ผังมโนทัศน
รายวิชาเพิ่มเติม วิชา นครปฐมบานเรา 2 รหัสวิชา ส 23202 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

ประวัติความเปนมา
คุณคา

ภูมิปญญาไทย
ภูมิปญญาทองถิ่น
ความเปนมา
ตํานาน
ความสําคัญ

ประวัติ

สภาพภูมิศาสตร

ศิลปวัฒนธรรม
สถาปตยกรรม
ประติมากรรม
จิตรกรรม

ระบบนิเวศน
ภูมิสถาปตย, ภูมิทัศน
ที่ตั้ง

สถาปตยกรรม

ประเพณี
คุณคา

การอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม

จิตรกรรม

ภูมิปญญา
ประติมากรรม

สภาพภูมิศาสตร

การคมนาคม

พุทธมณฑลคูธานี

การอนุรักษ
ภูมิปญญา
ภาพปจจุบัน
วรรณกรรม
จิตรกรรม
ประติมากรรม
สถาปตยกรรม

สนามจันทรงามลน
ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิสถาปตย
ที่ตั้ง
การคมนาคม
ระบบนิเวศ

นครปฐมบานเรา 2
พระปฐมเจดียเสียดฟา

สภาพภูมิศาสตร

การสรางและการพัฒนา
เหตุการณสําคัญ
การคมนาคม
ที่ตั้ง
ระบบนิเวศน

คุณคา

การเขียนคําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ส23201
ชื่อวิชา นครปฐมบานเรา 1
รายวิชาเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง จํานวน 0.5 หนวยกิต
ศึกษาประวัติความเป นมา ความสําคัญ และเหตุการณที่เกิดขึ้นในชวงเวลาที่สรางและ
พัฒนาพระราชวังสนามจันทร พุทธมณฑล และพระปฐมเจดียรวมทั้งสิ่งกอสรางสําคัญที่อยูภายใน
วิเคราะหสภาพทางภูมิศาสตร ภูมิสถาปตย และศิลปกรรมที่เกี่ยวของกับพระราชวังสนามจันทร
พุทธมณฑล และพระปฐมเจดีย ศึกษาและวิเคราะหระบบนิเวศ วิธีอนุรักษพระราชวังสนามจันทร
พุทธมณฑล และพระปฐมเจดีย รวบรวมขอมูลภูมิปญญาที่เกี่ยวของและเผยแพร ประชาสัมพันธ
พระราชวั ง สนามจั น ทร พุ ท ธมณฑล และพระปฐมเจดี ย อั น เป น เอกลั ก ษณ สํ า คั ญ ของจั ง หวั ด
นครปฐม
โดยใชวิธีการทางประวัติศาสตร กระบวนการศึกษา สืบคน สัมภาษณ และวิเคราะหจาก
แหลงขอมูลจริง อภิปราย สรุปความรู และนําเสนอดวยวิธีการที่หลากหลายในกระบวนการกลุม
เพื่อให เห็น คุณ คา รัก ภาคภูมิใ จ และมีสวนรวมอนุรักษ ภูมิป ญญาไทย และเอกลักษณ
ประจําทองถิ่นนครปฐม มีความรักในทองถิ่นและรักความเปนไทย
ผลการเรียนรู
1. บอกประวัติความเปนมาของพระราชวังสนามจันทร พุทธมณฑล และพระปฐมเจดียได
2. เรียงลําดับเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นในชวงเวลาที่สรางและพัฒนาพระราชวังสนามจันทร
พุทธมณฑล และพระปฐมเจดียได
3. บอกสิ่งกอสรางสําคัญที่อยูภายในพระราชวังสนามจันทร พุทธมณฑล และพระปฐม
เจดียได
4. บอกสภาพทางภูมิศาสตร เสนทางการคมนาคมของพระราชวังสนามจันทร พุทธมณฑล
และพระปฐมเจดียได
5. บอกลักษณะภูมิสถาปตยและศิลปกรรมที่เกี่ยวของกับพระราชวังสนามจันทร พุทธ
มณฑล และพระปฐมเจดียได
6. รวบรวม และเผยแพรขอมูลภูมิปญญาที่เกี่ยวของกับพระราชวังสนามจันทร พุทธมณฑล
และพระปฐมเจดียได
7. ประชาสัมพันธเพื่อเผยแพรเอกลักษณสําคัญของจังหวัดนครปฐมได (พระราชวังสนาม
จันทร พุทธมณฑล และพระปฐมเจดีย)

