี้
มีเนื้อหำตรงตำมหัวข้อ ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วนสมบูรณ์
มีเนื้อหำตรงตำมหัวข้อ ถูกต้อง ชัดเจน แต่ไม่ครบถ้วน
มีเนื้อหำตรงตำมหัวข้อ ถูกต้อง
มีเนื้อหำตรงตำมหัวข้อ ถูกต้องบำงส่วน
ออกแบบแผนผังควำมคิดได้น่ำสนใจ มีควำมสวยงำมเป็นระเบียบ
แตกต่ำงจำกผู้อื่น
ออกแบบแผนผังควำมคิดได้น่ำสนใจ มีควำมสวยงำมเป็นระเบียบ
ออกแบบแผนผังควำมคิดได้น่ำสนใจ
ออกแบบแผนผังควำมคิดได้
ผลงำนควำมสำเร็จ เป็นระเบียบ สะอำด สวยงำม
ผลงำนควำมสำเร็จ เป็นระเบียบ สะอำด
ผลงำนควำมสำเร็จ เป็นระเบียบ
ผลงำนขำดควำมเป็นระเบียบ สะอำด สวยงำม
ผลงำนสำเร็จ สมบูรณ์ ก่อนเวลำที่กำหนด
ผลงำนสำเร็จ สมบูรณ์ ตำมเวลำที่กำหนด
ผลงำนสำเร็จ สมบูรณ์ เกินเวลำที่กำหนด
ผลงำนไม่สำเร็จ ตำมเวลำที่กำหนด
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

อยู่ในระดับ
อยู่ในระดับ
อยู่ในระดับ
อยู่ในระดับ

๔
๓
๒
๑

หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง

ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์กำรผ่ำน ตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไป

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑๕๙

บัตรภาพการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
เรื่อง พลเมืองดีตามวิถปี ระชาธิปไตย
…………………………………………..

๑๖๐

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

บัตรภาพการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
เรื่อง พลเมืองดีตามวิถปี ระชาธิปไตย
…………………………………………..

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑๖๑

แบบบันทึกคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน
หน่วยย่อยที่ ๓ วิถีประชาธิปไตย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

ที่

ชื่อ - สกุล

ก่อน
เรียน

หลัง
เรียน

รวม
เฉลี่ย

๑๖๒

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ผลกำรทดสอบ
เพิ่ม
ลด

ควำม
ก้ำวหน้ำ

หมำยเหตุ

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
หน่วยย่อยที่ ๓ วิถีประชาธิปไตย แผนการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง วิถีประชาธิปไตย
.............................................................................................................................................................
๑. สาระสาคัญของแผน
อํานาจอธิปไตย ความสําคัญของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ความสําคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข การพูดแสดงความรู ความเขาใจ
ความคิดเห็น และความรูสึกจากเรื่องที่ฟง และดูได
๒. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการนําไปใช
ขอบข่ายเนื้อหา
อํานาจอธิปไตย ความสําคัญของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ความสําคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
การจัดกิจกรรมการเรียนรู
๑) การเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์
 เพลง “ภูมิแผ่นดินนวมินทร์มหำรำชำ”
 นิทำนเรื่อง “เผ่ำพันธุ์มนุษย์”
 เกม “หมวกแห่งอำนำจ”
๒) การเตรียมใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม
 ใบควำมรู้ที่ ๑ เรื่อง ควำมสำคัญของสถำบันพระมหำกษัตริย์ในสังคมไทย
 ใบควำมรู้ที่ ๒ เรื่องอำนำจอธิปไตย
 ใบงำนที่ ๐๑ เรื่อง ควำมสำคัญของสถำบันพระมหำกษัตริย์ในสังคมไทย
 ใบงำนที่ ๐๒ เรื่อง อำนำจอธิปไตย
 แบบสังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่ม
 แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 แบบสังเกตกำรนำเสนองำน
 แบบประเมินแผนผังควำมคิด
 สังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้
๓) การวัดและประเมินผล
 ตรวจใบงำน
 ตรวจแผนผังควำมคิด
 สังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่ม
 สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 สังเกตกำรนำเสนองำน
 สังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑๖๓

แนวการจัดการเรียนรู้บูรณาการหน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ คนดีศรีแผ่นดิน : หน่วยย่อยที่ ๓วิถีประชาธิปไตย
แผนการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง วิถีประชาธิปไตย
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาษาไทย และศิลปะ
เวลา ๓ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนำ

ขั้นสอน

ขั้นสรุป

วัดและ
ประเมินผล

๑๖๔

 นักเรียนร่วมกันร้องเพลง ภูมิแผ่นดินนวมินทร์มหำรำชำ
 ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนำถึงเนื้อหำสำระของเพลง
 แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๓ – ๔ คน ศึกษำใบควำมรู้ที่ ๑ เรื่อง ควำมสำคัญ
ของสถำบันพระมหำกษัตริย์ในสังคมไทย และร่วมกันจัดทำใบงำนที่ ๐๑ เรื่อง
ควำมสำคัญของสถำบันพระมหำกษัตริย์ในสังคมไทย
 ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงำนหน้ำชั้น
 ครูเล่ำนิทำนเรื่อง “เผ่ำพันธุ์มนุษย์” ให้นักเรียนฟังเมื่อเล่ำจบครูถำมนักเรียนว่ำใครคือผู้มี
อำนำจสูงสุดในเผ่ำหัวหน้ำเผ่ำมีหน้ำที่สำคัญอย่ำงไร ถ้ำนักเรียนเป็นคนในเผ่ำจะเลือก
หัวหน้ำเผ่ำที่มีบุคลิกภำพอย่ำงไร
 ครูช่วยสรุปและเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้ำใจว่ำกำรเลือกหัวหน้ำเผ่ำเปรียบเหมือนเรำเลือก
ผู้นำประเทศเพื่อใช้อำนำจในกำรบริหำรประเทศโดยมีอำนำจสูงสุดเรียกว่ำอำนำจอธิปไตย
ดังนั้นกำรเลือกผู้นำเพื่อใช้อำนำจในกำรบริหำรประเทศจึงเป็นเรื่องสำคัญมำก
 ครูให้นักเรียนเล่นเกม “หมวกแห่งอำนำจ” ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรำยถึงพฤติกรรม
กำรแสดงออกของผู้สวมหมวกอำนำจแต่ละสี
 นักเรียนศึกษำใบควำมรู้ที่๒ เรื่องอำนำจอธิปไตย ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรำยถึง
อำนำจอธิปไตย ครูเชื่อมโยงให้นักเรียนได้เข้ำใจถึงควำมหมำยควำมสำคัญและ
องค์ประกอบของอำนำจอธิปไตย
 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันจัดทำใบงำนที่ ๐๒ เรื่อง อำนำจอธิปไตย
 ครูและนักเรียน ร่วมกันอภิปรำยสรุปเป็นองค์ควำมรู้
 ตรวจใบงำนที่ ๐๑, ๐๒
 สังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่ม
 สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 สังเกตกำรนำเสนองำน
 สังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑๖๕

จุดประสงค
ความรู
๑. อธิบายอํานาจอธิปไตยและความสําคัญของระบอบ
ประชาธิปไตยได
๒. อธิบายบทบาทหนาที่ของพลเมืองในกระบวนการ
เลือกตั้งได
๓. อธิบายความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุขได
๔. พูดแสดงความรู ความเขาใจ ความคิดเห็น และความรูสึก
จากเรื่องที่ฟง และดูได
๕. มีมารยาท ในการฟง การดู และการพูด
ทักษะ
- กระบวนการทํางาน
คุณธรรม จริยธรรม /คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักชาติ ศาสน กษัตริย
๒. ซื่อสัตยสุจริต
๓. มีวินัย

ขอบเขตเนือ้ หา
- อํานาจอธิปไตย ความสําคัญของการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย ความสําคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย ตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข
- พูดแสดงความรู ความเขาใจ ความคิดเห็น และ
ความรูสึกจากเรื่องที่ฟง และดูได
กิจกรรม (ชั่วโมงที่ ๑)
ขั้นนํา
๑. นักเรียนรวมกันรองเพลง ภูมิแผนดินนวมินทรมหาราชา
๒. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาถึงเนื้อหาสาระของเพลง ครูใหนักเรียนทุกคนชวยกันแสดงความคิดเห็นอยาง
ทั่วถึง เกี่ยวกับความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริยตามระบอบประชาธิปไตย
ขั้นสอน
๓. แบงนักเรียนออกเปนกลุม กลุมละ ๓ – ๔ คน ศึกษาใบความรูที่ ๑ เรื่อง ความสําคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริยในสังคมไทย และรวมกันจัดทําใบงานที่ ๐๑ เรื่อง ความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริยใน
สังคมไทย
๔. ตัวแทนนักเรียนแตละกลุมนําเสนอผลงานหนาชั้น
กิจกรรม (ชั่วโมงที่ ๒)
๕. ครูเลานิทานเรื่อง “เผาพันธุมนุษย” ใหนักเรียนฟง เมื่อเลาจบครูถามนักเรียนวาใครคือผูมีอํานาจสูงสุดในเผา
หัวหนาเผามีหนาที่สําคัญอยางไร ถานักเรียนเปนคนในเผาจะเลือกหัวหนาเผาที่มีบุคลิกภาพอยางไร
๖. ครูชวยสรุปและเชื่อมโยงใหนักเรียนเขาใจวาการเลือกหัวหนาเผาเปรียบเหมือนเราเลือกผูนําประเทศเพื่อใช
อํานาจในการบริหารประเทศโดยมีอํานาจสูงสุดเรียกวาอํานาจอธิปไตยดังนั้นการเลือกผูนําเพื่อใชอํานาจในการ
บริหารประเทศจึงเปนเรื่องสําคัญมาก
๗. ครูใหนักเรียนเลนเกม “หมวกแหงอํานาจ” ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายถึงพฤติกรรมการแสดงออกของ
ผูสวมหมวกอํานาจแตละสี
๘. นักเรียนศึกษาใบความรูที่ ๒ เรื่องอํานาจอธิปไตย ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายถึงอํานาจอธิปไตย
ครูเชื่อมโยงใหนักเรียนไดเขาใจถึงความหมายความสําคัญและองคประกอบของอํานาจอธิปไตย
กิจกรรม (ชั่วโมงที่ ๓)
ขั้นสรุป
๙. นักเรียนแตละกลุมรวมกันจัดทําใบงานที่ ๐๒ เรื่อง อํานาจอธิปไตย
๑๐. ครูและนักเรียน รวมกันอภิปรายสรุปเปนองคความรู ประชาชนสามารถมีสวนรวมทางการเมืองดวยการไป
ใชสิทธิเลือกตั้ง ประชาชนมีสวนสําคัญในการเลือกผูนําประเทศซึ่งจะเปนผูกําหนดนโยบายในการบริหารประเทศ
เปนผูออกกฎหมายและกลั่นกรองกฎหมายที่ประชาชนจะตองปฏิบัติตามสําหรับผูนําทองถิ่นซึ่งอยูใกลชิด
ประชาชนจะเปนผูบริหารชุมชนเพื่อพัฒนาใหมีความเจริญ

การวัดและประเมินผล
๑. ประเมินควำมรู้ เรื่อง อำนำจอธิปไตย ควำมสำคัญของกำร
ปกครองตำมระบอบประชำธิปไตย ควำมสำคัญของสถำบัน
พระมหำกษัตริย์ ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์
เป็นประมุข
๒. ประเมินพฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่ม
๓.ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๔. ประเมินกำรนำเสนอผลงำน
วิธีการ
๑. ประเมินจำกกำรทำใบงำน
๒. สังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่ม
๓. สังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๔. สังเกตกำรนำเสนอผลงำน
เครื่องมือ
๑. แบบสังเกตพฤติกรรมกำรทำงำน
๒. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๓. แบบประเมินกำรนำเสนอผลงำน
๔. แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้
เกณฑ์การประเมิน
๑. กำรทำใบงำนได้คะแนนตำมเกณฑ์ที่กำหนดในใบงำน
๒. กำรประเมินพฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่มได้คะแนนตำมเกณฑ์ที่
กำหนดในแบบประเมิน
๓. กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้คะแนนตำมเกณฑ์ที่
กำหนดในแบบประเมิน
๔. กำรประเมินพฤติกรรมกำรนำเสนอผลงำนได้คะแนนตำม
เกณฑ์ที่กำหนดในแบบประเมิน

๑. เพลง ภูมแิ ผ่นดินนวมินทร์มหำรำชำ
๒. ใบควำมรู้
๓. นิทำน เรื่องเผ่ำพันธุ์มนุษย์
๔. เกมหมวกแห่งอำนำจ
๕. ใบงำน
ภาระงาน / ชิ้นงาน
๑. แผนผังควำมคิด
๒. แผนผังโครงสร้ำงอำนำจอธิปไตย

สื่อ / แหล่งเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ คนดีศรีแผ่นดิน : หน่วยย่อยที่ ๓ วิถีประชาธิปไตย แผนการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง วิถีประชาธิปไตย
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาษาไทย และศิลปะ เวลา ๓ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

บ ๔.๓/ผ ๒-๐๑

ใบงานที่ ๐๑

บ ๔.๓/ผ ๒-๐๑

เรื่อง ความสาคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย
……………………………………
รำยชื่อสมำชิก ๑ ......................................................... ๒. ....................................................
๓ ......................................................... ๔. ........................................................
คาชี้แจง ๑. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษำใบควำมรู้ที่ ๑ เรื่อง ควำมสำคัญของสถำบัน
พระมหำกษัตริย์ในสังคมไทย แล้วร่วมกันจัดทำแผนผังควำมคิดสรุปควำมสำคัญของสถำบัน
พระมหำกษัตริย์ในสังคมไทย
๒. ตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลงำนหน้ำชั้นเรียน

๑๖๖

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ใบงานที่ ๐๒

บ ๔.๓/ผ ๒-๐๒
บ ๔.๓/ผ ๒-๐๒

เรื่อง อานาจอธิปไตย
..................................................................
รำยชื่อสมำชิก ๑ ......................................................... ๒. ...........................................................
๓ ......................................................... ๔. ...........................................................
คาสั่ง: ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ศึกษำใบควำมรู้ที่ ๒ เรื่องอำนำจอธิปไตย แล้วร่วมกันเขียนแผนผัง
โครงสร้ำงอำนำจอธิปไตย

อำนำจอธิปไตย

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑๖๗

เฉลยใบงานที่ ๐๒

เรื่อง อานาจอธิปไตย
…………………………………………….

