ผังมโนทัศน
รายวิชาเพิ่มเติม วิชา นครปฐมที่รัก รหัสวิชา ส 13201 ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เวลา 40 ชั่วโมง

นครปฐมที่รัก

พุทธมณฑลคูธานี

ระบบนิเวศ

การอบรมเลี้ยงดู
ความเปนมา
การทําขาวหลาม

แหลงผลิต/แหลงจําหนาย

ปญหาอาชีพทําขาวหลาม

พระที่นั่ง
พระตําหนัก
ร.6
ยาเหล

ประโยชน

ขาวหลามหวานมัน
ศิลปวัฒนธรรม

ความสําคัญ

ประวัติความเปนมา

สิ่งแวดลอม

ที่ตั้ง/การคมนาคม

ศิลปกรรม
ประเพณี

เปนอาหาร
เปนสินคา

สุขภาพจิตดี
รักษาความสะอาด
พูดจาไพเราะ
ประเพณี
ขาวสารขาว
มีมารยาท
ความหมาย
กตัญู
ลูกสาวงาม
การปฏิบัติตนเปนคนงาม

สนามจันทรงามลน
ระบบนิเวศ

การอนุรักษ

ความสําคัญ
ประกอบพิธ/ี ประเพณี

การจําหนาย

พระปฐมเจดียเสียดฟา

ความเปนมา

ศาสนาพุทธ
ที่พักผอนหยอนใจ

การเลือกซื้อ
ความหมาย

สมโอหวาน

ความเปนมา/ตํานาน

ที่ตั้ง/การคมนาคม

การปลูก

ความหมาย

แหลงปลูก
พันธุขาว
กวาจะเปนขาวสาร
การปลูกขาว

ที่ตั้ง/การคมนาคม

ความสําคัญ
ประเพณี ศิลปกรรม
การอนุรักษ

แหลงปลูกสมโอ
พันธุสมโอ
สภาพดินที่เหมาะสม

อุปกรณ
วัตถุดิบ

แหลงวัตถุดิบ

คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ส 13201 รายวิชาเพิ่มเติม นครปฐมที่รัก
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เวลา 40 ชั่วโมง
ศึ ก ษา ประวั ติ ค วามเป น มา ความสํ า คั ญ ที่ ตั้ ง สภาพทางภู มิ ศ าสตร สิ่ ง แวดล อ ม การ
คมนาคมของสนามจันทร พุทธมณฑล และองคพระปฐมเจดีย ความหมายของคํา สมโอหวาน
ขาวสารขาว ลูกสาวงาม ขาวหลามหวานมัน สนามจันทรงามลน พุทธมณฑลคูธานี พระปฐมเจดีย
เสียดฟา และศึกษาสภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิประเทศ แหลงเพาะปลูกที่เหมาะสมกับการปลูกขาว
และสมโอ พันธุขาวและพันธุสมโอที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครปฐม ภูมิปญญาไทย วัฒนธรรม
ประเพณีและการอนุรักษ
เพื่อใหมีทักษะในการสืบคนขอมูล อภิปราย ซักถาม วิเคราะหและนําเสนอขอมูล
เพื่อใหเห็นคุณคา รักและภูมิใจในภูมิปญญาไทย ประเพณี วัฒนธรรม และมีสวนรวมใน
การอนุรักษ
ผลการเรียนรู
1. บอกความเปนมา ความสําคัญ ที่ตั้ง สภาพทางภูมิศาสตร สิ่งแวดลอม การคมนาคมของ
สนามจันทร พุทธมณฑล และองคพระปฐมเจดีย
2. บอกความหมายของ “สมโอหวาน ขาวสารขาว ลูกสาวงาม ขาวหลามหวานมัน สนาม
จันทรงามลน พุทธมณฑลคูธานี พระปฐมเจดียเสียดฟา”
3. บอกสภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิประเทศ แหลงเพาะปลูกที่เหมาะสมกับการปลูกขาวและ
สมโอ พันธุขาวและพันธุสมโอที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครปฐม
4. สืบคนและนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับสมโอหวาน ขาวสารขาว ลูกสาวงาม ขาวหลามหวาน
มัน สนามจันทรงามลน พุทธมณฑลคูธานี และพระปฐมเจดียเสียดฟา
5. เห็นคุณคา รักและภูมิใจในภูมิปญญาไทย ประเพณี วัฒนธรรม และมีสวนรวมในการ
อนุรักษ
รวมผลการเรียนรูทั้ง 5 ขอ

