ผังมโนทัศน
รายวิชาเพิ่มเติม วิชา นครปฐมดินแดนทอง รหัสวิชา ส 15201 ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
ภูมิอากาศ
ที่มาของคําวา ขาวสารขาว
การทํานาในอดีต / ปจจุบัน
พันธุขาวในทองถิน่
ผลผลิตและการเก็บเกี่ยว
การจําหนาย

ระบบนิเวศน

ภูมิสถาปตย

การคมนาคม

ที่ตั้ง

การแปรรูป
สมโอพันธุดีศรีนครปฐม
รูจักสมโอ
ผลไมเศรษฐกิจ
ปญหาแนวทางแกไข
สมโอหวาน
ขาวสารขาว
พระปฐมเจดียเสียดฟา

นครปฐมดินแดนทอง

พุทธมณฑลคูธานี

การคมนาคม

วิธีทํา

สวนประกอบ
เทคนิคการทํา
ประเพณี

กตัญู
รักความสะอาด

ที่ตั้ง

ปญหาอาชีพทําขาวหลาม
ภูมิปญญา
อาชีพทําขาวหลาม
คุณภาพวัตถุดิบ
ความเปนมา

ภูมิอากาศ

การอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรม

สภาพภูมิศาสตร

การอนุรักษภูมิปญญา
ศิลปะ
ภูมิปญญา

การกอตัง้
จุดประสงคในการสราง
ความสําคัญ
ภูมิประเทศ/อากาศ

การคมนาคม
ที่ตั้ง

ทรัพยากร

ภูมิประเทศ

ความเปนมาของ “ลูกสาวงาม”
ความสําคัญ
ลูกสาวงาม
ชีวิตความเปนอยู การเลี้ยงดู อาหารการกิน
คุณลักษณะ
ขาวหลามหวานมัน
มีมารยาท
วาจาไพเราะ
มีคุณธรรม จริยธรรม

สนามจันทรงามลน
ความเปนมา การพัฒนา

ภาษา

ประเพณี

ศาสนา

สังคม ศาสนา วัฒนธรรม
สภาพแวดลอม
ประวัติความเปนมา
คุณคา

การคาขาวในอดีต
การคาขาวในปจจุบัน
การผลิตขาวอินทรีย
คุณคา/ผลิตภัณฑจากขาว
อาชีพทํานา
พันธุขาว
สิ่งแวดลอม

ความเปนมา
สภาพภูมิศาสตร
เศรษฐกิจการคา
ภูมิปญญา
การอนุรักษ

ภูมิปญญา
ความสําคัญ
ประวัติความเปนมา
สภาพภูมิศาสตร

ลักษณะทางพฤกษศาสตร
สายพันธุ
ความเปนมา
ประโยชน
สมโอยอดนิยม
สภาพภูมิศาสตร
การขยายพันธุ
แหลงผลิต
การดูแลรักษา
แมลงและโรค

การอนุรักษ

ประเพณี

ศิลปกรรม

ภูมิประเทศ

สรุปใบงานที่ 4
การเขียนคําอธิบายรายวิชา
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
ศึ ก ษาค น คว า ประวั ติ ค วามเป น มา การอนุ รั ก ษ ส ม โอ ข า วสาร ลู ก สาวชาวนครปฐม
ขาวหลาม สนามจันทร พุทธมณฑล องคพระปฐมเจดีย และลักษณะทางภูมิศาสตร การขยายพันธุ
การปลูกการดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวผลผลิต ผลิตภัณฑ การแปรรูปสินคา ภูมิปญญา จากสมโอ ขาว
มี ทั ก ษะการสื บ ค น อภิ ป ราย วิ เ คราะห นํ า เสนอข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ส ม โอ ข า ว ลู ก สาว
สนามจันทร พุทธมณฑล องคพระปฐมเจดียในจังหวัดนครปฐม
เพื่อใหเห็นคุณคา รักและภูมิใจ เรื่องภูมิปญญา ประเพณี วัฒนธรรม สถานที่สําคัญของ
จังหวัดนครปฐม
ผลการเรียนรู
1. มีความรู ความเขาใจ ประวัติความเปนมาของสมโอ ลูกสาว ขาวหลาม สนามจันทร
พุทธมณฑล องคพระปฐมเจดีย ในจังหวัดนครปฐม
2. บอกการขยายพันธุ การผลิต การแปรรูปสินคา สมโอ ขาว
3. บอกภูมิปญญา ประเพณี วัฒนธรรมของจังหวัดนครปฐม
4. เห็ น คุ ณ ค า และอนุ รั ก ษ ป ระเพณี วั ฒ นธรรม สิ่ ง แวดล อ ม สถานที่ สํ า คั ญ ของจั ง หวั ด
นครปฐม