รำยชื่อสมำชิก ๑ ................................................. ๒. ..................................................
๓ ................................................ ๔. ...................................................
คาสั่ง: ให้นักเรียนเขียนแผนผังโครงสร้ำงอำนำจอธิปไตย

อำนำจอธิปไตย

อำนำจบริหำร
อำนำจนิติบัญญัติ

รั ฐสภา

สภา
ผู้แทน

อำนำจตุลำกำร

คณะรัฐมนตรี

ศาลรั ฐธรรมนูญ

กระทรวง,ทบวง

ศาลยุตธิ รรม

กรม

ศาลปกครอง

กอง

ศาลทหาร

วุฒสิ ภา

ราษฎร

แผนก

๑๖๘

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

เพลง ภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา
..........................................................................
ประพันธ์ทำนองโดย
สง่ำ อำรัมภีร, นคร ถนอมทรัพย์, แมนรัตน์ ศรีกรำนนท์, ประสิทธิพ์ ะยอมยงค์
ประพันธ์คำร้องโดย
ชำลี อินทรวิจิตร, อำจินต์ ปัญจพรรค์, สุรพลโทณะวณิก, เนำวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์,
คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ
.........................................................
บุญของแผ่นดินไทย พ่อหลวงบันดำลให้ ที่ในยุ้งฉำงมีข้ำว
น้ำรินดินดีใครเล่ำ ทุกข์ใดเหินไปบรรเทำ ด้วยพระบำท
เกือบศตวรรษ ธ นำไทยทั้งชำติ พ้นภัย
แผ่นดินถิ่นเมืองทอง ผ่ำนพ้นโพยภัยเนืองนอง พระทรงคุ้มครองไทยไว้
ธ เป็นพลังแผ่นดิน สมำนพลังชีวินของชนชำวไทย
อุ่นใจไพร่ฟ้ำพระบุญญำเกริกไกร ภูมิพลมหำรำชำ
** อ้ำองค์สุริย์ศรี มีธรรมส่อง ปกครองอย่ำงทรงพระเมตตำ
ดุจบิดรเหล่ำประชำ ทุกข์ร้อนใดใดกรำยมำ โอ้ฟ้ำเป็นดั่งฝนดับไฟ
ภูมิใจไทย ร่วมร้อยหัวใจร่วมใฝ่ร่วมหวัง ภูมิพลัง แผ่นดินถิ่นนี้ยิ่งใหญ่
ภูมิประวัติ ประชำชำติภูมิไผท ภำคภูมิประชำชัย ภูมิพลังแผ่นดิน
เทิดไท้ นบน้อมเทิดทูน ธ เหนือเกล้ำ สรำญนำนเนำ หทัยสุขล้ำสมจินต์
เพริศแพร้ว พิพัฒน์ เภทภัยพ่ำยแพ้สิ้น นวมินทร์มหำรำชำ ภูมิพล

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑๖๙

ใบความรู้ที่ ๑

เรื่อง ความสาคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย

สถาบันพระมหากษัตริยเปนสถาบันที่มีความสํา คัญยิ่งตอสังคมไทยอยูคูกับแผนดินไทยตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถึง
ปจจุบัน มีบทบาทสําคัญรวมสังคมไทยใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เปนที่เคารพเทิดทูนของประชาชน
เปนที่พึ่ง เปนศูนยรวมจิตใจ เปนที่เคารพสักการะ เปนมิ่งขวัญของชาติทั้งในอดีตปจจุบันและอนาคต พระมหากษัตริย
คือประมุขหรือผูป กครองสูงสุดของประเทศจะเห็นไดวา ประเทศไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน มีพระมหากษัตริยเ ปนประมุข
ปกครองประเทศ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกฉบับ จะไดระบุบทบาทของพระมหากษัตริยว า แมจะถูกจํากัดพระราชอํานาจ
ภายใตรัฐธรรมนูญ แตรัฐธรรมนูญก็กําหนดชัดวา พระมหากษัตริยทรงดํารงอยูในฐานะอันเปนที่เคารพสักการะผูใด
จะละเมิดมิได ผูใดจะกลาวหาพระมหากษัตริยในทางใดๆ มิได
ในสังคมไทย สถาบันพระมหากษัตริยยังคงเปนสถาบันที่ศักดิ์สิทธิ์ เปนที่เคารพรักอยางสูงสุดประชาชนชาวไทย
ตางถวายความจงรักภักดีและยึดมั่นพระมหากษัตริยเ สมือนเจาเหนือหัว ทั้งนี้เนื่องจากพระมหากษัตริยท รงมีความใกลชิด
กับประชาชน ทรงรวมทุกขรวมสุขเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกับประชาชน ทรงมีบทบาทในการชวยเหลือประชาชนมาตลอด
จากการที่พระองคทรงเสด็จเยี่ยมประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ทําใหทรงทราบถึง ความทุกขยากของประชาชนและทรง
พยายามแกไขชวยเหลือและทรงจัดทําและสนับสนุนโครงการตางๆ ที่กอ ใหเกิดประโยชนแกชาติ ประชาชน ความรูสึก
ผูกพันและยึดถือนี้เกิดขึ้นและสืบทอดกันมานานตั้งแตสมัยโบราณ จนกระทั่งถึงปจจุบันนี้
ดังนั้นสถาบันพระมหากษัตริยจ ึงอยูคูกับสังคมไทยในความสํานึกของประชาชนวาจะขาดมิไดเปนเสมือนสัญลักษณ
ของประเทศ

๑๗๐

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ความสาคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย
สถำบันพระมหำกษัตริย์มีควำมสำคัญกับสังคมไทยเป็นอย่ำงมำกเพรำะสถำบันพระมหำกษัตริย์ก่อให้เกิด
คุณประโยชน์อย่ำงมหำศำลต่อประเทศชำติตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันคนไทยทุกคนควรเทิดทูนและเคำรพใน
สถำบันพระมหำกษัตริย์ เพรำะสถำบันพระมหำกษัตริย์มีบทบำทสำคัญต่อสังคมไทย ดังนี้
๑. บทบำทในฐำนะเป็นสัญลักษณ์ของชำติ ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจและควำมสำมัคคีของประชำชน
ไม่ว่ำจะนับถือศำสนำใดเนื่องจำกพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นองค์อัครศำสนูปถัมภกและทรงเป็นพุทธมำมกะ
๒. บทบำทตำมบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ ทรงเป็นประมุขของประเทศ ทรงดำรงอยู่ในฐำนะอันเป็นที่
เคำรพสักกำระผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ ทรงเป็นพุทธมำมกะและอัครศำสนูปถัมภก ทรงเป็นจอมทัพไทยและทรงใช้อำนำจ
อธิปไตยแทนประชำชนผ่ำนทำงรัฐสภำ คณะรัฐมนตรี และศำล
๓.บทบำทที่เกี่ยวกับประชำธิ ปไตยทรงวำงพระองค์อยู่เหนือกำรเมือง ไม่เข้ำข้ำงฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งทรงให้
ข้ อ คิ ด และค ำแนะน ำด้ ำ นกำรปกครองแก่ รั ฐ บำลและข้ ำ รำชกำรทรงช่ ว ยแก้ ไ ขวิ ก ฤติ ท ำงกำรเมื อ งที่ เ กิ ด ขึ้ น
ภำยในประเทศ
๔. บทบำทที่เกี่ยวกับนโยบำยสำธำรณะ ทรงวำงแนวคิดและกำรปฏิบัติโครงกำรต่ำงๆ ให้แก่ทำงรำชกำร
เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหำควำมเดือดร้อนให้กับประชำชน และสร้ำงควำมเจริญให้กับประชำชนได้แก่ โครงกำรพัฒนำใน
ด้ำนกำรศึกษำ วิศวกรรมศำสตร์ เกษตรกรรม สังคม เป็นต้น
๕. บทบำทในกำรดูแลทุกข์สุขของประชำชนทรงเสด็จเยี่ยมเยียนประชำชนในทุกท้องถิ่นเพื่อทรงรับทรำบ
ทุกข์สุขของรำษฎรทรงมีเมตตำกรุณำต่อประชำชนทุกหมู่เหล่ำเสมอหน้ำกัน
๖. บทบำทด้ำนศิลปวัฒนธรรมทรงสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมของชำติในด้ำนต่ำงๆทรงเป็นองค์อัครศิลปิน
แห่งชำติในด้ำนดนตรี และกำรถ่ำยภำพ
๗. บทบำทด้ำนควำมสัมพันธ์กับต่ำงประเทศทรงสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงประเทศไทยกับนำนำชำติ
ทำให้ไทยมีชื่อเสียงไปทั่วโลก
การปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ปัจจุบันประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุขภำยใต้กฎหมำย
รัฐธรรมนูญพระรำชอำนำจของพระมหำกษัตริย์
พระรำชอำนำจของพระมหำกษัตริย์ในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยมีดังนี้
๑. พระรำชอำนำจในกำรยั บยั้งพระรำชบัญญัติ พระรำชบัญญัติห รือกฎหมำยที่นำยกรัฐ มนตรี นำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ เพื่อลงพระปรมำภิไธย
๒. พระรำชอำนำจในกำรแต่งตั้งผู้สำเร็จรำชกำรแทน
๓. พระรำชอำนำจในกำรแต่งตั้งคณะองคมนตรีทำหน้ำที่ถวำยควำมเห็นต่อพระมหำกษัตริย์ในพระรำช
กรณียกิจทั้งปวงที่พระมหำกษัตริย์ทรงปรึกษำ
๔. พระรำชอำนำจในกำรสถำปนำฐำนันดรและพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์
………………………………………………

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑๗๑

ใบความรู้ที่ ๒

เรื่อง อานาจอธิปไตย

..................................................................
อำนำจอธิปไตย หมำยถึง อำนำจสูงสุดของกำรปกครองประเทศ แบ่งออกเป็น
๑. อานาจนิติบัญญัติ หมำยถึง อำนำจหลักคือกำรออกกฎหมำย ยกเลิก แก้ไข หรือเพิ่มเติมกฎหมำย โดย
มีพระมหำกษัตริย์ทรงใช้อำนำจนิติบัญญัติผ่ำนทำงรัฐสภำ เป็นอำนำจที่ใช้ในกำรควบคุมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
๒. อานาจบริหาร หมำยถึง อำนำจในกำรบริหำรประเทศให้เป็นไปตำมกฏหมำย โดยมีพระมหำกษัตริย์
ทรงใช้อำนำจบริหำรผ่ำนทำงคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีประกอบด้วย นำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีอำนำจหน้ำที่ที่สำคัญดังนี้
๑. กำหนดนโยบำยในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
๒. นำกฎหมำยที่ออกโดยรัฐสภำมำดำเนินกำรให้มีผลบังคับใช้
๓. ควบคุม ดูแล ประสำนงำนกำรบริหำรรำชกำรส่วนกลำง
๔. ดำเนินกำรต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรต่ำงประเทศ
๓. อานาจตุลาการ หมำยถึง อำนำจในกำรวินิจฉัยตัดสินคดีควำมต่ำงๆ หรือตัดสินข้อพิพำท หรือตัดสิน
ลงโทษผู้กระทำผิดเพื่อรักษำสิทธิและเสรีภำพของประชำชนให้เกิดควำมยุติธรรมกับทุกฝ่ำย โดยพระมหำกษัตริย์ทรง
ใช้อำนำจตุลำกำรทำงกำรศำล ศำลแบ่งเป็น ๔ ประเภทคือ
๑. ศำลรัฐธรรมนูญ
๒. ศำลยุติธรรม
๓. ศำลปกครอง
๔. ศำลทหำร
……………………………………………………….