โครงสรางรายวิชา นครปฐมที่รัก รหัสวิชา ส 13201
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เวลา 40 ชั่วโมง
ชื่อหนวยการเรียนรู
สมโอหวาน

ขาวสารขาว

ลูกสาวงาม

ผลการเรียนรู
1. บอกความหมายของคําวา
สมโอหวาน
2. บอกการปลูกสมโอ สภาพดิน
ที่เหมาะสมกับการปลูก พันธุสม
โอ แหลงปลูกสมโอ
3. บอกแหลงจําหนาย และการ
เลือกซื้อ
4. เห็นคุณคาของสมโอนครปฐม
1. บอกความหมายของคําวา
ขาวสารขาว
2. บอกแหลงปลูกขาว และพันธุ
ขาวที่ปลูกในจังหวัดนครปฐม
3. บอกการทําขาวสาร
4. บอกประโยชนของขาว
5. เห็นคุณคาของขาว ประเพณีที่
เกิดจากการทํานา
1. บอกความหมายของคําวา
ลูกสาวงาม
2. บอกการปฏิบัติตนเปนคนงาม
การอบรมเลี้ยงดู
3. มีคุณลักษณะ รักความสะอาด
มีมารยาท พูดจาไพเราะ กตัญู
4. มีสุขภาพจิตดี

สาระการเรียนรู
- ความหมายของคําวา สมโอหวาน

เวลา น้ําหนัก
(ชม.) คะแนน
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- การปลูกสมโอ สภาพดินทีเ่ หมาะสมกับ
การปลูกสมโอ พันธุสมโอ และแหลงปลูก
สมโอในจังหวัดนครปฐม
- แหลงจําหนายและวิธีการเลือกซื้อ
- คุณคาของสมโอนครปฐม
- ความหมายของคําวา ขาวสารขาว
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- แหลงปลูกขาว พันธุขาวทีป่ ลูกในจังหวัด
นครปฐม
- การทํานา
- ประโยชนของขาว-คุณคาของขาว
- ประเพณีที่เกิดจากการทํานา เชน การทํา
ขวัญขาว การลงแขก
- ความหมายของคําวา ลูกสาวงาม
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- การปฏิบัติตนตามคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ไดแก ความกตัญู รักความ
สะอาด มีมารยาท พูดจาไพเราะ กตัญู มี
สุขภาพจิตดี

ชื่อหนวยการเรียนรู
ขาวหลามหวานมัน

สนามจันทรงามลน

พุทธมณฑลคูธานี

ผลการเรียนรู
1. บอกความหมายของคําวา
ขาวหลามหวานมัน
2. บอกขอมูลเกี่ยวกับการทําขาว
หลาม แหลงผลิตและจําหนาย
3. บอกปญหาในการทําอาชีพทํา
ขาวหลาม
4. ชื่นชมในความมีชื่อเสียงของขาว
หลามนครปฐมและประเพณีที่
เกี่ยวของกับขาวหลาม
1. บอกความเปนมา ที่ตั้ง การ
คมนาคม ระบบนิเวศนของ
พระราชวังสนามจันทร
2. บอกความสําคัญของพระราชวัง
สนามจันทร
3. บอกศิลปวัฒนธรรมใน
พระราชวังสนามจันทร
4. มีความภาคภูมิใจใน
ศิลปวัฒนธรรมของพระราชวัง
สนามจันทร
1. บอกความเปนมา ที่ตั้ง การ
คมนาคม ระบบนิเวศน “พุทธ
มณฑล”
2. บอกความสําคัญของพุทธมณฑล
3. ภูมิใจ และรวมอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี

เวลา น้ําหนัก
(ชม.) คะแนน
- ความหมายของคําวา ขาวหลามหวานมัน 6
สาระการเรียนรู

- การทําขาวหลาม ขั้นตอน วัตถุดิบ
- แหลงผลิตและจําหนาย
- ปญหาในการประกอบอาชีพทําและ
จําหนายขาวหลาม
- ชื่อเสียงของขาวหลามนครปฐม
- ประเพณีที่เกีย่ วกับขาวหลามนครปฐม
- ความเปนมา ที่ตั้ง การคมนาคม ระบบ
นิเวศนของพระราชวังสนามจันทร
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- ความสําคัญของพระราชวังสนามจันทร
- ศิลปวัฒนธรรมในพระราชวังสนาม
จันทร ไดแก พระที่น่งั พระตําหนัก
เทวาลัย อนุสาวรีย วรรณกรรม
- ความภาคภูมใิ จในพระราชวังสนาม
จันทร
- ความเปนมา ที่ตั้ง การคมนาคม ระบบ
นิเวศนของพุทธมณฑล
- ความสําคัญของพุทธมณฑล
- ความภูมิใจและการรวมอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
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ชื่อหนวยการเรียนรู
พระปฐมเจดีย
เสียดฟา