โครงสรางรายวิชา นครปฐมดินแดนทอง รหัสวิชา ส 15201
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เวลา ...... ชั่วโมง
ชื่อหนวยการเรียนรู
สมโอหวาน

ขาวสารขาว

ผลการเรียนรู

สาระการเรียนรู

1. บอกความเปนมา ลักษณะและ
ประโยชนของสมโอได
2. อธิบายลักษณะภูมิประเทศ
ภูมิอากาศที่เหมาะสมกับการปลูก
สมโอ แหลงผลิตสมโอ
3. อธิบายการปลูก การขยายพันธุ
การดูแลรักษาสมโอ การเก็บเกี่ยว
การจําหนาย
4. ปฏิบัติการแปรรูปสมโอ
5. ระบุและเสนอแนวทางในการ
แกปญหา รวมทั้งการวางแผน
พัฒนาการปลูก การแปรรูป และ
การจัดจําหนายสมโอได
1. วิเคราะหทมี่ าของคําวาขาวสาร
ขาว
2. รูเขาใจภูมิประเทศภูมิอากาศที่
เหมาะสมกับการทํานา
3. บอกการทํานาในอดีตและ
ปจจุบัน พันธุขาวในทองถิ่น การคา
ขาวในอดีตและปจจุบนั
4. บอกภูมิปญญาในการปลูกขาว
อินทรี คุณคา ผลิตภัณฑจากขาว
5. การอนุรักษอาชีพทํานา พันธุขาว
และสิ่งแวดลอม

1. ความเปนมา ลักษณะ ประโยชนของ
สมโอ
2. ลักษณะภูมปิ ระเทศ ภูมิอากาศที่
เหมาะสมในการปลูกสมโอ แหลงผลิต
3. การปลูก ขยายพันธุ การดูแลรักษา
โรคและแมลงของสมโอ
4. การเก็บเกีย่ วและจําหนายสมโอ
5. การแปรรูปสมโอ
6. ปญหาและแนวทางในการแกไข
7. การวางแผน การพัฒนาการปลูก
สมโอ

1. ความหมายที่มาของคําวาขาวสาร
ขาว
2. ภูมิประเทศ ภูมิศาสตรที่เหมาะสม
กับการทํานา
3. การทํานา พันธุขาว การคาขาวใน
อดีตและปจจุบัน
4. ภูมิปญญาในการปลูกขาวอินทรีย
5. คุณคาขาว
6. ผลิตภัณฑจากขาว
7. การอนุรักษอาชีพทํานา พันธุขาว
และสิ่งแวดลอม

เวลา น้ําหนัก
(ชม.) คะแนน
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ชื่อหนวยการเรียนรู
ลูกสาวงาม

ขาวหลามหวานมัน

สนามจันทรงามลน

ผลการเรียนรู

สาระการเรียนรู

1. มีความรูความเขาใจทักษะในการ
แสวงหาขอมูล
2. วิเคราะหสรุปขอมูลเกี่ยวกับความ
เปนมาของคําวาลูกสาวงาม
3. บอกความสําคัญของการเปนลูก
สาวงาม
4. วิเคราะหความเปนอยู การเลี้ยงดู
อาหารการกินของบุตรหลาน
5. บอกคุณลักษณะของลูกสาวงาม
6. เห็นคุณคา ภูมิใจและชื่นชมใน
คุณสมบัติการปฏิบัติตน และมีสวน
รวมในการอนุรักษเอกลักษณของ
ความเปนสาวงามนครปฐม
1. รูเขาใจความเปนมาของขาว
หลามหวานมัน
2. บอกแหลงผลิต การผลิต การ
จําหนาย ภูมิปญ
 ญาการทําขาวหลาม
3. ปญหาอาชีพทําขาวหลาม
4. เห็นคุณคาของภูมิปญญาในการ
ทําขาวหลาม
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
สภาพภูมิศาสตร ระบบนิเวศน
ภูมิสถาปตย ความเปนมา
ศิลปวัฒนธรรมของพระราชวัง
สนามจันทร
2. สืบคนขอมูลอภิปรายวิเคราะห
และนําเสนอเกี่ยวกับพระราชวัง
สนามจันทร