๑๗๒

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

นิทานเรื่อง “เผ่าพันธุ์มนุษย์”
.....................................................
หลำยล้ำนปีที่ผ่ำนมำเมื่อโลกอุบัติขึ้น ไม่มีสิ่งมีชีวิตในโลกจนกระทั่งถึงยุคสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม รวมทั้ง
มนุษย์เกิดขึ้นหลำกหลำยเผ่ำพันธุ์ ทั้งผิวขำวผิวดำผิวเหลืองอยู่ในส่วนต่ำงๆของโลก รวมตัวกันเป็นชนเผ่ำต่ำงๆเมื่อ
แต่ละเผ่ำมีจำนวนมำกขึ้นเกิดปัญหำกำรขัดแย้งและแบ่งพื้นที่หำกินกันมำกขึ้น ทำให้มนุษย์ไม่เร่ร่อนจับจองพื้นที่
เพื่อสร้ำงอำณำบริเวณของเผ่ำตนเองขึ้นเนื่องจำกมีประชำกรเผ่ำมำกขึ้น ต้องขยำยดินแดนทำจนกระทั่งเกิดฝนตก
ห่ำใหญ่สิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นบนโลก เกิดกำรพัฒนำกำรของสิ่งมีชีวิตจำกยุคสัตว์เซลเดียวสู่ยุคไดโนเสำร์ ให้มีกำรต่อสู้
เกิดขึ้น จึงเกิดกำรยอมรับผู้ที่ต่อสู้ชนะเผ่ำอื่นเป็นหัวหน้ำเผ่ำเพื่อปกป้องสมำชิกในเผ่ำ หัวหน้ำเผ่ำมีหน้ำที่ฝึกซ้อม
กำรต่อสู้ให้กับสมำชิกในเผ่ำที่เป็นผู้ชำย และมอบหน้ำที่กำรหุงหำอำหำรแก่ผู้ หญิงเมื่อเกิดควำมขัดแย้งขึ้นในเผ่ำ
หัวหน้ำเผ่ำจะเป็นผู้ตัดสินทั้งหมดถือเป็นอำนำจสูงสุดที่ได้รับจำกสมำชิกเผ่ำ เมื่อหัวหน้ำเผ่ำแก่ลงหรือสุขภำพไม่
เข็งแรงจะมีกำรเลือกหัวหน้ำเผ่ำคนใหม่ โดยจัดให้มีกำรต่อสู้กันระหว่ำงผู้ที่อยำกเป็นหัวหน้ำ ใครเป็นผู้ชนะเลิศ
จะได้รับตำแหน่งหัวหน้ำเผ่ำคนใหม่ ให้มีอำนำจในกำรตัดสินลงโทษให้รำงวัลและออกกฎต่ำงๆภำยในเผ่ำ บำงครั้ง
หัวหน้ำเผ่ำใช้อำนำจมำกไม่ฟังควำมเห็นของคนในเผ่ำ ส่งผลให้สมำชิกเผ่ำเกิดควำมเดือดร้อนโดนกดขี่ข่มเหงไม่ได้
รับควำมยุติธรรม แต่ต้องยอมทุกอย่ำงเพรำะกลัวในอำนำจของหัวหน้ำเผ่ำ แล้วมนุษย์จะแก้ไขอย่ำงไรดีล่ะ
..........................................................

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑๗๓

เกมหมวกแห่งอานาจ
.....................................................
กติกา

๑. ครูนำหมวกแต่ละใบมำสำธิตให้นักเรียนได้เข้ำใจ ถึงอำนำจของผู้ที่ได้สวมหมวกแต่ละสี ได้แก่ (อำนำจ
นิติบัญญัติได้แก่รัฐสภำ) หมวกสีแดง มีอำนำจในกำรออกกฎให้ทุกคนในห้องต้องปฏิบัติตำม(อำนำจบริหำรได้แก่
คณะรัฐมนตรี) หมวกสีเหลือง มีอำนำจในกำรบริหำรดูแลประเทศและควบคุมให้ทุกคนต้องปฏิบัติตำมกฎที่หมวกสี
แดงกำหนดขึ้น(อำนำจตุลำกำรได้แก่ศำล) หมวกสีเขียว มีอำนำจในกำรตัดสินลงโทษผู้ไม่ปฏิบัติตำมกฎที่หมวกสี
แดงกำหนดขึ้น
๒. ให้นักเรียนเลือกตัวแทน ๒ คนเพื่อสวมหมวกสีแดงสีเหลือง
๓. ครูแต่งตั้งนักเรียน ๑ คนเพื่อสวมหมวกสีเขียว
๔. ให้ผู้สวมหมวกสีแดงออกกฎให้ทุกคนทำตำมเช่น (ออกคำสั่งให้ทุกคนนำมือซ้ำยมำจับหูขวำฯลฯ)
๕. ผู้สวมหมวกเหลืองทำหน้ำที่ควบคุมดูแลให้ทุกคนทำตำมคำสั่งของผู้สวมหมวกสีแดงถ้ำใครไม่ทำตำมให้
บอกผู้สวมหมวกสีเขียวเป็นผู้ตัดสินลงโทษผู้ละเมิดกฎซึ่งมีหน้ำที่เช่นเดินเป็ด,ทำหน้ำลิงเป็นต้น
บทสรุปของครูหลังเล่นเกม
เมื่อมนุษย์มีพัฒนำกำรและมีอำรยธรรมสูงขึ้นเกิดควำมคิดที่จะให้มีผู้ถ่วงดุลอำนำจจึงเสนอให้มีกำรแบ่ง
อำนำจออกเป็น ๓ ฝ่ำยคือ ฝ่ายบริหาร มีหน้ำที่ให้พลเมืองอยู่ดีกินดีมีควำมสุขและดูแลให้ทุกคนปฏิบัติตำมกฎ
ฝ่ายนิติบัญญัติ มีหน้ำที่ออกกฎให้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติ ฝ่ายตุลาการ มีหน้ำที่ตัดสินลงโทษผู้ทำผิดกฎให้เกิด
ควำมยุติธรรม

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

๑๗๔

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

แบบประเมินการนาเสนอผลงาน

หน่วยย่อยที่ ๓ วิถีประชำธิปไตย
แผนที่ ๒ วิถีประชำธิปไตย ชั้น ประถมศึกษำปีที่ ๔

คาชี้แจง ใส่เครื่องหมำย  ลงในรำยกำรที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน
ลาดับที่

คุณภาพการปฏิบัติ

รายการประเมิน

๑

นำเสนอเนื้อหำในผลงำนได้ถูกต้อง

๒

กำรนำเสนอมีควำมน่ำสนใจ

๓

ควำมเหมำะสมกับเวลำ

๔

ควำมกล้ำแสดงออก

๕

บุคลิกภำพ น้ำเสียงเหมำะสม

๔

๓

๒

๑

รวม

เกณฑ์การให้คะแนน

ปฏิบัติงำนสมบูรณ์ ชัดเจน
ปฏิบัติงำนยังมีข้อบกพร่องเล็กน้อย
ปฏิบัติงำนมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่
ปฏิบัติงำนมีข้อบกพร่องมำก

=
=
=
=

๔
๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
๑๗ – ๒๐
๑๓ – ๑๖
๙ – ๑๒
๕- ๘

ระดับคุณภาพ
ดีมำก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑๗๕

แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
หน่วยย่อยที่ ๓ วิถีประชำธิปไตย
แผนที่ ๒ วิถีประชำธิปไตย ชั้น ประถมศึกษำปีที่ ๔

คาชี้แจง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่มของนักเรียนทั้งในระหว่ำงเรียนและนอกเวลำเรียน
แล้วเขียนเครื่องหมำย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับกำรปฏิบัติ
กำรมีส่วน
ชื่อ-สกุล
กำรทำงำน
ลำดับ
กำรแสดง กำรยอมรับ
ร่วมในกำร
ของผู้รับ
ตำมที่ได้รับ ควำมมีน้ำใจ
ที่
ควำมคิดเห็น ฟังคนอื่น
ปรับปรุง รวม ๑๕
กำรประเมิน
มอบหมำย
ผลงำนกลุ่ม คะแนน
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

(ลงชื่อ) ........................................ ผู้ประเมิน
……../ ………../ ……………
หมำยถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่ำงสม่ำเสมอ
หมำยถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
หมำยถึง ปฏิบัตหิ รือแสดงพฤติกรรมบำงครั้ง

เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ
คะแนน ๑๒ – ๑๕ หมำยถึง ดี
คะแนน ๘ – ๑๑ หมำยถึง พอใช้
คะแนนต่ำกว่ำ ๘ หมำยถึง ปรับปรุง

๑๗๖

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค

หนวยยอยที่ ๓ วิถีประชาธิปไตย
แผนที่ ๒ วิถีประชาธิปไตย ชั้น ประถมศึกษาปที่ ๔
คําชี้แจง : ให ผูสอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียน แลวขีด  ลงในชองที่ตรง
กับระดับคะแนน
รายการประเมิน

พฤติกรรมการแสดงออก

๑.รักชำติ ศำสน์
กษัตริย์

๑. ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี
๒. ช่วยเหลือคนอื่นและช่วยเหลือส่วนร่วม
๓. ประพฤติตนตำมหน้ำที่ของกำรเป็นนักเรียน
๒. เข้ำร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์
๒. ซื่อสัตย์สุจริต ๕. ไม่ยึดถือสิ่งของของคนอื่นมำเป็นของตนเอง
๖. แสดงควำมจริงใจโดยไม่พูดเท็จและให้ข้อมูลที่ตรงกับควำมเป็นจริง
๗. แยกแยะได้ว่ำสิ่งใดถูกต้อง สิ่งใดไม่ถูกต้อง
๓. มีวินัย
๘. ปฏิบัติตำมกฎระเบียบและข้อตกลงของโรงเรียน
๙. ส่งงำนตรงตำมเวลำที่ครูกำหนด
๑๐. รับผิดชอบในกำรทำงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
คะแนนรวมเฉลี่ย...............................คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่าเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง

ผลกำรประเมิน  ผ่ำน

ระดับการปฏิบัติ
๓ ๒ ๑ ๐

 ไม่ผ่ำน

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

เกณฑ์การประเมิน
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่ำน
ไม่ผ่ำน

เกณฑ์การตัดสิน
ได้คะแนนรวมระหว่ำง ๒๔ – ๓๐ คะแนน และไม่มีผลกำรประเมินข้อใดข้อหนึ่งต่ำกว่ำ ๒ คะแนน
ได้คะแนนรวมระหว่ำง ๑๘ – ๒๓ คะแนน และไม่มีผลกำรประเมินข้อใดข้อหนึ่งต่ำกว่ำ ๐ คะแนน
ได้คะแนนรวมระหว่ำง ๑๑ – ๑๗ คะแนน และไม่มีผลกำรประเมินข้อใดข้อหนึ่งต่ำกว่ำ ๐ คะแนน
ได้คะแนนรวมระหว่ำง ๐ – ๑๐ คะแนน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑๗๗

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

หน่วยย่อยที่ ๓ วิถีประชำธิปไตย
แผนที่ ๒ วิถีประชำธิปไตย ชั้น ประถมศึกษำปีที่ ๔

เกณฑ์กำรสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้
ประเด็นกำรประเมิน

๓
มีควำมกระตือรือร้นในกำร
ร่วมกิจกรรมอย่ำงสม่ำเสมอ
๒. กำรรับฟังควำมคิดเห็นของ รับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น
ผู้อื่น
สม่ำเสมอ
๓. ควำมรับผิดชอบ
มีควำมรับผิดชอบในงำนที่
ได้รับมอบหมำยอย่ำง
สม่ำเสมอ
๔. ขยันหมั่นเพียร
มีควำมเพียรพยำยำมทำงำน
ให้สำเร็จอย่ำงสม่ำเสมอ
๕. ตรงต่อเวลำ
ส่งผลงำนเสร็จ เรียบร้อย
ทันตำมเวลำที่กำหนด
๑. กำรร่วมกิจกรรม

๑๗๘

ควำมรับผิดชอบ

ขยันหมั่นเพียร

ตรงต่อเวลำ

๓

กำรรับฟังควำม
คิดเห็นของผู้อื่น

กำรร่วมกิจกรรม

คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมำย  ลงในช่องที่ตรงกับ
พฤติกรรมตำมหัวข้อที่กำหนด
รำยกำร
คะแนน
รวม
เลขที่
ชื่อ – สกุล
๓