ผลการเรียนรู

สาระการเรียนรู

1. บอกความเปนมา ตํานาน ที่ตั้ง
การคมนาคม องคพระปฐมเจดีย
2. บอกความสําคัญขององคพระ
ปฐมเจดีย
3. บอกศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่
เกี่ยวกับองคพระปฐมเจดีย
4. มีความภูมใิ จในศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และรวมกันอนุรกั ษ

- ความเปนมา ตํานาน
- ที่ตั้ง การคมนาคมองคพระปฐมเจดีย
- ความสําคัญขององคพระปฐมเจดีย
- ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทเี่ กี่ยวกับองค
พระปฐมเจดีย
- ความภาคภูมใิ จในศิลปวัฒนธรรม การ
อนุรักษ

เวลา น้ําหนัก
(ชม.) คะแนน
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เรื่อง
สมโอหวาน

ขาวสารขาว

ผลการเรียนรู

ออกแบบหนวยการเรียนรู
ชื่อหนวยการเรียนรู สมโอหวาน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
สาระสําคัญ
สาระการเรียนรู ภาระงาน/ชิน้ งาน

แนวทางการจัด
กิจกรรม
1. บอกความหมาย สมโอเปนผลไมที่ 1. ความหมายของ 1. หนังสือเลมเล็ก 1. สนทนา
ของคําวา
มีชื่อเสียงสราง
คําวา สมโอหวาน 2. แผนที่ความคิด 2. ชมวีซีดีเรื่อง
สมโอหวาน
การปลูกสมโอ
รายไดใหกับ
2. วิธีการปลูก
2. บอกการปลูก เกษตรกร มีแหลง สมโอ แหลงปลูก
3. อภิปราย
สมโอ สภาพดินที่ ปลูกอยูในอําเภอ ในเขตอําเภอสาม
4. สรุป
พราน และนครชัย
เหมาะสมกับการ สามพรานและ
5. ครูสาธิตการทํา
ศรี พันธุสมโอ
ปลูก พันธุสมโอ นครชัยศรี
หนังสือเลมเล็ก
สภาพดินที่
แหลงปลูกสมโอ
เหมาะสมกับการ
3. บอกแหลง
ปลูกสมโอ
จําหนาย และการ
เลือกซื้อ
4. เห็นคุณคาของ
สมโอนครปฐม
1. บอกความหมาย ขาวเปนพืชทีเ่ ปน 1. ความหมายของ 1. ศึกษา คนควา 1. สนทนาซักถาม
ของคําวา
2. รายงานเรื่องที่ 2. นักเรีนเลา
อาหารหลักและ ขาวสารขาว
ขาวสารขาว
ประสบการณเกี่ยว
เปนสินคาสงออก 2. แหลงปลูกขาว คนควา
2. บอกแหลงปลูก ของประเทศไทย พันธุขาวที่ปลูกใน
กับขาว
ขาว พันธุขาวที่
3. ครูกระตุนให
จังหวัดนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ปลูกในจังหวัด
นักเรียน กําหนด
เปนแหลงสําคัญ 3. ขั้นตอนการ
นครปฐม
ประเด็นที่ตอง
ในการปลูกขาวที่ ผลิตขาวสาร
3. บอกการทํา
เรียนรูเพิ่มเติม
มีชื่อเสียงในอดีต 4. ประโยชนและ
4. แบงกลุมศึกษา
คุณคาของขาว
ขาวสาร
5. จัดทํารายงาน
5. ประเพณีทเี่ กิด
4. บอกประโยชน
6. นําเสนอ
จากการทํานา
ของขาว
ไดแก การทําขวัญ
5. เห็นคุณคาของ
ขาว การลงแขก
ขาว ประเพณีที่
เกิดจากการทํานา

