ผังมโนทัศน
รายวิชาเพิ่มเติม วิชา นครปฐมดินแดนทอง รหัสวิชา ส 16201 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
สายพันธุ
ปจจัยการปลูก
ลักษณะเดน
การเลือกซื้อ
การจําหนาย

บทสนทนา
คําศัพท
พูดแนะนําองคพระฯ
สภาพแวดลอมกับการดํารงชีวิต
การดูแลธรรมชาติสิ่งแวดลอม
ประวัติการสรางและบูรณะ
ความตระหนักเห็นคุณคา

ใสใจเลาขานตํานาน
ภูมิปญญาไทย
นานานิเวศน
สนุกกับภาษา

ตํานานสมออน
ความเปนมา
ความสําคัญ

ดั้งเดิม
เศรษฐกิจพอเพียง
การใชเทคโนโลยี

การปลูก
เรื่องเลาขาน

ภูมิปญญา
สมโอหวาน
ขาวสารขาว

พระปฐมเจดียเสียดฟา

พุทธมณฑลคูธานี

ปญหาอาชีพทําขาวหลาม
การทําขาวหลาม
ปจจัย/วัตถุดิบ
ความเปนมา

ภูมิปญญา

ศิลปวัฒนธรรม

สภาพภูมิศาสตร

ความสําคัญ

พุทธศาสนา

แหลงศึกษา

ประเพณี

ที่ตั้ง
การคมนาคม
สถาปตยกรรม
จิตรกรรม
วรรณกรรม
ประติมากรรม

มีกริยามารยาท
ปฏิบัติตนตามประเพณี
มีความกตัญู
ลูกสาวงาม
รักความสะอาด
ความหมาย

ขาวหลามหวานมัน

สนามจันทรงามลน
ประวัติความเปนมา

ที่ตั้ง

การคมนาคม

ระบบนิเวศน

ภูมิสถาปตย

สภาพภูมิศาสตร
ความสําคัญ
ความเปนมา

นครปฐมแหงความภาคภูมิใจ

วิธีการ
สภาพทางภูมิศาสตร
การดูแล
การเก็บเกี่ยว
อาชีพ
รายได
ภูมิปญญา
ระบบนิเวศ

ความเปนมาของการปลูกขาว
การปลูก
การทํานา
การอนุรักษ
ประเพณีเกี่ยวกับขาว

ทิศ
มาตราสวน
แผนผัง

เสนทาง
อลังการงานอาชีพ
ศิลปกรรมสรางสรรค

การอนุรักษ
การพัฒนา ขั้นตอน

ภูมิปญญา
การผลิตเพื่อการคา
แหลงผลิต
การเลือกซื้อ

วัตถุดิบ
ผูผลิต

สรุปใบงานที่ 4
การเขียนคําอธิบายรายวิชา
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ศึกษา ตํานาน ประวัติความเปนมาของสมโอ สภาพทางภูมิศาสตร ความสําคัญ ประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่น ขาวสาร ลูกสาวงาม ขาวหลาม พระราชวังสนามจันทร พุทธมณฑล พระปฐม
เจดีย การผลิต การจัดจําหนาย การพัฒนาเทคโนโลยี การทองเที่ยว เศรษฐกิจพอเพียง และระบบ
นิเวศน
โดยใช ก ระบวนการอภิ ป ราย วิ เ คราะห ซั ก ถาม ศึ ก ษาค น คว า สื บ ค น ข อ มู ล สํ า รวจ
สัมภาษณ นําเสนอหนาชั้น ฝกปฏิบัติ รายงาน โครงงาน หนังสือเลมเล็ก วาดภาพระบายสี แผนพับ
ทดสอบ
เพื่ อ ให ต ระหนั ก เห็ น คุ ณ ค า รั ก ภาคภู มิ ใ จ และอนุ รั ก ษ อ าชี พ ภู มิ ป ญ ญา ประเพณี
วัฒนธรรม ของจังหวัดนครปฐม
ผลการเรียนรู
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับตํานาน ประวัติ ความเปนมา สภาพทางภูมิศาสตร ระบบ
นิเวศน ความสําคัญ ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ผลผลิต ของสมโอ ขาวสาร ลูกสาวงาม
ขาวหลาม พระราชวังสนามจันทร พุทธมณฑล พระปฐมเจดีย ผลิตภัณฑ การจัดจําหนาย การ
พัฒนาดานเทคโนโลยี การทองเที่ยว เศรษฐกิจพอเพียง อาชีพ
2. สามารถสืบคน อภิปราย วิเคราะห สรุป นําเสนอขอมูลได
3. ตระหนัก เห็นคุณคา รัก ภาคภูมิใจ และอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมของจังหวัดนครปฐม

การจัดทําโครงสรางวิชา นครปฐมแหงความภาคภูมิใจ รหัสวิชา ส 16201
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ชื่อหนวยการเรียนรู
สมโอ

ขาวสารขาว
(หนวยที่ 2)

ผลการเรียนรู
1. มีความรูความเขาใจตํานาน
ความสําคัญของสมโอนครชัยศรี

สาระการเรียนรู

1. ตํานานสมโอนครชัยศรี
- สมออม
- แหลงปลูก
- ความสําคัญ
2. มีความรูความเขาใจสายพันธุ - สายพันธุสมโอ
ปจจัยการปลูก รสชาติ การผลิต - ปจจัยการปลูกสมโอ
การจําหนายของสมโอ
- รสชาติ
- การผลิต/การจําหนาย
3. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภูมิ - ภูมิปญญาดั้งเดิม
ปญญาชาวบาน การพัฒนาดาน - การพัฒนาดานเทคโนโลยี
เทคโนโลยี เศรษฐกิจพอเพียงและ (ภูมิปญญาใหม)
คุณคาดานศิลปวัฒนธรรมและ
- คุณคาศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ประเพณี
1. ความเปนมาและพันธุขาวใน
1. มีความรูความเขาใจความ
เปนมาของขาวและพันธุขาวใน จังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
2. สภาพภูมิประเทศและภูมอิ ากาศ
2. มีความรูและเขาใจสภาพภูมิ
ของจังหวัดนครปฐมที่เหมาะสมกับ
ประเทศและภูมิอากาศที่
การปลูกขาว
เหมาะสมกับการปลูกขาว
3. ประเพณีการปลูกขาวในจังหวัด
3. ประเพณีทเี่ กี่ยวกับการปลูก
นครปฐม
ขาวในจังหวัดนครปฐม
4. ภูมิปญญาทองถิ่นและระบบนิเวศ
4. ตระหนักและเห็นคุณคาภูมิ
ปญญาทองถิ่นและระบบนิเวศ
5. สามารถสงเสริมและอนุรักษ 5. การสงเสริมและการอนุรักษภูมิ
ปญญาการปลูกขาวของจังหวัด
ภูมิปญญาการปลูกขาวของ
นครปฐม
จังหวัดนครปฐม

เวลา น้ําหนัก
(ชม.) คะแนน
5
8

5

8

ชื่อหนวยการเรียนรู
ขาวสารขาว
(หนวยที่ 2)
(ตอ)
ลูกสาวงาม

ขาวหลามหวานมัน

สนามจันทรงามลน

ผลการเรียนรู

สาระการเรียนรู

เวลา น้ําหนัก
(ชม.) คะแนน

6. สามารถบอกอาชีพการทํานาและ 6. ลั ก ษณะอาชี พ และรายได ห ลั ก
รายไดของเกษตรกรได
ของเกษตรกร
1. เข า ใจถึ ง การมี กิ ริ ย ามารยาทที่
ถูกตองตามประเพณี
2 . นั ก เ รี ย น ป ฏิ บั ติ ต น ใ น เ รื่ อ ง
กิริยามารยาท วาจาของหญิงไทย
3. ความภาคภู มิ ใ จในการมี ก ริ ย า
มารยาทในความเปนหญิง
1. นักเรียนบอกประวัติความเปนมา
ของขาวหลามได
2. นั ก เรี ย นอธิ บ ายวิ ธี ป ฏิ บั ติ (ทํ า )
และประโยชนของขาวหลามได
3. นักเรียนสามารถสรุปนําเสนอผล
การทํางานได
1. มี ค วามรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ
ประวัติความเปนมา วิวัฒนาการและ
ความสํ า คั ญ ของพระราชวั ง สนาม
จั น ทร รวมทั้ ง สภาพภู มิ ศ าสตร
ศิ ล ป ก ร ร ม แ ล ะ ก า ร อ นุ รั ก ษ
พระราชวังสนามจันทรไดอยางเปน
ระบบ
2. สื บ ค น อภิ ป ราย วิ เ คราะห แ ละ
นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับพระราชวัง
สนามจันทร
3. เห็นคุณคา รัก ภูมิใจในภูมิปญญา
ไทย และการอนุ รั ก ษ พ ระราชวั ง
สนามจันทร