1. ทักษะในการแสวงหาขอมูล การ
วิเคราะหและสรุปขอมูลเกี่ยวกับลูก
สาวงาม
2. ความสําคัญของการเปนลูกสาวงาม
3. ความเปนอยู การเลี้ยงดู อาหารการ
กินที่สงผลใหลูกสาวงาม
4. คุณลักษณะของลูกสาวงาม ไดแก
กตัญู รักความสะอาด วาจาไพเราะ มี
มารยาท มีคุณภาพ จริยธรรม
5. คุณคา และการมีสวนรวมในการ
อนุรักษเอกลักษณของสาวนครปฐม

เวลา น้ําหนัก
(ชม.) คะแนน
4

1. ความเปนมา แหลงผลิต การผลิต
วัตถุดิบ
2. การจําหนายขาวหลาม
3. ภูมิปญญาการทําขาวหลาม
4. ปญหาอาชีพทําขาวหลาม
5. คุณคาและการอนุรักษ

6

1. พระราชวังสนามจันทร สภาพ
ภูมิศาสตร ความเปนมา
ศิลปวัฒนธรรม
2. การสืบคนขอมูล วิเคราะหและ
นําเสนอ
3. การเห็นคุณคา และความภูมิใจใน
ภูมิปญญาไทย

6

ชื่อหนวยการเรียนรู

ผลการเรียนรู

สนามจันทรงามลน
(ตอ)
พุทธมณฑลคูธานี

3. เห็นคุณคา รักและภูมิใจใน
ภูมิปญญา
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความ
เปนมา สภาพแวดลอม สังคม
วัฒนธรรม ศาสนา ความสําคัญ
คุณคาของพุทธมณฑล
2. มีทักษะในการแสวงหาความรู
และการใชเทคโนโลยีในการสืบคน
ขอมูล
3. ตระหนักและเห็นคุณคาในการ
อนุรักษประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา
1. รูเขาใจประวัติความเปนมา
ความสําคัญ สภาพภูมศิ าสตร
ภูมิปญญาไทย การอนุรักษองค
พระปฐมเจดีย
2. สืบคน อภิปราย วิเคราะห
นําเสนอขอมูลองคพระปฐมเจดียไ ด
อยางเปนระบบ
3. เห็นคุณคา รัก ภูมิใจในภูมิปญญา
ไทย ประเพณี และมีสวนรวมใน
การอนุรักษองคพระปฐมเจดีย

พระปฐมเจดีย
เสียดฟา

สาระการเรียนรู

เวลา น้ําหนัก
(ชม.) คะแนน

1. ความเปนมา สภาพแวดลอม สังคม
วัฒนธรรม ศาสนา ความสําคัญ คุณคา
ของพุทธมณฑล
2. การใชเทคโนโลยีในการสืบคน
ขอมูลพุทธมณฑล
3. การเห็นคุณคาและการอนุรักษ
ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา

1. ประวัติความเปนมา ความสําคัญ
สภาพภูมิศาสตร ภูมิปญญาไทย การ
อนุรักษองคพระปฐมเจดีย
2. สืบคน อภิปราย วิเคราะห และ
นําเสนอขอมูล
3. คุณคา รักภูมิใจในภูมิปญญาไทย
ประเพณี
4. การมีสวนรวมในการอนุรกั ษองค
พระปฐมเจดีย

5

เรื่อง
ขาวหลาม
หวานมัน

ผลการเรียนรู

การออกแบบหนวยการเรียนรู
ชื่อหนวยการเรียนรู ขาวหลามหวานมัน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
สาระสําคัญ
สาระการเรียนรู ภาระงาน/ชิน้ งาน

