นครปฐมที่รัก

พุทธมณฑลคูธานี

สภาพภูมิศาสตร

การคมนาคม
ภูมิสถาปตย

สถาปตยกรรม
จิตรกรรม
ประติมากรรม
วรรณกรรม

ประเพณี/วิถีชวี ิต
การปลูก ดูแล รักษา เก็บเกี่ยว
แหลงปลูก และจําหนาย

ลูกสาวงาม
ขาวหลามหวานมัน

คุณคา

มีความรู
มีคุณภาพ

ความหมาย

การดําเนินชีวิต
ความเปนมา
การทําขาวหลาม

อาชีพทําขาวหลาม
แหลงผลิต
แหลงจําหนาย
ปญหา/แนวทางแกไข

ที่ตั้ง

แผนผัง

จิตรกรรม

ศิลปวัฒนธรรม

สภาพภูมิศาสตร

ประติมากรรม

งามกาย (รักความสะอาด)
งามจิตใจ

เรื่องเลา
ตํานาน

สนามจันทรงามลน
ความเปนมา

สถาปตยกรรม

และการอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรม

การคมนาคม

ความเปนมา

ขาวสารขาว

พระปฐมเจดียเสียดฟา

ความเปนมา

ที่ตั้ง

การเลือกซื้อ

สมโอหวาน

ประวัติความเปนมา/ตํานาน

ความสําคัญ

สภาพภูมิศาสตรที่เหมาะสม

สภาพภูมิศาสตร

สภาพภูมิศาสตร
พันธุสมโอ
วิธีการปลูก การดูแลรักษา
ภูมิปญญา
การจําหนาย

ที่ตั้ง
การคมนาคม
ภูมิสถาปตย

ความสําคัญ
ประเพณี วัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม
การอนุรักษดูแล รักษา

สถาปตยกรรม
จิตรกรรม
ประติมากรรม

ปญหาการผลิตและการแกไข
ประโยชน
ความเปนมา
ความสําคัญ
การปลูกสมโอ

ผังมโนทัศน
รายวิชาเพิ่มเติม วิชา นครปฐมที่รัก รหัสวิชา ส 14201 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4

การคัดสรรวัตถุดิบ
วิธีการ
ภูมิปญญา/เทคนิค

ปฏิบัติตนตามประเพณี
มีมารยาท วาจาไพเราะ
มีความกตัญู

คําอธิบายรายวิชา
ส 14201
ชั้น ป. 4

วิชาสังคมฯ

ประวัติความเปนมา ความสําคัญ ความหมาย ประโยชนและคุณคา สภาพภูมิศาสตร วิถีชีวิต
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ประเพณี ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น แนวทางการอนุ รั ก ษ แ ละพั ฒ นาแบบยั่ ง ยื น ของ
สมโอหวาน ขาวสารขาว ลูกสาวงาม ขาวหลามหวานมัน สนามจันทรงามลน พุทธมณฑลคูธานี
พระปฐมเจดียเสียดฟา
ศึก ษา สัง เกต สํ า รวจ สั ม ภาษณ สืบ คน วิ เ คราะห จํา แนก อภิป ราย รวบรวม นํ า เสนอ
เกี่ยวกับ สมโอหวาน ขาวสารขาว ลูกสาวงาม ขาวหลามหวานมัน สนามจันทรงามลน พุทธมณฑล
คูธานี พระปฐมเจดียเสียดฟา
เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ สังเกต สํารวจ สัมภาษณ สืบคน มีทักษะการวิเคราะห จําแนก
รวบรวม นําเสนอ เกิดความรัก ความภาคภูมิใจ เห็นคุณคา อนุรักษ และพัฒนาแบบยั่งยืนเกี่ยวกับ
สมโอหวาน ขาวสารขาว ลูกสาวงาม ขาวหลามหวานมัน สนามจันทรงามลน พุทธมณฑลคูธานี
พระปฐมเจดียเสียดฟา
ผลการเรียนรู
1. มีความรู ความเขาใจประวัติความเปนมา ความหมายและความสําคัญตามคําขวัญจังหวัด
นครปฐม
2. เห็นคุณคาและประโยชนของคําขวัญจังหวัดนครปฐม
3. มีความรู ความเขาใจสภาพภูมิศาสตร วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญา
ทองถิ่น
4. เสนอแนะแนวทางการอนุรักษและพัฒนาแบบยั่งยืนตามคําขวัญจังหวัดนครปฐม