๓

๓

๓

๑๕

คะแนน
๒
มีควำมกระตือรือร้นในกำร
ร่วมกิจกรรมบำงครั้ง
รับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น
เป็นบำงครั้ง
มีควำมรับผิดชอบในงำนที่
ได้รับมอบหมำยบำงครั้ง

๑
ไม่มีควำมกระตือรือร้นใน
กำรร่วมกิจกรรม
ไม่รับฟังควำมคิดเห็นของ
ผู้อื่น
ไม่มีควำมรับผิดชอบใน
งำนที่ได้รับมอบหมำย

มีควำมเพียรพยำยำมทำงำน
ให้สำเร็จเป็นบำงครั้ง
ส่งผลงำนเสร็จ เรียบร้อย
แต่ช้ำกว่ำเวลำที่กำหนด

ไม่มีควำมเพียรพยำยำม
ทำงำนให้สำเร็จ
ส่งผลงำนไม่เรียบร้อยและ
ช้ำกว่ำเวลำที่กำหนด

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

แบบประเมินแผนผังความคิด
หน่วยย่อยที่ ๓ วิถีประชำธิปไตย
แผนที่ ๒ วิถีประชำธิปไตย ชั้น ประถมศึกษำปีที่ ๔
รายการประเมิน
๑. เนื้อหำ

๒. รูปแบบ

๓. ควำมสะอำด
สวยงำม
๔. ควำม
รับผิดชอบ

เกณฑ์การ
ประเมิน
๔
๓
๒
๑
๔
๓
๒
๑
๔
๓
๒
๑
๔
๓
๒
๑

เกณฑ์การประเมินผลรวม
ได้คะแนนรวม ๑๒ – ๑๖
ได้คะแนนรวม ๙ – ๑๑
ได้คะแนนรวม ๖ – ๘
ได้คะแนนรวม ๐ – ๕

ตัวบ่งชี้
มีเนื้อหำตรงตำมหัวข้อ ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วนสมบูรณ์
มีเนื้อหำตรงตำมหัวข้อ ถูกต้อง ชัดเจน แต่ไม่ครบถ้วน
มีเนื้อหำตรงตำมหัวข้อ ถูกต้อง
มีเนื้อหำตรงตำมหัวข้อ ถูกต้องบำงส่วน
ออกแบบแผนผังควำมคิดได้น่ำสนใจ มีควำมสวยงำมเป็นระเบียบ
แตกต่ำงจำกผู้อื่น
ออกแบบแผนผังควำมคิดได้น่ำสนใจ มีควำมสวยงำมเป็นระเบียบ
ออกแบบแผนผังควำมคิดได้น่ำสนใจ
ออกแบบแผนผังควำมคิดได้
ผลงำนควำมสำเร็จ เป็นระเบียบ สะอำด สวยงำม
ผลงำนควำมสำเร็จ เป็นระเบียบ สะอำด
ผลงำนควำมสำเร็จ เป็นระเบียบ
ผลงำนขำดควำมเป็นระเบียบ สะอำด สวยงำม
ผลงำนสำเร็จ สมบูรณ์ ก่อนเวลำที่กำหนด
ผลงำนสำเร็จ สมบูรณ์ ตำมเวลำที่กำหนด
ผลงำนสำเร็จ สมบูรณ์ เกินเวลำที่กำหนด
ผลงำนไม่สำเร็จ ตำมเวลำที่กำหนด
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

อยู่ในระดับ
อยู่ในระดับ
อยู่ในระดับ
อยู่ในระดับ

๔
๓
๒
๑

หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง

ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์กำรผ่ำน ตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไป

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑๗๙

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
หน่วยย่อยที่ ๓ วิถีประชาธิปไตยแผนการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กิจกรรมประชาธิปไตย ๑
.............................................................................................................................................................
๑. สาระสาคัญของแผน
บทบำทหน้ำที่ของพลเมืองในกระบวนกำรเลือกตั้ง ทั้งก่อนกำรเลือกตั้ง ระหว่ำงกำรเลือกตั้ง หลังกำร
เลือกตั้ง กำรพูดแสดงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมคิดเห็น และควำมรู้สึก จำกเรื่องที่ฟัง และดู กำรมีมำรยำทในกำรฟัง
กำรดูและกำรพูด กำรแสดงกำรเคลื่อนไหวในจังหวะต่ำงๆ ตำมควำมคิดของตนเอง
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
ขอบข่ายเนื้อหา
บทบำทหน้ำที่ของพลเมืองในกระบวนกำรเลือกตั้ง ทั้งก่อนกำรเลือกตั้ง ระหว่ำงกำรเลือกตั้ง หลังกำรเลือกตั้ง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๑) การเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์
 กิจกรรมทักทำย “We Love Thailand”
 กิจกรรม The Star ประชำธิปไตย
 บัตรภำพกำรเดินรณรงค์เชิญชวนเลือกตั้ง
 บัตรภำพกำรใช้สิทธิออกเสียง
๒) การเตรียมใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม
 ใบควำมรู้ที่ ๑ เรื่อง กิจกรรมประชำธิปไตย
 ใบควำมรู้ที่ ๒ เรื่อง บทบำทหน้ำที่ของพลเมืองในกระบวนกำรเลือกตั้ง
 ใบงำนที่ ๐๑ เรื่อง กิจกรรมประชำธิปไตย
 ใบงำนที่ ๐๒ เรื่อง บทบำทหน้ำที่ของพลเมืองในกระบวนกำรเลือกตั้ง
 แบบสังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่ม
 แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 แบบสังเกตกำรนำเสนองำน
 แบบประเมินแผนผังควำมคิด
 แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้
๓) การวัดและประเมินผล
 ตรวจใบงำน
 ตรวจแผนผังควำมคิด
 สังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่ม
 สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 สังเกตกำรนำเสนองำน
 สังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้

๑๘๐

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

แนวการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ คนดีศรีแผ่นดิน : หน่วยย่อยที่ ๓ วิถีประชาธิปไตย
แผนการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กิจกรรมประชาธิปไตย ๑
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาษาไทย และศิลปะ
เวลา ๓ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

ขั้นนำ

ขัน้ สอน

ขั้นสรุป
วัดและประเมินผล

 นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมทักทำย สร้ำงควำมคุ้นเคย และเตรียมควำมพร้อมด้วยกำร
ปรบมือ “We Love Thailand”
 ครูนำบัตรภำพกำรเดินรณรงค์เชิญชวนเลือกตั้ง บัตรภำพกำรใช้สิทธิออกเสียง
เลือกตั้งให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนระดมควำมคิดเห็น มีกิจกรรมใดบ้ำงที่เป็น
กิจกรรมส่งเสริมประชำธิปไตยในท้องถิ่นและประเทศที่นักเรียนเคยร่วมกิจกรรม
หรือผู้ปกครองเคยร่วมกิจกรรม
 แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มศึกษำใบควำมรู้ที่ ๑ เรื่อง กิจกรรม
ประชำธิปไตย แล้วร่วมกันอภิปรำย สรุป จัดทำใบงำนที่ ๐๑ เรื่อง กิจกรรม
ประชำธิปไตย
 นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติ กิจกรรม The Star ประชำธิปไตย
 นักเรียนแต่ละกลุ่ม ศึกษำใบควำมรู้ที่ ๒ เรื่อง บทบำทหน้ำที่ของพลเมืองใน
กระบวนกำรเลือกตั้ง และร่วมกันจัดทำใบงำนที่ ๐๒ เรื่อง บทบำทหน้ำที่ของ
พลเมืองในกระบวนกำรเลือกตั้ง
 ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงำนหน้ำชั้น
 นักเรียนร่วมกันกำหนดแนวทำงในกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองที่เหมำะสมกับ
สถำนภำพและบทบำทของตน
 นักเรียนแต่ละกลุ่มสร้ำงชิ้นงำนรณรงค์กำรเลือกตั้งตำมควำมสนใจของกลุ่มเช่น
กำร์ดเชิญชวน โปสเตอร์แสดงละครแล้วจัดแสดงผลงำนที่หน้ำชั้นเรียน
 ครูและนักเรียน ร่วมกันอภิปรำยสรุปเป็นองค์ควำมรู้
 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน
 ตรวจใบงำนที่ ๐๑, ๐๒
 สังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่ม
 สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 สังเกตกำรนำเสนองำน
 สังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑๘๑

๑๘๒

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑. รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์
๒. ซื่อสัตย์สุจริต
๓. มีวินัย

จุดประสงค์
ความรู้
๑. อธิบำยบทบำทหน้ำที่ของพลเมืองในกระบวนกำร
เลือกตั้งได้
๒. พูดแสดงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมคิดเห็น และ
ควำมรู้สึก จำกเรื่องที่ฟัง และดูได้
๓. มีมำรยำทในกำรฟัง กำรดู และกำรพูด
๔. แสดงกำรเคลื่อนไหวในจังหวะต่ำง ๆ ตำมควำมคิด
ของตนเอง
ทักษะ
- กระบวนกำรทำงำน
คุณธรรม จริยธรรม /คุณลักษณะอันพึงประสงค์

ขอบเขตเนือ้ หา
- บทบำทหน้ำที่ของพลเมืองในกระบวนกำร
เลือกตั้ง ทั้งก่อนกำรเลือกตั้ง ระหว่ำงกำรเลือกตั้ง
หลังกำรเลือกตั้ง
- พูดแสดงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมคิดเห็น และ
ควำมรู้สึก จำกเรื่องที่ฟัง และดู
- มีมำรยำทในกำรฟัง กำรดูและกำรพูด
- แสดงกำรเคลื่อนไหวในจังหวะต่ำงๆ ตำม
ควำมคิดของตนเอง

กิจกรรม (ชั่วโมงที่ ๑)
ขั้นนา กิจกรรมรวมชั้น
๑. นักเรียนปฏิบัตกิ ิจกรรมทักทำย สร้ำงควำมคุ้นเคย และเตรียมควำมพร้อมด้วยกำรปรบมือ “We Love Thailand” ดังนี้
Thailand one : ปรบมือ ๕ ครั้ง
Thailand Two : ตบตัก ๕ ครั้ง
Thailand Three : ปรบมือ ๒ ครั้งตบตัก ๓ ครั้ง
Thailand four : ตบตัก ๒ ครั้งปรบมือ ๓ ครั้ง
We Love Thailand: ปรบแบบ ๑ – ๔ แล้วกำมือที่หวั ใจและชูกำปัน้ พร้อมกับพูดว่ำ “We Love Thailand”
๒. ครูนำบัตรภำพกำรเดินรณรงค์เชิญชวนเลือกตั้ง บัตรภำพกำรใช้สทิ ธิออกเสียงเลือกตั้งให้นักเรียนดูแล้วให้นกั เรียนระดมควำม
คิดเห็น มีกจิ กรรมใดบ้ำงที่เป็นกิจกรรมส่งเสริมประชำธิปไตยในท้องถิ่นและประเทศทีน่ ักเรียนเคยร่วมกิจกรรมหรือผู้ปกครองเคย
ร่วมกิจกรรม
ขั้นสอน
๓. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มศึกษำใบควำมรู้ที่ ๑ เรือ่ ง กิจกรรมประชำธิปไตย แล้วร่วมกันอภิปรำย สรุป จัดทำใบงำนที่
๐๑ เรื่อง กิจกรรมประชำธิปไตย
๔. นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติ กิจกรรม The Star ประชำธิปไตย
กิจกรรม (ชั่วโมงที่ ๒)
๕. นักเรียนแต่ละกลุ่ม ศึกษำใบควำมรู้ที่ ๒ เรือ่ ง บทบำทหน้ำที่ของพลเมืองในกระบวนกำรเลือกตั้ง และร่วมกันจัดทำใบงำนที่
๐๒ เรื่อง บทบำทหน้ำทีข่ องพลเมืองในกระบวนกำรเลือกตั้ง
๖. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงำนหน้ำชัน้
๗. นักเรียนร่วมกันกำหนดแนวทำงในกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองที่เหมำะสมกับสถำนภำพและบทบำทของตนเช่น
- ติดตำมข่ำวสำรเหตุกำรณ์บ้ำนเมืองและพูดคุยกับผู้ปกครอง
- ร่วมรณรงค์กำรเลือกตั้งในช่วงที่มกี ำรเลือกตั้ง
กิจกรรม (ชั่วโมงที่ ๓)
ขั้นสรุป
๘. นักเรียนแต่ละกลุ่มสร้ำงชิน้ งำนรณรงค์กำรเลือกตั้งตำมควำมสนใจของกลุ่มเช่นกำร์ดเชิญชวนโปสเตอร์แสดงละครแล้วจัด
แสดงผลงำนที่หน้ำชั้นเรียน
๙. ครูและนักเรียน ร่วมกันอภิปรำยสรุปเป็นองค์ควำมรู้ กิจกรรมประชำธิปไตยเป็นกิจกรรมที่ประชำชนสำมำรถเข้ำไปมีส่วนร่วมได้
อย่ำงเท่ำเทียมกัน เช่น กำรใช้สิทธิตำมกฎหมำย กำรใช้เสรีภำพ กำรปฏิบัติหน้ำทีต่ ำมรัฐธรรมนูญ กำรตรวจสอบกำรใช้อำนำจรัฐ
กำรใช้สทิ ธิเลือกตั้งทั้งในระดับชำติและระดับท้องถิน่ ประชำชนมีส่วนสำคัญในกำรเลือกผู้นำประเทศซึ่งจะเป็นผูก้ ำหนดนโยบำยใน
กำรบริหำรประเทศเป็นผู้ออกกฎหมำยและกลั่นกรองกฎหมำยที่ประชำชนจะต้องปฏิบัติตำมสำหรับผู้นำท้องถิ่นซึ่งอยู่ใกล้ชิด
ประชำชน จะเป็นผู้บริหำรชุมชนเพือ่ พัฒนำให้มีควำมเจริญ