แนวทางการจัด
กิจกรรม
1. ประวัติความ
1. สามารถบอก
1. ศึกษาประวัติ
1. เขียนรายงาน
ขาวหลามเปน
ความเปนมาของ อาหารที่มีชื่อใน เปนมาของการทํา การศึกษาคนควา ความเปนมาของ
ขาวหลาม
การทําขาวหลาม ทองถิ่น จ.
2. สัมภาษณผทู ํา การทําขาวหลาม
2. แหลงทําขาว
ในทองถิ่นของ
ในจ.นครปฐม
ขาวหลามใน
นครปฐม มีการ
หลามที่มีชื่อเสียง ทองถิ่น
ตนเองได
2. ศึกษาคนควา
สืบทอดเปนภูมิ
2. สามารถบอก
สัมภาษณผูที่ทาํ
ปญญาและเปนที่ 3. ผูประกอบการ 3. รายงาน
นิยมของคนทัว่ ไป ที่มีชื่อเสียงในการ ผูประกอบการที่มี ขาวหลามใน
แหลงที่ทําขาว
ทําขาวหลาม
หลามในทองถิ่น
ทองถิ่น
ชื่อเสียง
4. ชนิดของขาว
ของตนเองได
4. นําเสนอขอมูล 3. เขียนรายงาน
หลาม
3. ใชกระบวนการ
เกี่ยวกับขาวหลาม การศึกษาประวัติ
5. วัตถุดิบในการ ชนิดตางๆ
เทคโนโลยีในการ
ความเปนมา
5. รายงานการ
ทําขาวหลาม
สืบคนและ
4. ศึกษาจากแหลง
เลือกวัตถุดิบใน สารสนเทศ
6. การทําขาว
นําเสนอขอมูล
หลามในปจจุบัน การทําขาวหลาม เกี่ยวกับ
เกี่ยวกับอาชีพการ
6. จัดทํารายงาน ผูประกอบการที่มี
ทําขาวหลาม
การซื้อวัตถุดบิ
4. บอกวัตถุดบิ ที่
ชื่อเสียงในทองถิ่น
ใชในการทําขาว
และชนิดของขาว
หลามได
หลาม
5. อธิบายปญหา
5. ศึกษาวิธกี าร
เลือกซื้อวัตถุดบิ
การทําขาวหลาม
6. แบงกลุม
วางแผนจัดทํา
รายงานการเลือก
ซื้อ
7. สรุปผลการ
จัดทํารายงาน

เรื่อง
1. องคพระปฐม
เจดียภูมิปญญา
ไทย

2. ใสใจเลาขาน
ตํานานองคพระ

ผลการเรียนรู
1. รูและเขาใจ
ประวัตแิ ละการ
บูรณะองคพระ
ปฐมเจดีย
2. บุคคลสําคัญ
ตั้งแตอดีตถึง
ปจจุบัน
3. ความตระหนัก
เห็นคุณคา ความ
ภาคภูมใิ จในภูมิ
ปญญาไทย
1. พูดแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ
ตํานานการเลา
เรื่องประสบการณ
อยางมี
วิจารณญาณและ
สรางสรรค
2. เขียนรายงาน
เกี่ยวกับประวัติ
องคพระปฐมเจดีย
ไดอยางมี
วิจารณญาณ

การออกแบบหนวยการเรียนรู
ชื่อหนวยการเรียนรู พระปฐมเจดียเสียดฟา
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
สาระสําคัญ
สาระการเรียนรู ภาระงาน/ชิน้ งาน
1. ประวัติองคพระ
ปฐมเจดีย
2. บุคคลสําคัญใน
ประวัติศาสตรใน
การสรางองคพระ
ปฐมเจดีย

รายงานและการ
นําเสนอ
พัฒนาการของ
องคพระปฐมเจดีย
และบุคคลสําคัญที่
เกี่ยวของกับการ
สรางและการ
บูรณะฯ

1. ศึกษาประวัติ
การสรางและ
บูรณะ
2. แบงกลุมจัดทํา
รายงานการพัฒนา
ขององคพระปฐม
เจดีย
3. นําเสนอรายงาน

1. การพูดแสดง
ความคิดเห็น
เกี่ยวกับตํานาน
2. การเลาเรื่อง
3. การเขียน
รายงานแสดง
ความคิดเห็น

1. การพูดแสดง
ความคิดเห็น
เกี่ยวกับตํานาน
พื้นบานองคพระ
ปฐมเจดีย
2. เขียนเลาเรื่อง
จากการฟง การดู
และการคนควา
จากสื่อสิ่งพิมพ
3. การเขียน
รายงานแสดง
ความคิดเห็น
เกี่ยวกับตํานานฯ

1. การพูดแสดง
ความคิดเห็น
2. การเลาถายทอด
ความรูสึกและ
ประสบการณ

แนวทางการจัด
กิจกรรม

1. ศึกษาตํานาน
พื้นบานองคพระ
ปฐมเจดีย
2. แบงกลุม
วิเคราะห
3. พูดแสดงความ
คิดเห็น
4. สรุปผล
5. จัดทํารายงาน

เรื่อง

ผลการเรียนรู

3. เสนทางสู
องคพระ

เมื่อกําหนด
สถานการณ
เกี่ยวกับตําแหนง
ของสิ่งตางๆและ
การเดินทางให
สามารถเขียน
แผนผังแสดง
ตําแหนงของสิ่ง
ตางๆ โดยใช
มาตราสวน

การออกแบบหนวยการเรียนรู
ชื่อหนวยการเรียนรู พระปฐมเจดียเสียดฟา
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
สาระสําคัญ
สาระการเรียนรู ภาระงาน/ชิน้ งาน
1. ทิศ
2. แผนผังการ
เดินทางโดยใช
มาตราสวน