โครงสรางรายวิชา นครปฐมที่รัก รหัสวิชา ส 14201
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เวลา ...... ชั่วโมง
สมโอหวาน
ชื่อหนวยการเรียนรู
สมโอหวาน

ผลการเรียนรู
1. บอกความเปนมาของ
สมโอหวาน
2. อธิบายความหมายความสําคัญ
ของสมโอ
3. บอกสภาพภูมิศาสตรที่
เหมาะสม วิธีการปลูก และการ
ดูแลรักษาสมโอ
4. บอกวิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
เกี่ยวกับสมโอนครปฐม
5. อภิปรายประโยชนและคุณคา
ของสมโอ
6. เสนอแนะแนวทางการอนุรักษ
พัฒนาแบบยั่งยืนของสมโอ

สาระการเรียนรู
- ความเปนมาของสมโอนครปฐม
ความหมายความสําคัญของสมโอ

- สภาพภูมิศาสตรท่เี หมาะสม วิธีปลูก
การดูแลรักษา
- ภูมิปญญาทองถิ่น

- ประโยชนและคุณคาของสมโอ
- สภาพปญหาแนวทางการอนุรักษพัฒนา
แบบยั่งยืนของสมโอ

เวลา น้ําหนัก
(ชม.) คะแนน
6
20

ขาวสารขาว
ชื่อหนวยการเรียนรู
ขาวสารขาว

ผลการเรียนรู

สาระการเรียนรู

1. มีความรูความเขาใจประวัติความ
เปนมาของขาวในจังหวัดนครปฐม
2. มีความรูความเขาใจเรื่องพันธุ
ขาวที่ปลูกในจังหวัดนครปฐม
3. มีความรูความเขาใจสภาพภูมิ
ประเทศและภูมิอากาศของจังหวัด
นครปฐม
4. มีความรูความเขาใจประเพณี
วัฒนธรรมการปลูกขาวในจังหวัด
นครปฐม
5. ตระหนักและเห็นคุณคาภูมิ
ปญญาทองถิ่น
6. สามารถสงเสริมและอนุรักษภูมิ
ปญญาการปลูกขาวของจังหวัด
นครปฐม
7. สามารถบอกอาชีพหลักของคน
จังหวัดนครปฐมได
8. สามารถบอกรายไดหลักของคน
จังหวัดนครปฐมได

1. ประวัติความเปนมาของขาวในจังหวัด
นครปฐม
2. พันธุขาวทีป่ ลูกในจังหวัดนครปฐม
3. สภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศ
ของจังหวัดนครปฐม
4. ประเพณีทเี่ กี่ยวกับการปลูกขาวใน
จังหวัดนครปฐม
5. ภูมิปญญาทองถิ่นเรื่องการปลูกขาวใน
จังหวัดนครปฐม
6. การอนุรักษภูมิปญญาการปลูกขาวของ
จังหวัดนครปฐม
7. อาชีพหลักของคนจังหวัดนครปฐม
8. รายไดหลักของคนจังหวัดนครปฐม

เวลา น้ําหนัก
(ชม.) คะแนน
4
10

ลูกสาวงาม
ชื่อหนวยการเรียนรู
ลูกสาวงาม

ผลการเรียนรู

สาระการเรียนรู

1. อธิบายความหมายของลูกสาว
งาม
2. อภิปรายคุณคาของลูกสาวงาม
3. บอกวิถีการดําเนินชีวิตของลูก
สาวงาม
4. เสนอแนะแนวทางความงามอยาง
มีคุณคาของลูกสาวงาม

1. ความหมาย คุณคา วิถีการดําเนินชีวิต
ของลูกสาวงาม
2. คุณคาของความงาม
3. วิถีการดําเนินชีวิตการปฏิบัติตนของลูก
สาวงาม