8. ศึกษาเรื่องราวที่เปนเอกลักษณประจําทองถิ่นนครปฐมจากแหลงการเรียนรูและภูมิ
ปญญาทองถิ่นได
9. ตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ในการสื บ ทอดและการอนุ รั ก ษ เ อกลั ก ษณ ป ระจํ า ท อ งถิ่ น
นครปฐม
รวมทั้งหมด 9 ผลการเรียนรู

โครงสรางรายวิชา นครปฐมบานเรา 2 รหัสวิชา ส 23202
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ชื่อหนวยการเรียนรู
สนามจันทรงามลน

ผลการเรียนรู

สาระการเรียนรู

• ประวัติความเปนมา
- ผูกอตั้ง
- วัตถุประสงคในการกอตั้ง
2. เรียงลําดับเหตุการณสําคัญที่
• เหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นในยุค
เกิดขึ้นในชวงเวลาที่สรางและ
สมัยนั้น
พัฒนาพระราชวังสนามจันทรได
• เนื้อที่
• สถานที่สําคัญ
• สิ่งกอสรางสําคัญ
3. บอกสภาพทางภูมิศาสตรเสนทาง • บรรยากาศและสิ่งแวดลอม
คมนาคมของพระราชวังสนาม
จันทรได
4. บอกสิ่งกอสรางสําคัญที่อยู
• การออกแบบ
ภายในพระราชวังสนามจันทรได
- สถาปตยกรรม
5. บอกลักษณะภูมิสถาปตยและ
- จิตรกรรมฝาผนัง
ศิลปกรรมที่เกี่ยวของกับพระราชวัง
- ศิลปวัฒนธรรม
สนามจันทรได
- ภูมิปญญา
6. ประชาสัมพันธเพื่อเผยแพร
- สภาพปจจุบนั
เอกลักษณของพระราชวังสนาม
จันทรได
7. ศึกษาเรื่องราวที่เปนเอกลักษณ
และภูมิปญญาไทย
8. บอกสภาพปญหาที่เกิดขึน้ และ
บอกแนวทางแกไขได
1. บอกประวัตคิ วามเปนมาของ
พระราชวังสนามจันทรได

เวลา น้ําหนัก
(ชม.) คะแนน
5
23

ชื่อหนวยการเรียนรู
พุทธมณฑลคูธานี

ผลการเรียนรู

สาระการเรียนรู

1. บอกประวัตคิ วามเปนมาของ
พุทธมณฑลคูธานีได
2. เรียงลําดับเหตุการณสําคัญที่
เกิดขึ้นในชวงเวลาที่สรางพุทธ
มณฑลได
3. บอกสิ่งกอสรางสําคัญที่อยู
ภายในพุทธมณฑลได
4. บอกสภาพทางภูมิศาสตรเสนทาง
คมนาคมของพุทธมณฑลได
5. บอกลักษณะภูมิสถาปตยและ
ศิลปกรรมที่เกี่ยวของกับพุทธ
มณฑลได
6. รวบรวมและเผยแพรขอมูลภูมิ
ปญญาที่เกี่ยวของกับพุทธมณฑลได
7. ประชาสัมพันธเพื่อเผยแพร
เอกลักษณของพุทธมณฑลได
8. ศึกษาเรื่องราวที่เปนเอกลักษณ
ประจําทองถิ่นนครปฐมจากแหลง
เรียนรูและภูมปิ ญญาไทย
9. ตระหนักถึงความสําคัญในการ
สืบทอดเอกลักษณประจําทองถิ่น
นครปฐม

- ประวัติความเปนมาของพุทธมณฑล

- สภาพภูมิศาสตร
- การคมนาคม
- ภูมิสถาปตย

- ภูมิปญญาไทย
- ประเพณี

- อนุรักษพุทธมณฑล

เวลา น้ําหนัก
(ชม.) คะแนน
6
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ชื่อหนวยการเรียนรู
พระปฐมเจดีย
เสียดฟา