1. ทิศ
2. การเขียน
แผนผังแสดง
ตําแหนงของสิ่ง
ตางๆ บริเวณองค
พระปฐมเจดียแ ละ
แผนผังแสดง
เสนทางการ
เดินทางโดยใช
มาตราสวน

แผนผังแสดง
ตําแหนงของสิ่ง
ตางๆ บริเวณองค
พระปฐมเจดีย

แนวทางการจัด
กิจกรรม
1. ทบทวนเรื่องทิศ
และมาตราสวน
ไปใชในการเขียน
แผนผัง
2. จัดทําแผนผัง
ตําแหนงของสิ่ง
ตางๆ บริเวณองค
พระปฐมเจดีย
3. อภิปรายและ
สรุปแผนผัง
ตําแหนงของสิ่ง
ตางๆ บริเวณองค
พระปฐมเจดีย

ชื่อหนวย สนามจันทรงามลน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
1. เรื่อง
2. ผลการเรียนรู
1. มีความรูความเขาใจประวัติความเปนมา ชวงเวลาของการพัฒนาและความสําคัญของ
พระราชวั งสนามจันทร สภาพทางภู มิ ศาสตร ภูมิสถาปตย การคมนาคม ระบบนิเวศน บริเ วณ
พระราชวังสนามจันทร ภูมิปญญาไทย ประเพณี การอนุรักษพระราชวังสนามจันทร
2. สืบคน อภิปราย วิเคราะห และนําเสนอ ขอมูลเกี่ยวกับพระราชวังสนามจันทรไดอยาง
เปนระบบ
3. เห็นคุณคา รัก ภูมิใจในภูมิปญญาไทย ประเพณี และมีสวนรวมในการอนุรักษพระราชวัง
สนามจันทร
3. สาระสําคัญ
พระราชวังสนามจันทรเปนพระราชวังที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว โปรด
เกล า ให ส ร า งขึ้ น ใช เ วลาก อ สร า งนานถึ ง 4 ป และแล ว เสร็ จ ในป พ.ศ. 2450 ภายในบริ เ วณ
พระราชวังสนามจันทรมีสิ่งกอสรางประกอบดวย พระที่นั่งพิมานปฐม พระที่นั่งอภิรมยฤดี พระที่
นั่งวัชรีรมยา พระที่นั่งสามัคคีมุขมาตย พระตําหนักชาลีมงคลอาสน พระตําหนักมารีราชรัตบัลลังก
พระตําหนักทับแกว พระตําหนักทับขวัญ เทวาลัยคเณศร เรือนพระยานนทิการ เรือนพระธเนศวร
เรือนทับเจริญ อนุสาวรียยาเหล
4. สาระการเรียนรู
1. ประวัติความเปนมาและชวงเวลาการพัฒนาความสําคัญของพระราชวังสนามจันทร
สภาพทางภูมิศาสตร ภูมิสถาปตย การคมนาคม ระบบนิเวศบริเวณพระราชวังสนามจันทร ภูมิ
ปญญาไทย ประเพณี การอนุรักษพระราชวังสนามจันทร
2. กระบวนการในการสืบคนขอมูลการอภิปราย การวิเคราะห การนําเสนอ
3. การเห็นคุณคา รักและภูมิใจในภูมิปญญาไทย ประเพณีการอนุรักษพระราชวังสนาม
จันทร
5. แนวทางการจัดกิจกรรม
1. ครูใหความรู
2. กิจกรรมกลุม
- ทํางานตามที่รับมอบหมาย
- นําเสนอ
3. พานักเรียนทัศนศึกษา เรียนจากแหลงเรียนรูจริง บันทึกขอมูลการศึกษา, นําเสนอ

เรื่อง
สืบสานตํานาน
พุทธมณฑล

ผลการเรียนรู
1. เขาใจภูมหิ ลัง
ประวัติความ
เปนมาของพุทธ
มณฑล
สภาพแวดลอม
ทางธรรมชาติ ภูมิ
หลังทางเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม
ภูมิปญญาทองถิ่น
ที่เกี่ยวของกับ
พุทธมณฑลซึ่งมี
อิทธิพลตอการ
ดํารงชิวตตั้งแต
อดีตถึงปจจุบนั
2. มีทักษะในการ
แสวงหาความรู
และใช
กระบวนการทาง
เทคโนโลยีสืบคน
วิเคราะห นําเสนอ
และถายทอด
ขอมูลเกี่ยวกับ
พุทธมณฑลได
อยางมีระบบและ
มีประสิทธิภาพ
3. ตระหนักและ
เห็นคุณคา ภูมใิ จ
ในศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปญญาทองถิ่น
ของพุทธมณฑล
ซึ่งควรคาแกการ
อนุรักษ