เวลา น้ําหนัก
(ชม.) คะแนน
4
10

ขาวหลามหวานมัน
ชื่อหนวยการเรียนรู
ขาวหลามหวานมัน

ผลการเรียนรู
1. บอกประวัตคิ วามเปนมาของขาว
หลามหวานมัน
2. อธิบายความหมายและ
ความสําคัญของขาวหลามหวานมัน
3. บอกสภาพภูมิศาสตร วิถชี ีวิต
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญา
ทองถิ่นของขาวหลามหวานมัน
4. อภิปรายประโยชนและคุณคา
ของขาวหลามหวานมัน
5. เสนอแนะแนวทางการอนุรักษ
และพัฒนาแบบยั่งยืนของขาวหลาม
หวานมัน

สาระการเรียนรู
1. ประวัติ
2. ความหมายและความสําคัญ
3. สภาพภูมิศาสตร วิถชี ีวิต
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญา
ทองถิ่น
4. ประโยชนและคุณคา
5. แนวทางการอนุรักษและพัฒนา

เวลา น้ําหนัก
(ชม.) คะแนน
5
15

สนามจันทรงามลน
ชื่อหนวยการเรียนรู
สนามจันทรงามลน

ผลการเรียนรู

สาระการเรียนรู

1. บอกประวัตคิ วามเปนมาของ
สนามจันทร
2. อธิบายความหมายและ
ความสําคัญของสนามจันทร
3. อภิปรายประโยชนและคุณคา
ของสนามจันทรงามลน
4. บอกสภาพภูมิศาสตร
ศิลปวัฒนธรรมของสนามจันทร
5. ตระหนักและเห็นคุณคาของการ
อนุรักษสนามจันทร

1. ประวัติความเปนมาและ
ความสําคัญของพระราชวังสนาม
จันทร
2. สภาพภูมิศาสตร ที่ตั้ง/แผนผัง การ
คมนาคม ภูมิสถาปตย
3. ศิลปวัฒนธรรม สถาปตยกรรม
จิตรกรรม ประติมากรรม วรรณกรรม
4. การตระหนักและเห็นคุณคารวม
อนุรักษ

เวลา (ชม.) น้ําหนัก
40
คะแนน
6
15

พุทธมณฑลคูธานี
ชื่อหนวยการเรียนรู

พุทธมณฑลคูธานี

ผลการเรียนรู

สาระการเรียนรู

1. เขาใจภูมหิ ลัง ความสําคัญ
ประวัติความเปนมา และระบบ
นิเวศนทางธรรมชาติของพุทธ
มณฑล
2. มีทักษะในการแสวงหาความรู
ดวยตนเองและใชกระบวนการทาง
เทคโนโลยีสืบคนวิเคราะหเกีย่ วกับ
พุทธมณฑลไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. ตระหนัก เห็นคุณคา ภูมใิ จใน
ประเพณีวัฒนธรรมเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนา

1. ประวัติความเปนมาและความสําคัญ
ของพุทธมณฑล
2. สภาพของภูมิศาสตร ที่ตั้ง การคมนาคม
ระบบนิเวศน และภูมิสถาปตย
3. ความสําคัญ คุณคาดานพระพุทธศาสนา
ประเพณี แหลงเรียนรู
4. ศิลปวัฒนธรรม สถาปตยกรรม
ประติมากรรม จิตรกรรม

เวลา น้ําหนัก
(ชม.) คะแนน
40
6
15

พระปฐมเจดียเ สียดฟา
ชื่อหนวยการเรียนรู
พระปฐมเจดีย
เสียดฟา

ผลการเรียนรู

สาระการเรียนรู

1. เลาประวัติ ความเปนมาขององค
พระปฐมเจดียไ ด
2. อธิบายสภาพภูมิศาสตรขององค
พระปฐมเจดียไ ด
3. สืบคนขอมูล ประเพณีและ
วัฒนธรรมขององคพระปฐมเจดีย
ได
4. วิเคราะหแนวทางการอนุรักษ
องคพระปฐมเจดียไ ด