เรื่อง
ลูกสาวงาม

ขาวหลาม
หวานมัน

ผลการเรียนรู

สาระสําคัญ

สาระการเรียนรู

ภาระงาน/ชิน้ งาน

แนวทางการจัด
กิจกรรม
1. บอกความหมาย ลูกสาวงามเปน
1. ความหมายลูก 1. แผนที่ความคิด 1. นําแผนภูมคิ ํา
ของคําวา
2. เรียงความ
ขวัญจังหวัด
สวนหนึ่งของ
สาวงาม
ลูกสาวงาม
นครปฐมให
คําขวัญจังหวัด
2. การปฏิบัติตน
2. บอกการปฏิบัติ นครปฐม หมายถึง เปนคนงาม ทัง้
นักเรียนอาน
ตนเปนคนงาม
2. อภิปราย
การเปนบุคคลที่ รางกาย จิตใจ
การอบรมเลี้ยงดู ไดรับการอบรม 3. คุณลักษณะรัก
เกี่ยวกับลูกสาว
3. มีคุณลักษณะ เลี้ยงดู ปฏิบัตติ น ความสะอาด มี
งามดานกายและ
รักความสะอาด มี งามทั้งกายและใจ มารยาท พูดจา
จิตใจแนวปฏิบัติ
ไพเราะ กตัญู มี
มารยาท พูดจา
เพื่อเปนคนงาม
สุขภาพจิตดี
ไพเราะ กตัญู
3. ครูยกตัวอยาง
4. มีสุขภาพจิตดี
บุคคลที่กตัญู
เปนกรณีศกึ ษา
4. สรุป
คุณลักษณะที่
ตองการใหเปนคน
งาม
5. ฝกปฏิบัติ
มารยาท การพูดจา
ฯลฯ
6. นักเรียนเขียน
เรียงความ
1. บอกความหมาย ขาวหลาม
1. ความหมายของ 1. แผนที่ความคิด 1. สนทนาเกีย่ ว
ของคําวาขาว
กับขาวหลาม
คําวา ขาวหลาม 2. สืบคนทาง
นครปฐมเปน
หลามหวานมัน
Internet
สินคาที่มีชื่อเสียง หวานมัน
2. ครูกระตุนให
2. บอกขอมูล
3. Power Point
มีเอกลักษณของ 2. การทําขาว
นักเรียนกําหนด
เกี่ยวกับการทําขาว ตนเองเปนทีน่ ยิ ม หลาม ขั้นตอน
ประเด็นการศึกษา
หลาม แหลงผลิต ของคนไทย
วัตถุดิบ แหลง
3. สืบคนตาม
และจําหนาย
ผลิต แหลง
ประเด็นทีไ่ ดรบั
3. บอกปญหาใน
จําหนาย
มอบหมาย
การทําอาชีพทํา
ขาวหลาม

เรื่อง

ผลการเรียนรู

ขาวหลาม
หวานมัน (ตอ)

4. ชื่นชมในความ
มีชื่อเสียงของขาว
หลามนครปฐม
และประเพณีที่
เกี่ยวของกับ
ขาวหลาม
1. บอกความ
เปนมา ที่ตั้ง การ
คมนาคม ระบบ
นิเวศนของ
พระราชวังสนาม
จันทร
2. บอก
ความสําคัญของ
พระราชวังสนาม
จันทร
3. บอก
ศิลปวัฒนธรรมใน
พระราชวังสนาม
จันทร
4. มีความ
ภาคภูมใิ จใน
ศิลปวัฒนธรรม
ของพระราชวัง
สนามจันทร

สนามจันทร
งามลน

สาระสําคัญ

สาระการเรียนรู

ภาระงาน/ชิน้ งาน

แนวทางการจัด
กิจกรรม
4. จัดทําแผนที่
ความคิด
5. นําเสนอผลงาน
โดยใช Power
Point

1. สืบคนเรื่อง
พระราชวังสนาม
จันทรจาก Internet
2. ภาพวาด
3. จัดนิทรรศการ

1. ครูสนทนากับ
นักเรียน
2. ครูนักเรียน
กําหนดประเด็น
การเรียนรู
3. นักเรียนสืบคน
ทาง Internet
4. ครูใหนักเรียน
ชวยกันตั้งคําถาม
ที่ตองการเรียนรู
เพิ่มเติม
5. นํานักเรียนไป
เรียนรู ณ
พระราชวังสนาม
จันทร
6. สนทนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู
7. นักเรียนวาด
ภาพสิ่งประทับใจ
8. จัดนิทรรศการ

3. ชื่อเสียง
เอกลักษณของขาว
หลามนครปฐม
4. ประเพณีทเี่ กี่ยว
กับขาวหลาม
พระราชวังสนาม
จันทรเปน
พระราชวังที่
พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลา
เจาอยูหวั โปรดให
สรางและเสด็จมา
ประทับ มี
ศิลปกรรมที่
ผสมผสาน
ระหวางไทยกับ
ตางประเทศซึ่ง
ควรคาแกความ
ภาคภูมใิ จ