ผลการเรียนรู

สาระการเรียนรู

1. บอกประวัตคิ วามเปนมาของพระ
ปฐมเจดียเสียดฟาได
2. เรียงลําดับเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้น
ในชวงเวลาของการพัฒนาได
3. บอกสิ่งกอสรางสําคัญที่อยูในองค
พระปฐมเจดียไ ด
4. บอกสภาพทางภูมิศาสตร การ
คมนาคมขององคพระปฐมเจดียไ ด
5. บอกลักษณะสถาปตยและศิลปกรรม
ขององคพระปฐมเจดียได
6. รวบรวมและเผยแพรขอมูลภูมิปญญาที่เกี่ยวของกับพระปฐมเจดียได

- ประวัติความเปนมาขององคพระ
ปฐมเจดีย
- ชวงเวลาของการพัฒนาองคพระฯ

ระหวางเรียน
สอบกลางภาคเรียนที่ 1
สอบปลายภาคเรียนที่ 1
สรุปรวมภาคเรียนที่ 1

เวลา น้ําหนัก
(ชม.) คะแนน
6
24

- สภาพภูมิศาสตรและระบบนิเวศน

- เห็นคุณคา รักและภูมิใจในภูมิ
ปญญาไทย ประเพณี การอนุรักษ
องคพระปฐมเจดีย
8
1
1
20

70
10
20
100

เรื่อง

ผลการเรียนรู

• ประวัติความ
เปนมาของ
พระราชวังสนาม
จันทร
• เหตุการณ
สําคัญ
• สภาพทาง
ภูมิศาสตร
• ศิลปะ
วัฒนธรรม
• สภาพปญหา
ในปจจุบนั

1. มีความรูความ
เขาใจประวัติความ
เปนมาและ
ความสําคัญของ
พระราชวังสนาม
จันทร
2. มีความรูความ
เขาใจสภาพทาง
ภูมิศาสตร การ
คมนาคม ระบบ
นิเวศนบริเวณ
พระราชวังสนาม
จันทร
3. สืบคน รวบรวม
นําเสนอขอมูล
เกี่ยวกับสถานที่
และสิ่งกอสราง
สําคัญใน
พระราชวังสนาม
จันทรไดอยางเปน
ระบบ
4. เห็นคุณคาของ
สถาปตยกรรม
จิตรกรรมไทย

การออกแบบหนวยการเรียนรู
ชื่อหนวยการเรียนรู สนามจันทรงามลน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
สาระสําคัญ
สาระการเรียนรู ภาระงาน/ชิน้ งาน
พระราชวังสนาม
จันทรเปนโบราณ
สถานที่มี
ศิลปวัฒนธรรมที่
หลากหลาย มี
ความสําคัญทาง
จังหวัดนครปฐม
และของประเทศ
ไทยจึงควร
ภาคภูมใิ จและรวม
อนุรักษสืบไป

• ประวัติความ • รายงาน
เปนมา
• สมุดภาพ
• เหตุการณ
• แผนพับ
สําคัญที่เกิดขึ้นใน
ชวงเวลานัน้
• เนื้อที่
• สถานที่สําคัญ
• บรรยากาศ
สิ่งแวดลอม
ระบบนิเวศ
• การออกแบบ
อาคารสถานที่
(สถาปตยกรรม)
• จิตรกรรมฝา
ผนัง
• วรรณกรรม

แนวทางการจัด
กิจกรรม
• ศึกษา สืบคน
ขอมูลจากแหลง
เรียนรู
• อภิปราย
นําเสนอขอมูล
• ทัศนศึกษา
• รวบรวมขอมูล
อยางเปนระบบ
จัดทําเปนชิน้ งาน

เรื่อง

ผลการเรียนรู
5. รักและภูมใิ จใน
ภูมิปญญาไทย มี
สวนรวมในการ
อนุรักษพระราชวัง
สนามจันทร
6. วิเคราะหสภาพ
ปญหาในปจจุบัน
และเสนอแนวทาง
ในการแกไขได
7. เผยแพร
ประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับ
พระราชวัง
สนามจันทร