1. ประวัติความเปนมาและความสําคัญ
ขององคพระปฐมเจดียได
2. สภาพภูมิศาสตรขององคพระปฐมเจดีย
3. ประเพณีวฒ
ั นธรรม
4. ความสําคัญขององคพระปฐมเจดีย
5. ศิลปวัฒนธรรม สถาปตยกรรม
จิตรกรรม ประติมากรรม
6. การอนุรักษองคพระปฐมเจดีย ประเพณี
และวัฒนธรรม

เวลา น้ําหนัก
(ชม.) คะแนน
8
20

เรื่อง

ผลการเรียนรู

สมโอหวาน

1. มีความรูความ
เขาใจความเปนมา
ความหมาย
ความสําคัญของ
สมโอ
2. บอกสภาพ
ภูมิศาสตรที่
เหมาะสมในการ
ปลูกสมโอ
3. อธิบายการปลูก
พันธุที่ปลูก แหลง
และพันธุที่ปลูก
ภูมิปญญาในการ
ปลูกสมโอ การ
เลือกซื้อสมโอ
4. วิเคราะหปญ
 หา
ในการปลูกสมโอ
5. เสนอแนะ
แนวทางการ
อนุรักษและพัฒนา
แบบยั่งยืนตามคํา
ขวัญจังหวัด
นครปฐม

การออกแบบหนวยการเรียนรู
ชื่อหนวยการเรียนรู สมโอหวาน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
สาระสําคัญ
สาระการเรียนรู ภาระงาน/ชิน้ งาน
สมโอนครปฐม
เปนพืชเศรษฐกิจ
ของจังหวัด
นครปฐมมีการ
พัฒนาสายพันธุมา
ยาวนาน

- ความเปนมา
1. โครงงาน
ความหมาย
2. จัดนิทรรศการ
ความสําคัญของ
สมโอ
- สภาพภูมิศาสตร
ที่เหมาะสมกับการ
ปลูก
- ภูมิปญญาการ
ปลูก
- การเลือกซื้อสม
โอ
- ประโยชนและ
คุณคา
- ปญหาการปลูก
สมโอ
- แนวทางการ
แกปญหา การ
อนุรักษ และ
พัฒนา

แนวทางการจัด
กิจกรรม
- ผังมโนทัศน
- ชมวีดีทศั น
- ศึกษาขอมูลจาก
แหลงเรียนรู
- วิเคราะหขอมูล
- นําขอมูลมาทํา
โครงงาน
- นําเสนอ
โครงงาน
- ประเมินผลงาน
- จัดนิทรรศการ

เรื่อง

ผลการเรียนรู

ขาวสารขาว

1. มีความรูความ
เขาใจประวัติความ
เปนมาของขาวใน
จังหวัดนครปฐม
2. มีความรูความ
เขาใจเรื่องพันธุ
ขาวที่ปลูกใน
จังหวัดนครปฐม
3. มีความรูและ
เขาใจสภาพภูมิ
ประเทศและ
ภูมิอากาศของ
จังหวัดนครปฐม
4. มีความรูความ
เขาใจประเพณีที่
เกี่ยวกับการปลูก
ขาวในจังหวัด
นครปฐม
5. ตระหนักและ
เห็นคุณคาภูมิ
ปญญาทองถิ่น
6. สามารถ
สงเสริมและ
 ญา
อนุรักษภมู ิปญ
การปลูกขาวของ
จังหวัดนครปฐม
7. สามารถบอก
อาชีพหลักของคน
จังหวัดนครปฐม
ได

การออกแบบหนวยการเรียนรู
ชื่อหนวยการเรียนรู ขาวสารขาว
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
สาระสําคัญ
สาระการเรียนรู ภาระงาน/ชิน้ งาน
- ความรูความ
เขาใจเรื่องขาวและ
พันธุขาวที่ปลูกใน
จังหวัดนครปฐม
- ความรูและเขาใจ
สภาพภูมิประเทศ
และภูมิอากาศของ
จังหวัดนครปฐม
- ความรูความ
เขาใจประเพณี
ตระหนัก เห็น
คุณคาของภูมิ
ปญญาทองถิ่น
และการอนุรักษ
ภูมิปญญาทองถิ่น
ที่เกี่ยวกับการปลูก
ขาวในจังหวัด
นครปฐม
- ความรูเรื่อง
เศรษฐกิจ อาชีพ
หลักและรายได
หลักของคนใน
จังหวัดนครปฐม