การออกแบบหนวยการเรียนรู
ชื่อหนวยการเรียนรู พุทธมณฑลคูธานี
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
สาระสําคัญ
สาระการเรียนรู ภาระงาน/ชิน้ งาน
1. พุทธมณฑล
เปนศาสนสถานที่
สําคัญ มีปูชนียสถานที่สําคัญทาง
พระพุทธศาสนา
ไดแก สถานที่
ประสูติ ตรัสรู
ปรินิพพาน
สถานที่ปฐม
เทศนา มี
พระพุทธรูปปาง
ลีลานามวาพระศรี
ศากยทศพลญาณ
ประธานพุทธ
มณฑลสุทรรศน
วัตถุประสงคใน
การสรางเพื่อเปน
พุทธบูชาและเปน
พุทธานุสรณ
สถาน ซึ่งเปน
ศาสนาประจําชาติ
ไทย

1. ประวัติความ
เปนมา
2. ความสําคัญ
3. สภาพเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม
ศาสนา
4. คุณคาภูมิปญ
 ญา
และการอนุรักษ
5. สภาพแวดลอม
6. สภาพปญหา
แนวทางแกไขใน
อนาคต

1. เขียนประวัติ
ความเปนมา,
ความสําคัญ
2. วาดภาพ
พระพุทธรูปปาง
ลีลา
3. เขียนสถานที่
สําคัญในพุทธ
มณฑล
4. ชิ้นงานแสดง
ภาพทาง
ภูมิศาสตรของ
พุทธมณฑล
5. ชิ้นงานสรุป
ดานพุทธศาสนา
ประเพณี/แหลง
เรียนรูเปน
แผนภาพความคิด

แนวทางการจัด
กิจกรรม
1. ศึกษาใบความรู,
นําเสนอหนาชัน้
เรียน
2. ทํากิจกรรมใบ
งาน
3. คนควาเรื่อง
สภาพทาง
ภูมิศาสตรของ
พุทธมณฑล
4. สรุปคนควา
นําเสนอเปน
แผนภาพความคิด
5. นักเรียนทํา
หนังสือเลมเล็ก
เรื่อง พุทธมณฑล
คูธานี

เรื่อง

ผลการเรียนรู

“มารูจักสมโอกัน
เถอะ”

1. มีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับ
ลักษณะทาง
พฤกษศาสตร
สายพันธุและ
ประโยชนของสม

“สมโอดี ศรี
นครปฐม”

การออกแบบหนวยการเรียนรู
ชื่อหนวยการเรียนรู สมโอหวาน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
สาระสําคัญ
สาระการเรียนรู ภาระงาน/ชิน้ งาน

สมโอเปนไมยนื
ตนขนาดกลางใน
ตระกูลเดียวกับสม
มีถิ่นกําเนิดบริเวณ
แถบเอเชียอาคเนย
และสามารถปลูก
ไดดีในดินเกือบ
ทุกชนิด และเปน
ไมผลที่มีคุณคา
ทางอาหาร การ
รักษาโรคและเปน
พืชเศรษฐกิจที่
สรางรายได
1. มีความรูความ สมโอนครปฐม
เขาใจเกี่ยวกับ
โดยเฉพาะที่นคร
ลักษณะ
ชัยศรีเปนที่
สภาพแวดลอมที่ ยอมรับวาเปนสม
เหมาะสมตอการ
โอที่มีรสชาติ
ปลูกสมโอ การ
อรอยเพราะมี
ขยายพันธุ การ
ภูมิอากาศที่
ดูแลรักษา โรค
เหมาะสม การ
และแมลงศัตรู
สมโอ
ขยายพันธุสมโอ
2. รักและภูมใิ จใน สามารถทําได
ทองถิ่นของตน
หลายวิธี เชน เพาะ
3. มุงมั่นในการ
เมล็ด ติดตา ตอน
ทํางาน
และเสียบกิ่ง สม
โอดีมีคุณภาพตอง
รูจักดูแลรักษา

1. ประวัติของ
สมโอ
2. ลักษณะทาง
พฤกษศาสตร
3. สายพันธุสมโอ
4. ประโยชนของ
สมโอ

1. ใบงาน
1.1 แผนผัง
ความคิดเรื่อง
สมโอ
* สายพันธุสมโอ
* ประโยชนของ
สมโอ

1. พันธุสมโอที่
นิยมของนครปฐม
2. สภาพ
ภูมิศาสตรที่
เหมาะสมในการ
ปลูกสมโอ
3. การขยายพันธุ
สมโอ
4. การดูแลรักษา
5. แมลงและโรค
ในสมโอ