กำรวัดและประเมินผล
๑. ประเมินควำมรู้ตำมขอบเขตเนื้อหำ
๒. ประเมินพฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่ม
๓.ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๔. ประเมินกำรนำเสนอผลงำน
๕. ประเมินพฤติกรรมกำรเรียนรู้
วิธีกำร
๑. กำรประเมินจำกกำรทำใบงำน
๒. สังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่ม
๓. สังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๔. สังเกตกำรนำเสนอผลงำน
๕. สังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้
เครื่องมือ
๑. แบบสังเกตพฤติกรรมกำรทำงำน
๒. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๓. แบบประเมินกำรทำงำน
๔. แบบประเมินกำรนำเสนอผลงำน
๕. แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้
เกณฑ์กำรประเมิน
๑. กำรทำใบงำนได้คะแนนตำมเกณฑ์ที่กำหนดในใบงำน
๒. กำรประเมินพฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่มได้คะแนนตำม
เกณฑ์ที่กำหนดในแบบประเมิน
๓. กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้คะแนน
ตำมเกณฑ์ที่กำหนดในแบบประเมิน
๔. กำรประเมินพฤติกรรมกำรนำเสนอผลงำนได้คะแนน
ตำมเกณฑ์ที่กำหนดในแบบประเมิน

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
๑. กิจกรรมสร้ำงควำมคุ้นเคย
๒. กิจกรรม The Star ประชำธิปไตย
๓. บัตรภำพเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง
๔. ใบควำมรู้
๕. ใบงำน
กระบวนกำรเลือกตั้ง
ภาระงาน / ชิ้นงาน
๑. แผนผังควำมคิด
๒. กำรจัดแสดงผลงำน.
๓. กำรวำดภำพและเขียนบรรยำย

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ คนดีศรีแผ่นดิน : หน่วยย่อยที่ ๓ วิถีประชาธิปไตย แผนการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กิจกรรมประชาธิปไตย ๑
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาษาไทย และศิลปะ เวลา ๓ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

บ ๔.๓/ผ ๓-๐๑

ใบงานที่ ๐๑

บ ๔.๓/ผ ๓-๐๑

เรื่อง กิจกรรมประชาธิปไตย
...............................................................
รำยชื่อสมำชิก ๑ .................................................. ๒. .....................................................
๓ .................................................. ๔. ...................................................
คำชี้แจง : ๑. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษำใบควำมรู้ที่ ๑ เรื่อง กิจกรรมประชำธิปไตย แล้ว
ร่วมกันวำดภำพพร้อมเขียนบรรยำยภำพกิจกรรมประชำธิปไตยที่นักเรียนเคยเข้ำร่วมในกิจกรรมนั้น
๒. ตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลงำนหน้ำชั้นเรียน
ภาพกิจกรรมประชาธิปไตย

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

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑๘๓

๔.๓/ผ๓-๐๒
๓-๐๒
บบ๔.๓/ผ
ใบงานที่ ๐๒

เรื่อง บทบาทหน้าที่ของพลเมืองในกระบวนการเลือกตั้ง

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

รำยชื่อสมำชิก ๑ .......................................................... ๒. .....................................................
๓ .......................................................... ๔. ....................................................
คาชี้แจง ๑. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษำใบควำมรู้ที่ ๒ เรื่อง บทบำทหน้ำที่ของพลเมืองในกระบวนกำร
เลือกตั้ง แล้วร่วมกันจัดทำแผนผังควำมคิดสรุปบทบำทหน้ำที่ของพลเมืองในกระบวนกำรเลือกตั้ง
๒. ตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลงำนหน้ำชั้นเรียน

๑๘๔

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ใบความรู้ที่ ๑
เรื่อง กิจกรรมประชาธิปไตย
.....................................................

กิจกรรมที่ส่งเสริมประชำธิปไตยนั้นมีมำกมำยหลำยอย่ำง เช่น

๑. กำรไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เพื่อเลือกผู้ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ เป็นคนดีและมีคุณธรรม เข้ำไปเป็นตัวแทนใน
กำรบริหำรประเทศในระดับต่ำง ๆ
๒. กำรร่วมมือกันทำงำนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม แสดงถึงควำมเป็นผู้มีจิตสำธำรณะ รู้จักเสนอควำมคิดเห็นและรับฟัง
ควำมคิดเห็นของผู้อื่น
๓. ร่วมมือกับสมำชิกในชุมชนแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยยึดหลักเหตุผลและควำมถูกต้อง

๔. เข้ำร่วมชุมนุมโดยสงบและปรำศจำกอำวุธ เพื่อแสดงควำมคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อรัฐบำล เพื่อปกป้อง
ผลประโยชน์ของตนและประเทศชำติ
๕. ประชำสัมพันธ์หรือรณรงค์ให้ประชำชนทั่วไป เห็นควำมสำคัญและไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมำชิกสภำหรือผู้นำระดับ
ท้องถิ่นและระดับประเทศ
๖. ร่วมกิจกรรมในกำรสืบสำนวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญำไทย และภูมิปัญญำท้องถิ่น เป็นกำรสืบทอดมรดกสำคัญ
ของท้องถิ่นและประเทศชำติ
๗. ร่วมมือกันในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ช่วยกันประหยัดพลังงำนธรรมชำติ และรู้จักใช้
วัสดุธรรมชำติอย่ำงคุ้มค่ำ
๘. ร่วมมือกันรักษำสำธำรณสมบัติ รักษำควำมสะอำดของถนนหนทำงและสวนสำธำรณะ

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑๘๕

ใบความรู้ที่ ๒

เรื่อง บทบาทหน้าที่ของพลเมืองในกระบวนการเลือกตั้ง

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

การเลือกตั้งเปนการแสดงออกอยางหนึ่งของประชาชนในประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ถาประชาชนเลือกคนดี มีคุณธรรม มีความรู ความสามารถ เขาไปเปนผูแทนของตน ทั้งใน ระดับทองถิ่น และระดับ
ประเทศ ยอมทําใหผูแทนซึ่งไดรับคัดเลือกไปแลว ทําหนาที่ในสวนที่รับผิดชอบในแตละ ดานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ซึ่งเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย และตามนโยบายที่เกี่ยวของกับการเสริมสราง คุณภาพชีวิตของประชาชน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา เปนการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง
ตามระบอบประชาธิปไตย โดยมีขั้นตอนสําคัญ ดังนี้
ขั้นที่ ๑ กอนวันเลือกตั้ง มีขั้นตอนในการปฏิบัติ ดังนี้
๑) ใหความสนใจ และติดตามขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
๒) รับฟงนโยบาย แนวคิด ของผูสมัครแตละคน หรือของพรรคการเมืองแตละพรรความีขอดี อะไรบาง
และมีความเปนไปไดหรือไม
๓) ศึกษาประวัติและผลงานของผูที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งวาเปนคนดี มีคุณธรรม มีความรูความสามารถ
มีผลงานเปนที่ปรากฏ มีอาชีพมั่นคงและสุจริตหรือไม
๔) ตรวจสอบการมีสิทธิเลือกตั้งของตนและสมาชิกในครอบครัวกอนการไปใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ถาพบ
วามีความผิดพลาดใหแจงเจาหนาที่เพื่อแกไขใหถูกตอง
๕) สอดสองดูแลเกี่ยวกับการกระทําความผิดตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในการเลือกตั้ง
ขั้นที่ ๒ ในวันเลือกตั้ง ผูมีสิทธิเลือกตั้ง ควรปฏิบัติ ดังนี้
๑) เดินทางไปสถานที่เลือกตั้งภายในเวลาที่กําหนด ซึ่งคูหาเลือกตั้งทั่วประเทศจะเปดพรอมกันตั้งแต
เวลา ๐๘.๐๐ น. และปดพรอมกันในเวลา ๑๕.๐๐ น.
๒) ตรวจสอบรายชื่อของตน และจําหมายเลขของตน เพื่อแจงตอเจาหนาที่ประจําหนวยเลือกตั้ง
๓) ตรวจสอบหมายเลขของผูส มัครรับเลือกตั้ง และจําไวเพื่อนําไปลงคะแนนเลือกตั้งใหกับคนที่เรา ตองการเลือก
๔) แจงเลขที่ของตนใหกบั เจาหนาที่ พรอมกับแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือหลักฐานที่ทางราชการ
ออกให
๕) ลงชื่อหรือพิมพลายนิ้วหัวแมมือขวาไวเปนหลักฐาน พรอมรับบัตรเลือกตั้งที่จะลงคะแนน
๖) เขาชองคูหา ทําเครื่องหมายกากบาทลงในชองหมายเลขที่ตนตองการเลือกตามจํานวนที่มีสิทธิเลือกได
๗) พับบัตรที่ลงคะแนนแล้ว และนำไปหย่อนใส่ลงใน
หีบบัตรเลือกตั้งต่อหน้ำกรรมกำรด้วยตนเอง แล้วออกจำก
ช่องลงคะแนน

๑๘๖

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ขั้นที่ ๓ ในวันเลือกตั้ง มีขั้นตอนกำรปฏิบัติ ดังนี้
๑) ติดตำมข้อมูลกำรนับคะแนน และกำรประกำศคะแนนของผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคน
๒) แสดงควำมคิดเห็นผ่ำนผู้ที่ได้รับกำรเลือกตั้ง เพื่อนำควำมคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะไปปรับปรุง
แก้ไขในกำรบริหำรประเทศ
๓) ติดตำมกำรปฏิบัติงำนของผู้แทนว่ำทำตำมนโยบำยที่กำหนดไว้หรือไม่ โดยคำนึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมและประชำชนมำกน้อยเพียงใด เพื่อใช้ประกอบกำรตัดสินใจในกำรเลือกตั้งครั้งต่อไป
......................................

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑๘๗

กิจกรรม The Star ประชาธิปไตย
เรื่อง กิจกรรมประชาธิปไตย ๑

.....................................................
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจวิถีประชำธิปไตย
๒. เพื่อฝึกปฏิบัติกำรเลือกตั้ง
จานวนนักเรียนครั้งละ๕ – ๖คน
วัสดุอุปกรณ์
๑. จัดเตรียมสถำนที่
๒. กล่องทำหีบเลือกตั้ง
๓. กระดำษกำร์ดสี
๔. กระดำษเอ๔
๕. ปำกกำสีเมจิ
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
๑. เตรียมสถำนที่เลือกตั้ง
๒. จัดทำวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรเลือกตั้งได้แก่บัตรเลือกตั้งหีบบัตรบัญชีรำยชื่อผู้มี
สิทธิ์เลือกตั้งและโปสเตอร์ภำพพร้อมหมำยเลขผู้สมัคร
๓. แต่งตั้งคณะกรรมกำรประจำหีบบัตรสำหรับกำรเลือกตั้ง
๔. นักเรียนแสดงตนเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงตรวจสอบรำยชื่อในบัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
๕. นักเรียนลงลำยมือชื่อรับบัตรเลือกตั้ง
๖. นักเรียนพิจำรณำเลือกผู้สมัครจำกโปสเตอร์ภำพและหมำยเลขผู้สมัคร
๗. นักเรียนหย่อนบัตรลงในหีบบัตรเลือกตั้ง
๘. คณะกรรมกำรดำเนินกำรนับคะแนนและประกำศผลกำรเลือกตั้ง
สรุป/ประเด็นสะท้อน
๑. สิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม The Star ประชำธิปไตยคืออะไร
๒. สิทธิและหน้ำที่ในวิถีประชำธิปไตยมีควำมสำคัญต่อระบอบประชำธิปไตยอย่ำงไร
๓. กำรใช้สิทธิเลือกตั้งตำมระบอบประชำธิปไตยมีควำมสำคัญอย่ำงไร
๔. บทบำทหน้ำที่ของพลเมืองทั้งก่อนและหลังกำรเลือกตั้งมีควำมสำคัญต่อกำรดำเนินชีวิต
วิถีประชำธิปไตยเพรำะเหตุใด