1. ประวัติความ
เปนมาของขาวใน
จังหวัดนครปฐม
2. พันธุขาวทีป่ ลูก
ในจังหวัด
นครปฐม
3. สภาพภูมิ
ประเทศและ
ภูมิอากาศของ
จังหวัดนครปฐม
4. ประเพณีที่
เกี่ยวกับการปลูก
ขาวในจังหวัด
นครปฐม
5. ภูมิปญญา
ทองถิ่นเรื่องการ
ปลูกขาวใน
จังหวัดนครปฐม
6. การอนุรักษภูมิ
ปญญาการปลูก
ขาวของจังหวัด
นครปฐม
7. อาชีพหลักของ
คนจังหวัด
นครปฐม
8. รายไดหลักของ
คนจังหวัด
นครปฐม

1. โครงงานเรื่อง
ประวัติเปนมาของ
ขาวในจังหวัด
นครปฐม
2. แผนผังความคิด
เรื่องพันธุขาวที่
ปลูกในจังหวัด
นครปฐม
3. วาดภาพระบาย
สีสภาพภูมิ
ประเทศของ
จังหวัดนครปฐม
และสรุป
ภูมิอากาศลงใน
แผนผัง
4. พูดนําเสนอ
ประเพณีทเี่ กีย่ วกับ
การปลูกขาวใน
จังหวัดนครปฐม
5. พูดนําเสนอภูมิ
ปญญาทองถิ่น
เรื่องการปลูกขาว
ในจังหวัด
นครปฐม
6. พูดนําเสนอการ
อนุรักษภมู ิปญ
 ญา
การปลูกขาวของ
จังหวัดนครปฐม

แนวทางการจัด
กิจกรรม
1. ศึกษาประวัติ
ความเปนมาของ
ขาวในจังหวัด
นครปฐม
2. แบงกลุม
คนควาเพื่อจัดทํา
โครงงาน
3. ศึกษาพันธุข าว
ที่ปลูกในจังหวัด
นครปฐม
4. แบงกลุมเพือ่
จัดทําแผนผัง
ความคิด
5. ศึกษาคนควา
สภาพภูมิประเทศ
และภูมิอากาศของ
จังหวัดนครปฐม
6. วาดภาพและ
ระบายสี เขียน
สรุปภูมิอากาศ
ของจังหวัด
นครปฐมลงใน
แผนผัง
7. แบงกลุม
นักเรียน
8. ศึกษาคนควา
ตามเรื่องที่กําหนด

เรื่อง
ขาวสารขาว
(ตอ)

ผลการเรียนรู
8. สามารถบอก
รายไดหลักของ
คนจังหวัด
นครปฐมได

สาระสําคัญ

สาระการเรียนรู

ภาระงาน/ชิน้ งาน
7. สืบคนขอมูล
รายไดหลักของ
คนจังหวัด
นครปฐม
8. สืบคนขอมูล
รายไดหลักของ
คนจังหวัด
นครปฐม

แนวทางการจัด
กิจกรรม
9. พูดนําเสนอเปน
รายกลุม
- ประเพณีเกีย่ วกับ
การปลูกขาว
- ภูมิปญญา
ทองถิ่นในการ
ปลูกขาว
- การอนุรักษภูมิ
ปญญาการปลูก
ขาว
10. แบงกลุม
นักเรียน
11. ศึกษาและ
สืบคนขอมูลอาชีพ
หลักและรายได
หลักของคน
จังหวัดนครปฐม

เรื่อง
ลูกสาวงาม

ผลการเรียนรู

การออกแบบหนวยการเรียนรู
ชื่อหนวยการเรียนรู ลูกสาวงาม
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
สาระสําคัญ
สาระการเรียนรู