1. ใบงาน
* พันธุสมโอของ
นครปฐม
* การขยายพันธ
พืช
* การดูแลรักษา
* แมลงและโรค
ในสมโอ

แนวทางการจัด
กิจกรรม
1. ศึกษาใบความรู
2. สืบคนขอมูล
จากแหลงเรียนรู
ตางๆ

1. ศึกษาใบความรู
2. กระบวนการ
กลุม
3. สืบคนขอมูล
จากแหลงเรียนรู
ตางๆ
4. การนําเสนอ
ขอมูล

เรื่อง

“สมโอไมผล
เศรษฐกิจ”

“ขบคิด พิชติ
ปญหาสมโอ”

ผลการเรียนรู

สาระสําคัญ

พรอมทั้งหมั่น
ดูแลกําจัดแมลง
และโรคที่จะเกิด
กับสมโอ
1. มีความรูความ สมโอใหผลผลิต
เขาใจอธิบาย
ตั้งแตอายุ 4 ป
เกี่ยวกับการเก็บ และใหผลผลิตไม
เกี่ยวสมโอ การ
ต่ํากวา 15-20 ป
จําหนายและการ เมื่อเก็บเกีย่ วแลว
แปรรูปสมโอ
สามารถสราง
2. มีทักษะการ
รายไดทั้งโดยตรง
ปฏิบัติการแปรรูป และการแปรรูปได
สมโอ
หลายวิธี
3. ทํางานเปน
ระบบ
4. มารยาทในการ
ทํางาน
5. มงมั่นในการ
ทํางาน
1. ระบุปญหาและ สมโอนครปฐมมี
แสดงความคิดเห็น ปริมาณนอยลง
เกี่ยวกับแนว
ดวยปจจัยหลาย
ทางแกไขปญหาที่ อยาง เชน การ
เกิดกับสมโอ
ปลูกพืชที่ใหผล
เร็วกวา หรือการ
จัดสรรที่ดินเปนที่
อยูอาศัยมากขึน้
สงผลใหเกิด

สาระการเรียนรู

ภาระงาน/ชิน้ งาน

แนวทางการจัด
กิจกรรม

1. ผลผลิตและการ
เก็บเกีย่ ว
2. การจัดการ
ผลผลิต
3. การแปรรูปสม
โอ

1. ผลิตภัณฑการ
แปรรูปสมโอ
* สมโอกวน
* สมโอฉาบ
* เปลือกสมโอ
เชื่อม
* ทอฟฟสมโอ
* แยมสมโอ

1. ศึกษาใบความรู
2. การปฏิบัติการ
แปรรูปสมโอ

1. ปญหาที่เกิดกับ
สมโอ
2. แนวทางแกไข
ปญหาที่เกิดกับสม
โอ

1. ใบงาน
* ปญหาและแนว
ทางแกไขปญหา
ของสมโอ

1. กระบวนการ
กลุม
2. การอภิปราย
3. การแสดงความ
คิดเห็น

เรื่อง

ผลการเรียนรู

สาระสําคัญ
ปญหา ดังนั้นควร
หาวิธีการแกไข
ปญหาเพื่อให
คงไวซึ่งความ
เปนอัตลักษณของ
จังหวัดนครปฐม

สาระการเรียนรู

ภาระงาน/ชิน้ งาน

แนวทางการจัด
กิจกรรม

เรื่อง
ขาวสารขาว
นครปฐม

การออกแบบหนวยการเรียนรูโดยโรงเรียนวัดวังตะกู
ชื่อหนวยการเรียนรู ขาวสารขาว
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6
ผลการเรียนรู
สาระสําคัญ
สาระการเรียนรู ภาระงาน/ชิน้ งาน
1. มีความรู ความ
เขาใจภูมิประเทศ
ภูมิอากาศ ประวัติ
ความเปนมาของการ
ทํานา พันธุขาวที่
นิยมปลูก ประเพณี
วัฒน-ธรรมของการ
ทํานาในจังหวัด
นครปฐม
2. เปรียบเทียบการคา
ขาวในอดีตและ
ปจจุบันได
3. บอกภูมิปญญา
ของชาวนาใน
ทองถิ่นได
4. เห็นคุณคาและ
อนุรักษสิ่งแวดลอม
ประเพณี วัฒนธรรม
ของการทํานา