สาระสําคัญ

สาระการเรียนรู

ภาระงาน/ชิน้ งาน

แนวทางการจัด
กิจกรรม

เรื่อง
ประวัติและ
ความสําคัญของ
พุทธมณฑล

การสืบคนขอมูล
เกี่ยวกับพุทธ
มณฑล

การออกแบบหนวยการเรียนรู
ชื่อหนวยการเรียนรู พุทธมณฑลคูธานี
ผลการเรียนรู
สาระสําคัญ
สาระการเรียนรู
ภาระงาน/
ชิ้นงาน
มีความรูความ
พุทธมณฑลเปน 1. ประวัติพุทธ
- รายงาน
เขาใจประวัติความ พุทธานุสรณีย
มณฑล
- บันทึกความรู
เปนมา ชวงเวลา สถานที่เปน
2. ความสําคัญของ
ของการพัฒนา
ศูนยกลางของ
พุทธมณฑล
และความสําคัญ พุทธศาสนาแหง 3. ภูมิศาสตร
ของพุทธมณฑล โลก เปนสถานที่ 4. ภูมิสถาปตย
สภาพทาง
เผยแพร
5. การคมนาคม
ภูมิศาสตร
พระพุทธศาสนา 6. ระบบนิเวศ
ภูมิสถาปตย การ ตลอดจนเปน
บริเวณพุทธ
คมนาคม ระบบ แหลงทองเที่ยว
มณฑล
นิเวศบริเวณพุทธ พักผอนหยอนใจ 7. ภูมิปญญาไทย
มณฑล ภูมิปญ
 ญา อันทรงคุณคาควร ประเพณี
ไทย ประเพณีการ แกการอนุรกั ษ
8. การอนุรักษ
อนุรักษพุทธ
พุทธมณฑล
มณฑล

สืบคน อภิปราย
วิเคราะหและ
นําเสนอขอมูล
เกี่ยวกับพุทธ
มณฑลไดอยาง
เปนระบบ

กระบวนการใน
การสืบคนขอมูล
อภิปราย วิเคราะห
และนําเสนอเปน
เรื่องสําคัญเพื่อให
ไดความรูที่
นาเชื่อถือ

กระบวนการใน
การสืบคนขอมูล
การอภิปรายการ
วิเคราะหและ
นําเสนอ

- บันทึกขอมูล
- รายงาน
- โครงงาน

แนวทางการจัด
กิจกรรม
- ศึกษาคนควา/
ชมวีดีทัศน
ประวัติพุทธมณฑล
ความสําคัญของพุทธ
มณฑล
สภาพภูมิศาสตร
ภูมิสถาปตย
การคมนาคม
ระบบนิเวศ
ภูมิปญญาไทย
ประเพณี
การอนุรักษ
- นํานักเรียนไปทัศน
ศึกษาพุทธมณฑล
ทํารายงาน/บันทึก
ความรู นําเสนอ
ผลงาน

- ศึกษา คนควา
ขอมูลเกี่ยวกับพุทธ
มณฑล
- ไปทัศนศึกษา
ทํารายงาน
โครงงาน
- อภิปราย
- นําเสนอขอมูล
เกี่ยวกับพุทธมณฑล

เรื่อง
คุณคาของพุทธ
มณฑล

ผลการเรียนรู

สาระสําคัญ

เห็นคุณคา รัก
ภูมิใจในภูมิปญ
 ญา
ไทย ประเพณีและ
มีสวนรวมในการ
อนุรักษพุทธ
มณฑล

พุทธมณฑลเปน
พุทธานุสรณีย
สถานที่อํานวย
ประโยชนแก
พุทธบริษัท เกิด
จากความสามัคคี
พรอมใจของชาว
ไทย จึงควรรัก
และภูมใิ จในภูมิ
ปญญาไทยและ
รวมอนุรักษพทุ ธมณฑลไวเปน
มรดกของชาติ
สืบไป