1. ความเปนมา
ที่ตั้ง การคมนาคม
ระบบนิเวศนของ
พระราชวังสนาม
จันทร
2. ความสําคัญของ
พระราชวังสนาม
จันทร
3. ศิลปวัฒนธรรม
ในพระราชวัง
สนามจันทร ไดแก
พระที่นั่ง พระ
ตําหนักเทวาลัย
อนุสาวรีย
วรรณกรรม
4. ความภาคภูมิใจ
ในพระราชวัง
สนามจันทร

เรื่อง

ผลการเรียนรู

สาระสําคัญ

สาระการเรียนรู

ภาระงาน/ชิน้ งาน

พุทธมณฑลคูธานี 1. บอกความ
เปนมา ที่ตั้ง การ
คมนาคม ระบบ
นิเวศน “พุทธ
มณฑล”
2. บอก
ความสําคัญของ
พุทธมณฑล
3. ภูมิใจ และรวม
อนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี

พุทธมณฑลเปน
ศูนยรวมของ
พระพุทธศาสนา
ในประเทศไทยใช
ประกอบพิธีทาง
พระพุทธศาสนา
และประเพณีตางๆ
มีศิลปวัฒนธรรม
ที่ควรคาแกการ
อนุรักษสืบไป

1. ความเปนมา
- หาขาว
ที่ตั้ง การคมนาคม - วิเคราะหขาว
ระบบนิเวศนของ - แผนที่ความคิด
พุทธมณฑล
2. ความสําคัญของ
พุทธมณฑล
3. การอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและ
ระบบนิเวศนของ
พุทธมณฑล

1. บอกความ
เปนมา ตํานาน
ที่ตั้ง การคมนาคม
องคพระปฐมเจดีย
2. บอก
ความสําคัญของ
องคพระปฐมเจดีย

องคพระปฐมเจดีย
เปนปูชนียสถานที่
สําคัญทาง
พระพุทธศาสนา
มีศิลปวัฒนธรรม
ที่สะทอนการ
สรางและบูรณะ

1. ความเปนมา
- ศึกษาคนควา
ตํานาน ที่ตั้ง การ - รายงาน
คมนาคมองคพระ - จัดนิทรรศการ
ปฐมเจดีย
2. ความสําคัญของ
องคพระปฐมเจดีย

พระปฐมเจดีย
เสียดฟา

แนวทางการจัด
กิจกรรม
1.สนทนากับ
นักเรียน
2.ดูภาพพุทธ
มณฑล สนทนา
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ
3. ครูใหนักเรียน
หาขาวเกี่ยวกับ
พุทธมณฑลจาก
หนังสือพิมพ
4. นักเรียนรวมกัน
วิเคราะหขาว
5. นักเรียนชวยกัน
สรุปประเด็นการ
เรียนรูไดแก
- ความสําคัญ
- การอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม
ระบบนิเวศน
6. เขียนแผนที่
ความคิด
1.สนทนาเกีย่ วกับ
องคพระฯ
2.ครูนําภาพเจดีย
จากที่ตางๆ มาให
นักเรียนทายวา
ภาพใดถูกตองมี
ขอสังเกตใด

เรื่อง
พระปฐมเจดีย
เสียดฟา (ตอ)

ผลการเรียนรู

สาระสําคัญ

3. บอก
มาหลายยุคหลาย
ศิลปวัฒนธรรม
สมัย
ประเพณีทเี่ กีย่ วกับ
องคพระปฐมเจดีย
4. มีความภูมใิ จใน
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และ
รวมกันอนุรกั ษ

สาระการเรียนรู
3. ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีทเี่ กีย่ วกับ
องคพระปฐมเจดีย
4. ความภาคภูมิใจ
ในศิลปวัฒนธรรม
การอนุรักษองค
พระปฐมเจดีย

ภาระงาน/ชิน้ งาน

แนวทางการจัด
กิจกรรม
3. ครูใหนักเรียน
ชวยกันกําหนด
ประเด็นการเรียนรู
4. แบงกลุมศึกษา
จากหนังสือใน
หองสมุด
5. พานักเรียนทัศน
ศึกษาองคพระ
ปฐมเจดีย
6. นักเรียนเติมเต็ม
ผลงานจากที่
ดําเนินการในขอ 4
7. รายงานหนาชั้น
และจัดนิทรรศการ