๑๘๘

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
หน่วยย่อยที่ ๓ วิถีประชำธิปไตย
แผนที่ ๓ กิจกรรมประชำธิปไตย ๑ ชั้น ประถมศึกษำปีที่ ๔
คาชี้แจง ใส่เครื่องหมำย  ลงในรำยกำรที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน
ลาดับที่

คุณภาพการปฏิบัติ

รายการประเมิน

๑

นำเสนอเนื้อหำในผลงำนได้ถูกต้อง

๒

กำรนำเสนอมีควำมน่ำสนใจ

๓

ควำมเหมำะสมกับเวลำ

๔

ควำมกล้ำแสดงออก

๕

บุคลิกภำพ น้ำเสียงเหมำะสม

๔

๓

๒

๑

รวม

เกณฑ์การให้คะแนน

ปฏิบัติงำนสมบูรณ์ ชัดเจน
ปฏิบัติงำนยังมีข้อบกพร่องเล็กน้อย
ปฏิบัติงำนมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่
ปฏิบัติงำนมีข้อบกพร่องมำก

=
=
=
=

๔
๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
๑๗ – ๒๐
๑๓ – ๑๖
๙ – ๑๒
๕- ๘

ระดับคุณภาพ
ดีมำก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑๘๙

แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม

หน่วยย่อยที่ ๓ วิถีประชำธิปไตย
แผนที่ ๓ กิจกรรมประชำธิปไตย ๑ ชั้น ประถมศึกษำปีที่ ๔
คาชี้แจง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่มของนักเรียนทั้งในระหว่ำงเรียนและนอกเวลำเรียน
แล้วเขียนเครื่องหมำย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับกำรปฏิบัติ
กำรมีส่วน
ชื่อ-สกุล
กำรทำงำน
ลำดับ
กำรแสดง กำรยอมรับ
ร่วมในกำร
ของผู้รับ
ตำมที่ได้รับ ควำมมีน้ำใจ
ที่
ควำมคิดเห็น ฟังคนอื่น
ปรับปรุง รวม ๑๕
กำรประเมิน
มอบหมำย
ผลงำนกลุ่ม คะแนน
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

(ลงชื่อ) ........................................ ผู้ประเมิน
……../ ………../ ……………
หมำยถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่ำงสม่ำเสมอ
หมำยถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
หมำยถึง ปฏิบัตหิ รือแสดงพฤติกรรมบำงครั้ง

เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ
คะแนน ๑๒ – ๑๕ หมำยถึง ดี
คะแนน ๘ – ๑๑ หมำยถึง พอใช้
คะแนนต่ำกว่ำ ๘ หมำยถึง ปรับปรุง

๑๙๐

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

หน่วยย่อยที่ ๓ วิถีประชำธิปไตย
แผนที่ ๓ กิจกรรมประชำธิปไตย ๑ ชั้น ประถมศึกษำปีที่ ๔
คาชี้แจง:ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่ำงเรียนและนอกเวลำเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ
ระดับคะแนน
รายการประเมิน

พฤติกรรมการแสดงออก

๑.รักชำติ ศำสน์
กษัตริย์

๑. ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี
๒. ช่วยเหลือคนอื่นและช่วยเหลือส่วนร่วม
๓. ประพฤติตนตำมหน้ำที่ของกำรเป็นนักเรียน
๔. เข้ำร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์
๒. ซื่อสัตย์สุจริต ๕. ไม่ยึดถือสิ่งของของคนอื่นมำเป็นของตนเอง
๖. แสดงควำมจริงใจโดยไม่พูดเท็จและให้ข้อมูลที่ตรงกับควำมเป็นจริง
๗. แยกแยะได้ว่ำสิ่งใดถูกต้อง สิ่งใดไม่ถูกต้อง
๓. มีวินัย
๘. ปฏิบัติตำมกฎระเบียบและข้อตกลงของโรงเรียน
๙. ส่งงำนตรงตำมเวลำที่ครูกำหนด
๑๐. รับผิดชอบในกำรทำงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
คะแนนรวมเฉลี่ย...............................คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสมําเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง

ผลกำรประเมิน  ผ่ำน

ระดับการปฏิบัติ
๓ ๒ ๑ ๐

 ไม่ผ่ำน

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

เกณฑ์การประเมิน
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่ำน
ไม่ผ่ำน

เกณฑ์การตัดสิน
ได้คะแนนรวมระหว่ำง ๒๔ – ๓๐ คะแนน และไม่มีผลกำรประเมินข้อใดข้อหนึ่งต่ำกว่ำ ๒ คะแนน
ได้คะแนนรวมระหว่ำง ๑๘ – ๒๓ คะแนน และไม่มีผลกำรประเมินข้อใดข้อหนึ่งต่ำกว่ำ ๐ คะแนน
ได้คะแนนรวมระหว่ำง ๑๑ – ๑๗ คะแนน และไม่มีผลกำรประเมินข้อใดข้อหนึ่งต่ำกว่ำ ๐ คะแนน
ได้คะแนนรวมระหว่ำง ๐ – ๑๐ คะแนน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑๙๑

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

กำรรับฟังควำม
คิดเห็นของผู้อื่น

ควำมรับผิดชอบ

ขยันหมั่นเพียร

ตรงต่อเวลำ

กำรร่วมกิจกรรม

หน่วยย่อยที่ ๓วิถีประชำธิปไตย
แผนที่ ๓ กิจกรรมประชำธิปไตย ๑ ชั้น ประถมศึกษำปีที่ ๔
คาชี้แจงให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมำย  ลงในช่องที่ตรงกับ
พฤติกรรมตำมหัวข้อที่กำหนด
รำยกำร
คะแนน
รวม
เลขที่
ชื่อ – สกุล
๓

๓

๓

๓

๓

เกณฑ์กำรสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้
ประเด็นกำรประเมิน

๓
๑. กำรร่วมกิจกรรม
มีควำมกระตือรือร้นในกำร
ร่วมกิจกรรมอย่ำงสม่ำเสมอ
๒. กำรรับฟังควำมคิดเห็นของ รับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น
ผู้อื่น
สม่ำเสมอ
๓. ควำมรับผิดชอบ
มีควำมรับผิดชอบในงำนที่
ได้รับมอบหมำยอย่ำง
สม่ำเสมอ
๔. ขยันหมั่นเพียร
มีควำมเพียรพยำยำมทำงำน
ให้สำเร็จอย่ำงสม่ำเสมอ
๕. ตรงต่อเวลำ
ส่งผลงำนเสร็จ เรียบร้อย
ทันตำมเวลำที่กำหนด

๑๙๒

๑๕

คะแนน
๒
มีควำมกระตือรือร้นในกำร
ร่วมกิจกรรมบำงครั้ง
รับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น
เป็นบำงครั้ง
มีควำมรับผิดชอบในงำนที่
ได้รับมอบหมำยบำงครั้ง

๑
ไม่มีควำมกระตือรือร้นใน
กำรร่วมกิจกรรม
ไม่รับฟังควำมคิดเห็นของ
ผู้อื่น
ไม่มีควำมรับผิดชอบใน
งำนที่ได้รับมอบหมำย

มีควำมเพียรพยำยำมทำงำน
ให้สำเร็จเป็นบำงครั้ง
ส่งผลงำนเสร็จ เรียบร้อย
แต่ช้ำกว่ำเวลำที่กำหนด

ไม่มีควำมเพียรพยำยำม
ทำงำนให้สำเร็จ
ส่งผลงำนไม่เรียบร้อยและ
ช้ำกว่ำเวลำที่กำหนด

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

แบบประเมินแผนผังความคิด
หน่วยย่อยที่ ๓ วิถีประชำธิปไตย
แผนที่ ๓ กิจกรรมประชำธิปไตย ๑ ชั้น ประถมศึกษำปีที่ ๔
รายการประเมิน
๑. เนื้อหำ

๒. รูปแบบ

๓. ควำมสะอำด
สวยงำม
๔. ควำม
รับผิดชอบ

เกณฑ์การ
ประเมิน
๔
๓
๒
๑
๔
๓
๒
๑
๔
๓
๒
๑
๔
๓
๒
๑

เกณฑ์การประเมินผลรวม
ได้คะแนนรวม ๑๒ – ๑๖
ได้คะแนนรวม ๙ – ๑๑
ได้คะแนนรวม ๖ – ๘
ได้คะแนนรวม ๐ – ๕

ตัวบ่งชี้
มีเนื้อหำตรงตำมหัวข้อ ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วนสมบูรณ์
มีเนื้อหำตรงตำมหัวข้อ ถูกต้อง ชัดเจน แต่ไม่ครบถ้วน
มีเนื้อหำตรงตำมหัวข้อ ถูกต้อง
มีเนื้อหำตรงตำมหัวข้อ ถูกต้องบำงส่วน
ออกแบบแผนผังควำมคิดได้น่ำสนใจ มีควำมสวยงำมเป็นระเบียบ
แตกต่ำงจำกผู้อื่น
ออกแบบแผนผังควำมคิดได้น่ำสนใจ มีควำมสวยงำมเป็นระเบียบ
ออกแบบแผนผังควำมคิดได้น่ำสนใจ
ออกแบบแผนผังควำมคิดได้
ผลงำนควำมสำเร็จ เป็นระเบียบ สะอำด สวยงำม
ผลงำนควำมสำเร็จ เป็นระเบียบ สะอำด
ผลงำนควำมสำเร็จ เป็นระเบียบ
ผลงำนขำดควำมเป็นระเบียบ สะอำด สวยงำม
ผลงำนสำเร็จ สมบูรณ์ ก่อนเวลำที่กำหนด
ผลงำนสำเร็จ สมบูรณ์ ตำมเวลำที่กำหนด
ผลงำนสำเร็จ สมบูรณ์ เกินเวลำที่กำหนด
ผลงำนไม่สำเร็จ ตำมเวลำที่กำหนด
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

อยู่ในระดับ
อยู่ในระดับ
อยู่ในระดับ
อยู่ในระดับ

๔
๓
๒
๑

หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง

ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์กำรผ่ำน ตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไป

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑๙๓

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
หน่วยย่อยที่ ๓ วิถีประชาธิปไตย แผนการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง กิจกรรมประชาธิปไตย ๒
.............................................................................................................................................................
๑. สาระสาคัญของแผน
ปัญหำและสำเหตุของกำรเกิดควำมขัดแย้งในชีวิตประจำวัน แนวทำงกำรแก้ปัญหำควำมขัดแย้งด้วย
สันติวิธี กำรพูดแสดงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมคิดเห็น และควำมรู้สึก จำกเรื่องที่ฟังและดูได้ กำรมีมำรยำทในกำร
ฟัง กำรดูและกำรพูด
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
ขอบข่ายเนื้อหา
ปัญหำและสำเหตุของกำรเกิดควำมขัดแย้งในชีวิตประจำวัน แนวทำงกำรแก้ปัญหำควำมขัดแย้งด้วย
สันติวิธี
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๑) การเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์
 นิทำน เรื่อง นกกระจำบแตกควำมสำมัคคี
 กิจกรรม “ร้อยดวงใจสู่ประชำธิปไตย”
 แบบทดสอบหลังเรียน
๒) การเตรียมใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม
 ใบงำนที่ ๐๑ สืบค้นข่ำวเกี่ยวกับควำมขัดแย้งในชีวิตประจำวัน
 กำรแสดงบทบำทสมมติเกี่ยวกับกำรแก้ปัญหำควำมขัดแย้งด้วยสันติวิธี
 แบบสังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่ม
 แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 แบบสังเกตกำรนำเสนองำน
 แบบประเมินแผนผังควำมคิด
 แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้
๓) การวัดและประเมินผล
 ตรวจแบบทดสอบ
 ตรวจใบงำน
 สังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่ม
 สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 สังเกตกำรนำเสนองำน
 ตรวจแผนผังควำมคิด
 สังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้

๑๙๔

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

แนวการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ คนดีศรีแผ่นดิน : หน่วยย่อยที่ ๓วิถีประชาธิปไตย
แผนการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง กิจกรรมประชาธิปไตย ๒
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมและภาษาไทย
เวลา ๓ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา

ขั้นสอน

ขั้นสรุป

วัดและประเมินผล

 นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม “ร้อยดวงใจสู่ประชำธิปไตย”
 ครูเล่ำนิทำน เรื่อง นกกระจำบแตกควำมสำมัคคี
 ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนำเกี่ยวกับควำมขัดแย้งในชีวิตประจำวัน
 แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มนักเรียนแต่ละกลุ่ม ร่วมกันจัดทำใบงำนที่ ๐๑ สืบค้นข่ำว
เกี่ยวกับควำมขัดแย้งในชีวิตประจำวัน จำกหนังสือพิมพ์ ร่วมกันอภิปรำยถึงสำเหตุ
ของปัญหำ ผลที่เกิดขึ้น แนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำ ลงในกระดำษฟลิบชำร์ท
 ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงำนหน้ำชั้นเรียน
 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมแสดงบทบำทสมมติเกี่ยวกับกำรแก้ปัญหำควำมขัดแย้งด้วย
สันติวิธี
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับกำรแก้ปัญหำควำมขัดแย้งด้วยสันติวิธี
 นักเรียนเขียนเรียงควำม เรื่อง กำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข
 นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน







ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน
ตรวจผลงำน
สังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่ม
สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
สังเกตกำรนำเสนองำน
สังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑๙๕

๑๙๖

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

จุดประสงค์
ความรู้
๑. วิเครำะห์ปัญหำและสำเหตุของกำรเกิดควำมขัดแย้ง
ในชีวิตประจำวันได้
๒. เสนอแนวทำงกำรแก้ปญ
ั หำควำมขัดแย้งด้วยสันติวิธี
ได้
๓. พูดแสดงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมคิดเห็น และ
ควำมรู้สึก จำกเรื่องที่ฟัง และดูได้
๔. มีมำรยำทในกำรฟัง กำรดู และกำรพูด
ทักษะ
- กระบวนกำรทำงำน
คุณธรรม จริยธรรม /คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์
๒. ซื่อสัตย์สุจริต
๓. มีวินัย

ขอบเขตเนือ้ หา
- ปัญหำและสำเหตุของกำรเกิดควำมขัดแย้งใน
ชีวิตประจำวัน
- แนวทำงกำรแก้ปัญหำควำมขัดแย้งด้วยสันติวิธี
- พูดแสดงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมคิดเห็น และ
ควำมรู้สึก จำกเรื่องที่ฟังและดูได้
- มีมำรยำทในกำรฟัง กำรดูและกำรพูด
กิจกรรม (ชั่วโมงที่ ๑)
ขั้นนา กิจกรรมรวมชัน้
๑. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม “ร้อยดวงใจสู่ประชำธิปไตย”
ขั้นสอน
๒. ครูเล่ำนิทำน เรื่อง นกกระจำบแตกควำมสำมัคคี
๓. ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับนิทำนที่ได้รับฟัง แล้วเชื่อมโยงถึงควำมขัดแย้งใน
ชีวิตประจำวัน
๔.แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มนักเรียนแต่ละกลุ่ม ร่วมกันจัดทำใบงำนที่ ๐๑ สืบค้นข่ำวเกี่ยวกับควำมขัดแย้งใน
ชีวิตประจำวัน จำกหนังสือพิมพ์ ร่วมกันอภิปรำยถึงสำเหตุของปัญหำ ผลที่เกิดขึ้น แนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำ
ลงในกระดำษฟลิบชำร์ท
กิจกรรม (ชั่วโมงที่ ๒)
๕. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงำนหน้ำชั้นเรียน
๖. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมแสดงบทบำทสมมติเกี่ยวกับกำรแก้ปัญหำควำมขัดแย้งด้วยสันติวิธี
กิจกรรม (ชั่วโมงที่ ๓)
ขั้นสรุป
๗. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับกำรแก้ปัญหำควำมขัดแย้งด้วยสันติวิธี
๘. นักเรียนเขียนเรียงควำม เรื่อง กำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข
๙. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน

การวัดและประเมินผล
๑. ประเมินควำมรู้ เรื่อง ปัญหำและสำเหตุของกำรเกิดควำม
ขัดแย้งในชีวิตประจำวันแนวทำงกำรแก้ปัญหำควำมขัดแย้ง
ด้วยสันติวิธี
๒. ประเมินพฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่ม
๓.ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๔. ประเมินกำรนำเสนอผลงำน
๕. ประเมินพฤติกรรมกำรเรียนรู้
วิธีการ
๑. กำรประเมินจำกกำรทำกิจกรรม
๒. สังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่ม
๓. สังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๔. สังเกตกำรนำเสนอผลงำน
๕. สังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้
เครื่องมือ
๑. แบบทดสอบ
๒. แบบสังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่ม
๓. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๔. แบบประเมินกำรทำงำน
๕. แบบประเมินกำรนำเสนอผลงำน
เกณฑ์การประเมิน
๑. กำรประเมินพฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่มได้คะแนนตำมเกณฑ์
ที่กำหนดในแบบประเมิน
๒. กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้คะแนนตำม
เกณฑ์ที่กำหนดในแบบประเมิน
๓. กำรประเมินพฤติกรรมกำรนำเสนอผลงำนได้คะแนนตำม
เกณฑ์ที่กำหนดในแบบประเมิน

๑. นิทาน
๒. ข่าวเกี่ยวกับความขัดแย้ง
๓. ใบกิจกรรม “ร้อยดวงใจสู่ประชาธิปไตย”
ภาระงาน / ชิ้นงาน
๑. แผนผังความคิด
๒. การนาเสนอผลงาน
๓. เรียงความ

สื่อ / แหล่งเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ คนดีศรีแผ่นดิน : หน่วยย่อยที่ ๓ วิถีประชาธิปไตย แผนการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง กิจกรรมประชาธิปไตย ๒
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมและภาษาไทย เวลา ๓ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

บ ๔.๓/ผ
บ ๔.๓/ผ
๔-๐๑๔-๐๑
ใบงานที่ ๐๑

เรื่อง ความขัดแย้งในชีวิตประจาวัน
....................................................
รำยชื่อสมำชิก ๑ .................................................... ๒. ......................................................
๓ ................................................... ๔. ......................................................
คาชี้แจง
๑. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มสืบค้นข่ำวเกี่ยวกับควำมขัดแย้งในชีวิตประจำวัน จำกหนังสือพิมพ์
๒. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรำย สรุปข้อมูลในรูปแบบแผนผังควำมคิดลงในกระดำษฟลิบชำร์ท
๓. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงำนหน้ำชั้นเรียน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑๙๗

นิทาน เรื่อง นกกระจาบแตกความสามัคคี
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีนกกระจาบฝูงหนึ่งจานวนนับพันตัว ท่องเที่ยวหากินอยู่ในป่าใหญ่ด้วยความ
ผาสุก ต่อมามีพรานล่านกพบนกกระจาบฝูงนี้เข้าและได้ใช้ตาข่ายจับนกกระจาบไปทุกวัน นกฝูงนี้มีพญานกกระจาบ
เป็นผู้ปกครอง ได้พยายามอย่างยิ่งที่จะคิดหาทางช่วยเหลือบริวารของตน จนกระทั่งวันหนึ่งพญานกกระจาบเรียก
ประชุมบริวารที่เหลือและบอกอุบายว่า ครั้งต่อไปถ้าพวกเราถูกจับด้วยตาข่าย ให้แต่ละตัวตั้งสติช่วยกันสอดหัว
ลอดช่องตาข่าย แล้วบินขึ้นพร้อม ๆ กัน ยกตาข่ายไปพาดบนยอดไม้สูง แล้วปลดตัวเองออกมาก็จะหนีรอดได้ วัน
ต่อมานกกระจาบฝูงนี้ถูกตาข่ายนายพรานอีก แต่คราวนี้นกกระจาบทั้งหมดที่อยู่ในตาข่ายได้สอดหัวไปในช่องตาข่าย
ช่องละตัว แล้วพร้อมใจกันบินยกตาข่ายไปพาดบนยอดไม้สูง แล้วก็ปลดตัวเองหนีรอดมาได้ นับแต่นั้นมาพรานล่านก
ก็ไม่สามารถจับนกกระจาบได้อีกเลย ต่อมาไม่นานมีนกกระจาบซุ่มซ่ามตัวหนึ่ง ขณะที่กาลังบินโผลงดิน บังเอิญไป
เหยียบหัวนกกระจาบอีกตัวเข้า นกตัวที่ถูกเหยียบหัวโกรธ ร้องโวยวาย ถึงแม้นกกระจาบตัวที่ซุ่มซ่ามจะขอโทษ
อย่ า งไร นกกระจาบตั ว ที่ ถู ก เหยี ย บหั ว ก็ ไ ม่ ย อมให้ อ ภั ย เกิ ด การทะเลาะวิ ว าท แบ่ ง พรรคแบ่ ง พวก พู ด จา
กระทบกระทั่งกันอยู่ตลอดเวลา แม้พญานกกระจาบจะเข้าห้ามปราม แต่นกกระจาบที่ แบ่งพรรคแบ่งพวกก็ไม่ยอม
เชื่อฟัง พญานกกระจาบเห็นดังนั้นจึงคิดว่าต่อไปความพินาศจะเกิดขึ้นกับนกกระจาบทั้งหลายเป็นแน่ จึงได้รวบรวม
นกกระจาบที่เชื่อฟังแยกฝูงออกไปหากินที่อื่น หลังจากนั้นไม่นานพรานล่านกมาดักจับนกกระจาบฝูงนี้อีกครั้ง นก
กระจาบเหล่านั้นโดนตาข่ายของพรานล่านก เมื่อไม่มีความพร้อมเพรียงมัวแต่ทะเลาะกันเอง กาลังแรงจึงไม่พอที่จะ
ยกตาข่ายขึ้นไปได้ พรานล่านกจึงจับนกกระจาบเหล่านั้นไปอย่างง่ายดาย

………………………………………………………………….

๑๙๘

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

กิจกรรมร้อยดวงใจสู่วิถีประชาธิปไตย
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมกำรใช้สิทธิหน้ำที่ของตนเองตำมระบอบประชำธิปไตย
๒. เพื่อเสริมสร้ำงทักษะกำรรับฟัง กำรยอมรับควำมคิดเห็นซึ่งกันและกัน
๓. เพื่อเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำงๆ ตำมกระบวนกำรประชำธิปไตย
จำนวนนักเรียน ครั้งละ ๕ – ๖ คน
วัสดุอุปกรณ์
๑. กระดำษโปสเตอร์สีต่ำงๆ
๒. กรรไกรตัดกระดำษ
๓. ซองสีขำว สำหรับใส่จิ๊กซอว์รูปหัวใจ
การจัดกิจกรรม
๑. กระดำษตัดเป็นรูปหัวใจ จำนวน ๑๘ ดวง
๒. . เขียนข้อควำมเรื่องเกี่ยวกับประชำธิปไตย บนกระดำษรูปหัวใจ
๓. ตัดกระดำษรูปหัวใจแต่ละดวง(จิ๊กซอว์) บรรจุในซองสีขำว (๑ซอง ต่อ ๑ดวง)
๔. นักเรียนจำนวน ๒คน เลือกซองกิจกรรม ๑ ซอง
๕. นักเรียน นำชิ้นส่วนในซองมำต่อเป็นรูปหัวใจ ภำยในเวลำ ๒ นำที
๖. อ่ำนข้อควำมในรูปหัวใจ และอภิปรำยควำมคิดเห็นคำถำมสะท้อนคิด
๑. สิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมร้อยดวงใจสู่วิถีประชำธิปไตย คืออะไร
๒. กำรไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำง ๆ ของครอบครัว โรงเรียน ชุมชน เกิดผลกระทบต่อกำรดำเนินชีวิตในวิถี
ประชำธิปไตยอย่ำงไร
๓. กำรประพฤติตนตำมบทบำท หน้ำที่ และใช้สิทธิของตนเองอย่ำงถูกต้องเหมำะสม ส่งเสริมให้เกิด
ประชำธิปไตยในท้องถิ่นและประเทศชำติมั่นคงอย่ำงไร

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๑๙๙

แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยย่อยที่ ๓ วิถีประชาธิปไตย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
คาชี้แจง: ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้อง
๑. ถามีการโตแยงในหมูคณะ นักเรียนควรใชวิธีการ
ใดแกไขปญหา
ก. ใชความรูสึกและความตองการ
ข. ใชเหตุผลและปญญา
ค. ใชความเปนหัวหนา
ง. ใชอารมณ
๒. ขอใดเปนการเสียสละเพื่อสวนรวม
ก. ใหเพื่อนลอกการบาน
ข. ทําความสะอาดโตะเรียนของตน
ค. ชวยบริจาคสิ่งของและอาหารใหผูประสบภัย
ง. นําแจกันอันใหมมาเปลี่ยนแทนของเดิมที่
ทําแตก
๓. ขอใดหมายถึงการมีคารวธรรม
ก. การเคารพสิทธิของผูอื่น
ข. ใชเหตุผลในการแกไขปญหา
ค. เสียสละเพื่อประโยชนของสวนรวม
ง. มีความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง
๔. ผูนําที่ดีควรมีลักษณะตามขอใด
ก. มีรางกายแข็งแรง
ข. มีฐานะรํารวย
ค. มีคนรูจักมาก
ง. มีความเสียสละ
๕. พระมหากษัตริยไทยทรงมีความสําคัญตอการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทยอยางไร
ก. ทรงเปนประมุขของชาติ
ข. ทรงใชอํานาจอธิปไตย
ค.ทรงเปนศูนยรวมจิตใจของประชาชน
ง. ถูกทุกขอ