สาระการเรียนรู
- การเห็นคุณคา
รัก และภูมิใจใน
ภูมิปญญาไทย
ประเพณี
- การอนุรักษ
พุทธมณฑล

ภาระงาน/
ชิ้นงาน
- รายงานเรื่อง
การอนุรักษ
พุทธมณฑล
และศิลปวัฒนธรรมของพุทธมณฑล
- สมุดภาพ
- นิทรรศการ

แนวทางการจัด
กิจกรรม
- พานักเรียนไป
ทัศนศึกษา
- รวมกิจกรรมใน
วันสําคัญ
- จัดทําสมุดภาพ
- จัดนิทรรศการ
แสดง
ศิลปวัฒนธรรมของ
พุทธมณฑล

การออกแบบหนวยการเรียนรู
ชื่อหนวยการเรียนรู พระปฐมเจดียเสียดฟา
เรื่อง
ผลการเรียนรู
สาระสําคัญ
สาระการเรียนรู
ภาระงาน/
ชิ้นงาน
- รายงาน
1. ใสใจเลาขาน
มีความรูความ
พระปฐมเจดียเ ปน 1. ประวัติความ
- โครงงาน
เขาใจ ประวัติ
สถานที่สําคัญทาง เปนมาและ
ความเปนมาและ พระพุทธศาสนา ชวงเวลาของการ - แฟมผลงาน
ความสําคัญของ เปนแหลงที่
พัฒนาความสําคัญ
องคพระปฐมเจดีย พระพุทธศาสนา ขององคพระปฐม
เจดีย กระบวนการ
สืบคน อภิปราย เผยแพรมาที่
นําเสนอขอมูล
ประเทศไทยเปน ในการสืบคนขอมูล
องคพระฯได
ครั้งแรก ตลอดจน การอภิปราย
เปนแหลงรวบรวม วิเคราะหนําเสนอ
2. สภาพ
เขาใจสภาพทาง ศิลปวัฒนธรรมใน 1. สภาพทาง
ยุคสมัยตางๆ ไว ภูมิศาสตรขององค
ภูมิศาสตร
ภูมิศาสตร
ภูมิสถาปตย การ มากมาย จึงควร พระปฐมเจดีย
คมนาคม ระบบ อนุรักษและ
นิเวศ บริเวณองค เผยแพรตอไป
พระปฐมเจดีย
เห็นคุณคา รัก และ
3. คุณคาของ
เห็นคุณคา รัก
องคพระปฐมเจดีย ภูมิใจในภูมิปญ
 ญา
ภูมิใจในภูมิปญ
 ญา
ไทย ประเพณี
ไทย ประเพณี การ
อนุรักษองคพระ
และมีสวนรวมใน
ปฐมเจดียและใน
การอนุรักษองค
นครปฐม
พระปฐมเจดีย

แนวทางการจัด
กิจกรรม
- ศึกษา
- สัมภาษณ
- สืบคน
- ทัศนศึกษา

เรื่อง
ขาวสารขาว

ผลการเรียนรู
1. มีความรูเขาใจ
ประวัติความ
เปนมาของชนเผา
การสืบทอดทาง
สายพันธุ ชวงเวลา
การพัฒนาภูมิ
ปญญาทองถิ่น
สภาพภูมิศาสตรที่
เอื้อตอชีวิต บอก
ถึงวัฒนธรรม
ประเพณีการแตง
กาย การดํารงชีวิต
สิ่งประกบอเปน
คําวา ลูกสาวงาม
2. สืบคน อภิปราย
นําเสนอขอมูลลูก
สาวงามได
3. รัก ภูมิใจ
วัฒนธรรม
ประเพณี คุณคา
ภูมิปญญา
ภูมิความรูของที่มา
ของคําวา
ลูกสาวงาม

การออกแบบหนวยการเรียนรู
ชื่อหนวยการเรียนรู ลูกสาวงาม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
สาระสําคัญ
สาระการเรียนรู
ลูกสาวงามเปน
สมญานามของ
กุลบุตร กุลธิดา
ของชาวนครปฐม
ซึ่งมีผิวพรรณงาม
มีกริยามารยาท รัก
ความสะอาด
กตัญูตอบุพการี
และผูมีพระคุณ