จังหวัดนครปฐม
ตั้งอยูในที่ลุมภาค
กลาง สภาพดินมี
ความสมบูรณ มีแม
น้ําทาจีนไหลผาน
ภูมิอากาศไมรอนจัด
ประชากรสวนใหญ
ประ-กอบอาชีพทํา
นา มีประเพณีวัฒนธรรมเกี่ยวกับการทํา
นาผลิตขาวได
คุณภาพดีจนเปน
สวนหนึ่งของคําขวัญ
จังหวัดนครปฐม
“สมโอหวาน
ขาวสารขาว
ลูกสาวงาม
ขาวหลามหวานมัน
สนามจันทรงามลน
พุทธมณฑลคูธานี
พระปฐมเจดียเสียด
ฟา”
ปจจุบันมีคลอง
ชลประทานไหลผาน
ทําใหชาวนาสามารถ
ปลูกขาวไดตลอดทั้ง
ป เกิดภูมิปญญาใน
การทําเกษตรอินทรีย
และนําขาวมาแปรรูป

1. สภาพภูมิประเทศ
และภูมิอากาศ
2. ประวัติความ
เปนมา
2.1 ที่มาของคําวา
ขาวสารขาว
2.2 การทํานาในอดีต
2.3 การทํานาใน
ปจจุบัน
2.4 พันธุขาวที่ปลูก
ในทองถิ่น
3. สังคมประเพณี
และวัฒนธรรม
3.1 สภาพความ
เปนอยูของประชากร
ชาวนครปฐม
3.2 ประเพณีที่เกี่ยวของกับการทํานา
4. เศรษฐกิจจากการ
ทํานา การคาขาวใน
อดีต การคาขาวใน
ปจจุบัน
5. ภูมิปญญาของ
ชาวนา
5.1 การผลิตขาว
อินทรีย
- ความหมายของขาว
อินทรีย

1.การรายงานตาม
หัวขอตอไปนี้
- สภาพภูมิประเทศ
และภูมิอากาศของ
จังหวัดนครปฐม
- ประวัติความเปนมา
ของการทํานาจังหวัด
นครปฐม
- ผลิตภัณฑอาหาร
จากขาว
- การผลิตขาว
อินทรีย
2. การแสดงบทบาท
สมมติของชีวิต
ชาวนา
3. การรองเพลง
เกี่ยวกับการทํานา
4. การจัดนิทรรศการ
เรื่องการทํานา

แนวทางการจัด
กิจกรรม
1. รวมสนทนา
เกี่ยวกับการทํานาซึ่ง
ติดอยูหนาชั้นเรียน
2. นักเรียนเลา
ประสบการณการทํา
นา
3. แบงนักเรียน
ออกเปน 4 กลุม ให
สืบคนขอมูลเกี่ยวกับ
การทํานาของจังหวัด
นครปฐม กลุมละ 1
หัวขอดังนี้
- สภาพภูมิประเทศ
และภูมิอากาศของ
จังหวัดนครปฐม
- ประวัติความเปนมา
ของการทํานาใน
จังหวัดนครปฐม
- ผลิตภัณฑอาหาร
จากขาว
- การผลิตขาว
อินทรีย
4. แตละกลุม
นําเสนอผลงานหนา
ชั้นเรียน
5. ครูและนักเรียน
รวมกันสรุปความรูที่
ไดจากการนําเสนอ
ผลงาน

เรื่อง
ขาวสารขาว

ผลการเรียนรู

สาระสําคัญ

สาระการเรียนรู

ทําผลิตภัณฑทั้ง
อาหารคาว อาหาร
หวาน

- ขั้นตอนการผลิต
ขาวอินทรีย
5.2 คุณคาและ
ผลิตภัณฑจากขาว
6. การอนุรักษอาชีพ
ทํานา
6.1 อนุรักษ
สิ่งแวดลอม
6.2 อนุรักษพันธุขาว
6.3 อนุรักษวิธีการ
เพาะปลูก
6.4 การทํานาแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง

ภาระงาน/ชิน้ งาน

แนวทางการจัด
กิจกรรม
6. นักเรียนศึกษา
สอบถามผูรูเกี่ยวกับ
วิถีชีวิตชาวนา
นครปฐม เชน การ
เพาะปลูกขาว
ประเพณีตางๆ
เกี่ยวกับการทํานา
เพลงเกี่ยวกับการทํา
นา เปนตน แลว
นําเสนอดวยบทบาท
สมมติ
7. แบงกลุมนักเรียน
จัดนิทรรศการเรื่อง
การทํานา