ภาระงาน/ชิน้ งาน

แนวทางการจัด
กิจกรรม
1. อธิบาย
1. ความหมายของ ลูกสาวงาม
1. แผนผังความคิด 1. อธิบาย
ความหมายของ
คําวาลูกสาวงาม หมายถึงความงาม 2. บันทึกผลการ ความหมายของลูก
ลูกสาวงาม
สาวงาม
อยางมีคุณคาของ อภิปราย
2. อภิปรายคุณคา 2. คุณคาของลูก ผูหญิงจังหวัด
3. เรียงความ
2. อภิปรายคุณคา
ของลูกสาวงาม
4. หนังสือเลมเล็ก ของลูกสาวงาม
สาวงาม
นครปฐม
3. บอกวิธีการ
3. บอกแนวการ
3. วิธีการดําเนิน
ดําเนินชีวิของลูก ชีวิต การปฏิบตั ิ
ปฏิบัติตน
สาวงาม
4. ทําหนังสือเลม
ตนของลูกสาวงาม
4. เสนอแนะ
เล็กบอกแนว
แนวทางการรักษา
ทางการรักษา
ความงามอยางมี
คุณคาของลูกสาว
คุณคาของลูกสาว
งาม
งาม

เรื่อง

ผลการเรียนรู

ขาวหลาม
หวานมัน

1. นักเรียนบอก
ประวัติความ
เปนมาของขาว
หลามได
2. นักเรียนอธิบาย
วิธีทําและ
ประโยชนของขาว
หลาม
3. นักเรียน
สามารถสรุป
นําเสนอผลการ
ทํางานและ
นําเสนอได

การออกแบบหนวยการเรียนรู
ชื่อหนวยการเรียนรู ขาวหลามหวานมัน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
สาระสําคัญ
สาระการเรียนรู ภาระงาน/ชิน้ งาน
ขาวหลามคือ
อาหารชนิดหนึ่ง
เกิดจากภูมิปญญา
ชาวบาน รสชาติ
อรอยหวานมันนํา
ชื่อเสียงใหกับ
จังหวัดนครปฐม
เปนสัญลักษณ
ของจังหวัดและ
เปนสวนหนึ่งของ
คําขวัญของ
จังหวัดนครปฐม

- ขาวหลาม
- ประวัติ (1)
- ความหมายและ - ผลิตภัณฑจาก
ขาวหลาม
ความสําคัญ (1)
- สภาพภูมิศาสตร
วิถีชีวิต
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิ
ปญญาทองถิ่น
- แนวทางการ
อนุรักษและพัฒนา

แนวทางการจัด
กิจกรรม
- ศึกษา
- อธิบาย
- อภิปราย
- ลงมือปฏิบัติ

เรื่อง

ผลการเรียนรู

สนามจันทร
งามลน

1. มีความรูความ
เขาใจประวัติ
ความเปนมา
ความหมายและ
ความสําคัญตามคํา
ขวัญจังหวัด
นครปฐม
2. เห็นคุณคาและ
ประโยชนของคํา
ขวัญจังหวัด
นครปฐม
3. มีความรูความ
เขาใจสภาพ
ภูมิศาสตร วิถชี ีวิต
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น
4. เสนอแนะ
แนวทางการ
อนุรักษและพัฒนา
แบบยั่งยืนตามคํา
ขวัญจังหวัด
นครปฐม

การออกแบบหนวยการเรียนรู
ชื่อหนวยการเรียนรู สนามจันทรงามลน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
สาระสําคัญ
สาระการเรียนรู ภาระงาน/ชิน้ งาน
พระราชวังสนาม
จันทรเปนสถานที่
สําคัญทาง
ประวัติศาสตรควร
คาแกการอนุรกั ษ
และพัฒนาอยาง
ภาคภูมใิ จ

1. ประวัติความ
เปนมาและ
ความสําคัญของ
พระราชวังสนาม
จันทร
2. สภาพ
ภูมิศาสตรของ
พระราชวังสนาม
จันทร
3. ศิลปวัฒนธรรม
ของพระราชวัง
สนามจันทร
4. การอนุรักษและ
พัฒนาพระราชวัง
สนามจันทร

แนวทางการจัด
กิจกรรม
1. รายงาน
1. ศึกษาสืบคน
2. ภาพวาดและ
ขอมูล อภิปราย
การบรรยายภาพ ซักถาม ตอบ
คําถาม
3. แผนที่ตั้ง
4. แผนผังความคิด 2. ทัศนศึกษา
3. ทําผลงานตาม
ภาระงาน
4. สรุป