ภาระงาน/ชิน้ งาน

แนวทางการจัด
กิจกรรม
1. ประวัติการรวม 1. แบงกลุมสืบคน 1. สืบคนขอมูล
พิพิธภัณฑภูมิ
การขยาย การยาย ความรูจากภูมิ
ปญญาจังหวัด
ถิ่นชนชาติ ชนเผา ปญญาทองถิ่น
2. ทําหนังสือเลม นครปฐม
ความสําคัญ
เล็ก
2. จัดทําผังมโน
ประเพณี ธรรม
ทัศน
เนียม สภาพระบบ 3. ชิ้นงานเดีย่ ว
3. ครูภูมิปญญาแต
นิเวศ ภูมิศาสตร ประทับใจ
ละพื้นที่
การเดินทาง การ
คณะทํางานรวม
อนุรักษภมู ิปญ
 ญา
ไทย การแตงกาย
การสืบคน
2. การอบรมเลี้ยง
ดูในเรื่องการรัก
ความสะอาด
กตัญู มีมารยาท
รักษา
ขนบประเพณี

เรื่อง

ผลการเรียนรู

การออกแบบหนวยการเรียนรู
ชื่อหนวยการเรียนรู ขาวหลามหวานมัน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
สาระสําคัญ

สาระการเร

1. ความ
เปนมา

1. บอกความ “ขาวหลามหวานมัน” เปนสินคาประจําจังหวัดนครปฐม เปนที่ชื่นชอบในรสชาติที่อรอยหวาน
เปนมาของการ มัน ควรสืบทอดการทําขาวหลามตามสูตรนครปฐม ทั้งการเลือกวัตถุดิบที่ใชวิธีการทํา วิธีบรรจุ
เรียกอาหาร
วิธีเผาและเคล็ดลับตางๆ เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพขาวหลามนครปฐม
ชนิดนี้วาขาว
หลาม

1. การเรียกชื่อ
อาหารชนิดน
หลาม
2. ประเพณีกา
ขาวหลามเปน
อาหารในเทศ
และงานบุญ

2. การ
เลือกสรร
การ
จัดการ
วัตถุดิบ
และการ
หา
ทดแทน

2. บอกชื่อและ
ลักษณะ
วัตถุดิบที่
จําเปนตองใช
ในการทําขาว
หลาม
3. บอก
ลักษณะ
สภาพแวดลอม
ที่เหมาะสมใน
การเพาะปลูก
4. วิธีสรรหา
วัตถุดิบที่มี
คุณภาพมาใช
5. บอกวิธี
เลือกและ
แสวงหาวัสดุที่
ใชบรรจุและ
เผา ขาว
หลาม

1. สภาพแวดล
เหมาะสมในก
ผลิตวัตถุดิบ (
ถั่วดํา มะพรา
ไผ)
2. การเลือกแห
ผลิตวัตถุดิบ
(น้ําตาล) ที่มี
คุณภาพ
3.
ทรัพยากรธรร
ที่ใชบรรจุขาว
หลามใชเผาแ
การปลูกทดแ
เพื่อลดปญหา
ขาดแคลน

3. วิธีทํา
ขาว
หลาม
และ
การตลาด

6. อธิบาย
ขั้นตอนวิธีทํา
ขาวหลามตาม
มาตรฐาน
คุณภาพขาว
หลาม
นครปฐม
7. ฝกปฏิบัติทํา
ขาวหลาม
8. ตั้งราคาขาย
และคํานวณ
ตนทุน กําไร
ไดเหมาะสม
4. การ
9. วิธีรักษา
รักษา
มาตรฐาน
มาตรฐาน คุณภาพขาว
คุณภาพ หลาม
ขาว
นครปฐม
หลาม
10. วิธีประกัน
นครปฐม ราคาขาย

1. วิธีทําขาวห
ตามมาตรฐาน
คุณภาพขาวห
นครปฐม
2. การคํานวณ
ตนทุนและกํา
การผลิตและก
จําหนาย

1. การรวบกล
ผูผลิตและผู
จําหนายขาวห
นครปฐม