๒๐๐

๖. ใครอยูในฐานะผูตามที่ดี
ก. แกวไมเชื่อผูนํา
ข. กองใหความเคารพตอผูนํา
ค. กลาชอบทําความเดือดรอนใหผูอื่น
ง. เกงไมใหความรวมมือในการทํากิจกรรม
๗. ขอใดคือความหมายของอํานาจอธิปไตย
ก. อํานาจของพระมหากษัตริย
ข. อํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ
ค. อํานาจที่ใชปกครองทาส
ง. อํานาจตามกฎหมาย
๘. อํานาจอธิปไตยประกอบดวยอํานาจใดบาง
ก. อํานาจนิติบัญญัติ
ข. อํานาจบริหาร
ค. อํานาจตุลาการ
ง. ถูกทุกขอ
๙. ประชาชนใชอํานาจการปกครองของตนโดยวิธีใด
ก. การเลือกตั้ง
ข. การอภิปรายไมไววางใจ
ค. การชุมนุมประทวง
ง. การเสียภาษีอากร
๑๐. ขอความใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย
ก. ทรงเปนพุทธมามกะ
ข. ทรงเปนศูนยรวมจิตใจ
ค. ทรงอยูในฐานะเทพ
ง. ทรงเปนองคอัครศาสนูปถัมภก

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยย่อยที่ ๓ วิถปี ระชาธิปไตย
เฉลยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
๑. ข
๒. ค
๓. ก
๔. ง
๕. ง
๖. ข
๗. ข
๘. ง
๙. ก
๑๐. ค

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๒๐๑

แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
หน่วยย่อยที่ ๓ วิถีประชำธิปไตย
แผนที่ ๔ กิจกรรมประชำธิปไตย ๒ ชั้น ประถมศึกษำปีที่ ๔
คาชี้แจง ใส่เครื่องหมำย  ลงในรำยกำรที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน
ลาดับที่

คุณภาพการปฏิบัติ

รายการประเมิน

๑

นำเสนอเนื้อหำในผลงำนได้ถูกต้อง

๒

กำรนำเสนอมีควำมน่ำสนใจ

๓

ควำมเหมำะสมกับเวลำ

๔

ควำมกล้ำแสดงออก

๕

บุคลิกภำพ น้ำเสียงเหมำะสม

๔

รวม

เกณฑ์การให้คะแนน

ปฏิบัติงำนสมบูรณ์ ชัดเจน
ปฏิบัติงำนยังมีข้อบกพร่องเล็กน้อย
ปฏิบัติงำนมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่
ปฏิบัติงำนมีข้อบกพร่องมำก
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
๑๗ – ๒๐
๑๓ – ๑๖
๙ – ๑๒
๕- ๘

๒๐๒

=
=
=
=

๔
๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมำก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๓

๒

๑

แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
หน่วยย่อยที่ ๓ วิถีประชำธิปไตย
แผนที่ ๔ กิจกรรมประชำธิปไตย ๒ ชั้น ประถมศึกษำปีที่ ๔
คาชี้แจง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่มของนักเรียนทั้งในระหว่ำงเรียนและนอกเวลำเรียน
แล้วเขียนเครื่องหมำย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับกำรปฏิบัติ
กำรมีส่วน
ชื่อ-สกุล
กำรทำงำน
ลำดับ
กำรแสดง กำรยอมรับ
ร่วมในกำร
ของผู้รับ
ตำมที่ได้รับ ควำมมีน้ำใจ
ที่
ควำมคิดเห็น ฟังคนอื่น
ปรับปรุง รวม ๑๕
กำรประเมิน
มอบหมำย
ผลงำนกลุ่ม คะแนน
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

(ลงชื่อ) ........................................ ผู้ประเมิน
……../ ………../ ……………
หมำยถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่ำงสม่ำเสมอ
หมำยถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
หมำยถึง ปฏิบัตหิ รือแสดงพฤติกรรมบำงครั้ง

เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ
คะแนน ๑๒ – ๑๕ หมำยถึง ดี
คะแนน ๘ – ๑๑ หมำยถึง พอใช้
คะแนนต่ำกว่ำ ๘ หมำยถึง ปรับปรุง

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๒๐๓

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
หน่วยย่อยที่ ๓ วิถีประชำธิปไตย
แผนที่ ๔ กิจกรรมประชำธิปไตย ๒ ชั้น ประถมศึกษำปีที่ ๔
คาชี้แจง:ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่ำงเรียนและนอกเวลำเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ
ระดับคะแนน
รายการประเมิน

พฤติกรรมการแสดงออก

๑.รักชำติ ศำสน์
กษัตริย์

๑. ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี
๒. ช่วยเหลือคนอื่นและช่วยเหลือส่วนร่วม
๓. ประพฤติตนตำมหน้ำที่ของกำรเป็นนักเรียน
๔. เข้ำร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์
๒. ซื่อสัตย์สุจริต ๕. ไม่ยึดถือสิ่งของของคนอื่นมำเป็นของตนเอง
๖. แสดงควำมจริงใจโดยไม่พูดเท็จและให้ข้อมูลที่ตรงกับควำมเป็นจริง
๗. แยกแยะได้ว่ำสิ่งใดถูกต้อง สิ่งใดไม่ถูกต้อง
๓. มีวินัย
๘. ปฏิบัติตำมกฎระเบียบและข้อตกลงของโรงเรียน
๙. ส่งงำนตรงตำมเวลำที่ครูกำหนด
๑๐. รับผิดชอบในกำรทำงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
คะแนนรวมเฉลี่ย...............................คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสมําเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง

ผลกำรประเมิน  ผ่ำน

ระดับการปฏิบัติ
๓ ๒ ๑ ๐

 ไม่ผ่ำน

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

เกณฑ์การประเมิน
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่ำน
ไม่ผ่ำน

๒๐๔

เกณฑ์การตัดสิน
ได้คะแนนรวมระหว่ำง ๒๔ – ๓๐ คะแนน และไม่มีผลกำรประเมินข้อใดข้อหนึ่งต่ำกว่ำ ๒ คะแนน
ได้คะแนนรวมระหว่ำง ๑๘ – ๒๓ คะแนน และไม่มีผลกำรประเมินข้อใดข้อหนึ่งต่ำกว่ำ ๐ คะแนน
ได้คะแนนรวมระหว่ำง ๑๑ – ๑๗ คะแนน และไม่มีผลกำรประเมินข้อใดข้อหนึ่งต่ำกว่ำ ๐ คะแนน
ได้คะแนนรวมระหว่ำง ๐ – ๑๐ คะแนน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

เกณฑ์กำรสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้
ประเด็นกำรประเมิน

๓
๑. กำรร่วมกิจกรรม
มีควำมกระตือรือร้นในกำร
ร่วมกิจกรรมอย่ำงสม่ำเสมอ
๒. กำรรับฟังควำมคิดเห็นของ รับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น
ผู้อื่น
สม่ำเสมอ
๓. ควำมรับผิดชอบ
มีควำมรับผิดชอบในงำนที่
ได้รับมอบหมำยอย่ำง
สม่ำเสมอ
๔. ขยันหมั่นเพียร
มีควำมเพียรพยำยำมทำงำน
ให้สำเร็จอย่ำงสม่ำเสมอ
๕. ตรงต่อเวลำ
ส่งผลงำนเสร็จ เรียบร้อย
ทันตำมเวลำที่กำหนด

ควำมรับผิดชอบ

ขยันหมั่นเพียร

ตรงต่อเวลำ

๓

กำรรับฟังควำม
คิดเห็นของผู้อื่น

กำรร่วมกิจกรรม

หนวยยอยที่ ๓ วิถีประชาธิปไตย
แผนที่ ๔ กิจกรรมประชาธิปไตย ๒ ชั้น ประถมศึกษาปที่ ๔
คําชี้แจง ใหครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แลวเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับ
พฤติกรรมตามหัวขอที่กําหนด
รำยกำร
คะแนน
รวม
เลขที่
ชื่อ – สกุล
๓

๓

๓

๓

๑๕

คะแนน
๒
มีควำมกระตือรือร้นในกำร
ร่วมกิจกรรมบำงครั้ง
รับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น
เป็นบำงครั้ง
มีควำมรับผิดชอบในงำนที่
ได้รับมอบหมำยบำงครั้ง

๑
ไม่มีควำมกระตือรือร้นใน
กำรร่วมกิจกรรม
ไม่รับฟังควำมคิดเห็นของ
ผู้อื่น
ไม่มีควำมรับผิดชอบใน
งำนที่ได้รับมอบหมำย

มีควำมเพียรพยำยำมทำงำน
ให้สำเร็จเป็นบำงครั้ง
ส่งผลงำนเสร็จ เรียบร้อย
แต่ช้ำกว่ำเวลำที่กำหนด

ไม่มีควำมเพียรพยำยำม
ทำงำนให้สำเร็จ
ส่งผลงำนไม่เรียบร้อยและ
ช้ำกว่ำเวลำที่กำหนด

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๒๐๕

แบบประเมินแผนผังความคิด
หน่วยย่อยที่ ๓ วิถีประชำธิปไตย
แผนที่ ๔ กิจกรรมประชำธิปไตย ๒ ชั้น ประถมศึกษำปีที่ ๔
รายการประเมิน
๑. เนื้อหำ

๒. รูปแบบ

๓. ควำมสะอำด
สวยงำม
๔. ควำม
รับผิดชอบ

เกณฑ์การ
ประเมิน
๔
๓
๒
๑
๔
๓
๒
๑
๔
๓
๒
๑
๔
๓
๒
๑

เกณฑ์การประเมินผลรวม
ได้คะแนนรวม ๑๒ – ๑๖
ได้คะแนนรวม ๙ – ๑๑
ได้คะแนนรวม ๖ – ๘
ได้คะแนนรวม ๐ – ๕

ตัวบ่งชี้
มีเนื้อหำตรงตำมหัวข้อ ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วนสมบูรณ์
มีเนื้อหำตรงตำมหัวข้อ ถูกต้อง ชัดเจน แต่ไม่ครบถ้วน
มีเนือ้ หำตรงตำมหัวข้อ ถูกต้อง
มีเนื้อหำตรงตำมหัวข้อ ถูกต้องบำงส่วน
ออกแบบแผนผังควำมคิดได้น่ำสนใจ มีควำมสวยงำมเป็นระเบียบ
แตกต่ำงจำกผู้อื่น
ออกแบบแผนผังควำมคิดได้น่ำสนใจ มีควำมสวยงำมเป็นระเบียบ
ออกแบบแผนผังควำมคิดได้น่ำสนใจ
ออกแบบแผนผังควำมคิดได้
ผลงำนควำมสำเร็จ เป็นระเบียบ สะอำด สวยงำม
ผลงำนควำมสำเร็จ เป็นระเบียบ สะอำด
ผลงำนควำมสำเร็จ เป็นระเบียบ
ผลงำนขำดควำมเป็นระเบียบ สะอำด สวยงำม
ผลงำนสำเร็จ สมบูรณ์ ก่อนเวลำที่กำหนด
ผลงำนสำเร็จ สมบูรณ์ ตำมเวลำที่กำหนด
ผลงำนสำเร็จ สมบูรณ์ เกินเวลำที่กำหนด
ผลงำนไม่สำเร็จ ตำมเวลำที่กำหนด
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

อยู่ในระดับ
อยู่ในระดับ
อยู่ในระดับ
อยู่ในระดับ

เกณฑ์กำรผ่ำน ตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไป

๒๐๖

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๔
๓
๒
๑

หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง

ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษามูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ
พลเอกดาวพงษ รัตนสุวรรณ
รศ.นราพร จันทรโอชา
นายอนุสรณ ฟูเจริญ

ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ
รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ
ผูชวยเลขาธิการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ

ที่ปรึกษาสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
นายสมเกียรติ ชอบผล
นายสุชาติ วงศสุวรรณ

ที่ปรึกษาสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
ขาราชการบํานาญ อดีตผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

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

ที่ปรึกษากลุมสาระการเรียนรูบูรณาการ
นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคลว
นายเทวรัฐ โตไทยะ
นายจุฬา ชิณวงศ
นายสมัย ธนะศรี
นายโกวิท เพลินจิตต

ผูรับผิดชอบโครงการ
นางนิรมล ตูจินดา
นางฉวี ณ ตะกั่วทุง

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต ๑
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต ๓
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นาน เขต ๒
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต ๑
ผูเชี่ยวชาญดานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู
ขาราชการบํานาญ สพป.พังงา
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๒๐๗

คณะทํางาน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๒๐๘

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

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

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

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

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

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

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

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

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

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

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

๒๐๙

บันทึก

บันทึก

บันทึก