เรื่อง

ผลการเรียนรู

พุทธมณฑลคูธานี 1. เขาใจภูมหิ ลัง
ความสําคัญ
ประวัติความ
เปนมาของระบบ
นิเวศนทาง
ธรรมชาติของ
พุทธมณฑล
2. มีทักษะในการ
แสวงหาความรู
ดวยตนเองและใช
กระบวนการทาง
เทคโนโลยีสืบคน
วิเคราะหเรื่อง
เกี่ยวกับพุทธ
มณฑลอยางมี
ประสิทธิภาพ
3. ตระหนักและ
เห็นคุณคาภูมใิ จ
ในประเพณี
วัฒนธรรมที่
เกี่ยวกับพุทธ
ศาสนาซึ่งเปน
สถานที่มี
ความสําคัญและมี
คุณคาของจังหวัด
นครปฐม

การออกแบบหนวยการเรียนรู
ชื่อหนวยการเรียนรู พุทธมณฑลคูธานี
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
สาระสําคัญ
สาระการเรียนรู ภาระงาน/ชิน้ งาน
1. ประวัติความ
เปนมาและ
ความสําคัญของ
พุทธมณฑล
2. สภาพทาง
ภูมิศาสตรการ
คมนาคม ระบบ
นิเวศน
3. ภูมิสถาปตย
พุทธมณฑลคูธานี
เปนสวนหนึ่งของ
คําขวัญประจํา
จังหวัดนครปฐม
ซึ่งแสดงถึง
ความสําคัญของ
พุทธมณฑลทีม่ ี
ประวัติความ
เปนมา คุณคา
สถาปตยกรรมทาง
พุทธศาสนาซึ่ง
เปนสถานที่มี
ความสําคัญและมี
คุณคาของจังหวัด
นครปฐม

1. ประวัติความ
เปนมาและ
ความสําคัญของ
พุทธมณฑล
2. สภาพทาง
ภูมิศาสตรที่ตั้ง
การคมนาคม
3. ระบบนิเวศ
4. ภูมิสถาปตย

1. รายงาน

แนวทางการจัด
กิจกรรม
1. ศึกษาใบความรู
นําเสนอหนาชัน้
เรียน
2. คนควาเรื่อง
สภาพทาง
ภูมิศาสตร ที่ตั้ง
การคมนาคม
3. สนทนา
อภิปรายจากการ
ไปศึกษาแหลง
เรียนรู
4. ทํารายงาน

เรื่อง

ผลการเรียนรู

พระปฐมเจดีย
เสียดฟา

1. เลาประวัติความ
เปนมาขององค
พระปฐมเจดียไ ด
2. อธิบายสภาพ
ภูมิศาสตรของ
องคพระปฐมเจดีย
ได
3. สืบคนขอมูล
ประเพณีและ
วัฒนธรรมของ
องคพระปฐมเจดีย
4. วิเคราะห
แนวทางการ
อนุรักษองคพระ
ปฐมเจดีย

การออกแบบหนวยการเรียนรู
ชื่อหนวยการเรียนรู พระปฐมเจดียเสียดฟา
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
สาระสําคัญ
สาระการเรียนรู ภาระงาน/ชิน้ งาน
พระปฐมเจดียเ ปน
สถานที่สําคัญทาง
ประวัติศาสตรของ
จังหวัดนครปฐม
ควรคาแกการ
อนุรักษ

1. ประวัติความ
เปนมาขององค
พระปฐมเจดีย
2. สภาพ
ภูมิศาสตรของ
องคพระปฐมเจดีย
3. ประเพณีและ
วัฒนธรรม
4. การอนุรักษองค
พระปฐมเจดีย

1. ผังความคิดองค
พระปฐมเจดีย
2. รายงานตํานาน
องคพระปฐมเจดีย
3. แผนผังองคพระ
ปฐมเจดีย
4. ผังความคิดการ
อนุรักษองคพระ
ปฐมเจดีย

แนวทางการจัด
กิจกรรม
1. ศึกษา สืบคน
ขอมูล อภิปราย
ซักถาม ตอบ
คําถาม
2. ทัศนศึกษา
3. ผลงานตาม
ภาระงาน
4. สรุป