1. มารยาทไทย

3

4

6

10

7

10

2. การปฏิบัติตนตามมารยาทไทย
3. เอกลักษณของมารยาทไทยที่เปน
ที่รูจัก
- ประวัติ
- วัสดุอุปกรณ
- วิธีทํา (ขั้นตอน)
- ปฏิบัติการทําขาวหลาม

- ป ร ะ วั ติ ค ว า ม เ ป น ม า แ ล ะ
ความสําคัญ
- สภาพภูมิศาสตร
- ศิลปกรรม
- การอนุรักษ

ชื่อหนวยการเรียนรู
พุทธมณฑลคูธานี

พระปฐมเจดีย
เสียดฟา
1) องคพระปฐมเจดีย
ภูมิปญญาไทย
2 ) ใ ส ใ จ เ ล า ข า น
ตํานานองคพระปฐม
เจดีย
3 ) ศิ ล ป ก ร ร ม
สรางสรรค
4) อลังการงานอาชีพ
5) เส น ทางสู อ งค
พระปฐมเจดีย
6) กายาเปนสุข
7) นานานิเวศน

ผลการเรียนรู
1. เข า ใจภู มิ ห ลั ง ความสํ า คั ญ
ประวั ติ ค วามเป น มาและระบบ
นิ เ วศน ท างธรรมชาติ ข องพุ ท ธ
มณฑล
2. มี ทั ก ษะในการแสวงหาความรู
ดวยตนเองและใชกระบวนการทาง
เทคโนโลยีสืบคนวิเคราะหเกี่ยวกับ
พุทธมณฑลไดอยางมีระบบและมี
ประสิทธิภาพ
3. ตระหนั ก เห็ น คุ ณ ค า ภู มิ ใ จใน
ประเพณี วั ฒ นธรรม เกี่ ย วกั บ
พระพุทธศาสนา

สาระการเรียนรู

เวลา น้ําหนัก
(ชม.) คะแนน
พุทธมณฑลเปนศูนยการเรียนรูทาง 6
10
พระพุทธศาสนา มีพระศรีศากยทศ
พ ล ญ า ณ ป ร ะ ธ า น พุ ท ธ ม ณ ฑ ล
สุ ท รรศน ป ระดิ ษ ฐานประจํ า พุ ท ธ
มณฑล

7
- รูแ ละเขาใจประวัติองคพระปฐม
เจดียและภูมิปญญาของคนไทย
- เขียนรายงานเกี่ยวกับประวัติของ
องคพระปฐมเจดีย

- ภู มิ ป ญ ญาของบุ ค คลสํ า คั ญ ของ
การสราง
- การเขี ย นเล า เรื่ อ งจากการฟ ง , ดู ,
การคนควา

- ส ร า ง ส ร ร ค ง า น ศิ ล ป ะ ต า ม - คิดริเริ่มสรางสรรค
ประสบการณ
- ใชกระบวนการเทคโนโลยีสืบคน - สํารวจขอมูลของดีเมืองนครปฐม
- ทิศ
- เขียนแผนผังการเดินทาง
- การเขียนแผนผัง
- เข า ใจและเลื อ กซื้ อ อาหารเพื่ อ - อาหารและโภชนาการ
บริ โ ภคได อ ย า งถู ก ต อ งตามหลั ก - ภัยอันตรายจากอาหาร
โภชนาการ

10

ชื่อหนวยการเรียนรู

ผลการเรียนรู

สาระการเรียนรู

- อธิบายความสัมพันธระหวาง
- สํารวจสังเกตสิ่งมีชีวิตในแตละ
สภาพแวดลอมกับการดํารงชีวิตได แหลง
ระหวางเรียน
สอบภาคเรียนที่ 1
สอบภาคเรียนที่ 2
สรุป

เวลา น้ําหนัก
(ชม.) คะแนน

43

เรื่อง

ผลการเรียนรู

สมโอหวาน

1. มีความรูความ
เขาใจตํานาน
ความสําคัญของ
สมโอ สายพันธุ
ปจจัยการปลูก
รสชาติ การผลิต
การจําหนาย
รวมทั้งภูมิปญญา
ชาวบานกับการ
พัฒนาดาน
เทคโนโลยี
เศรษฐกิจพอเพียง
และคุณคาดาน
ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณี
2. สืบคน อภิปราย
วิเคราะหและ
นําเสนอขอมูล
(สารสนเทศ) สม
โอหวานไดอยาง
เปนระบบ
3. เห็นคุณคา รัก
ภูมิใจภูมิปญญา
ไทย วัฒนธรรม
และประเพณี มี
สวนรวมในการ
สงเสริมอนุรักษ
สมโอของทองถิ่น

การออกแบบหนวยการเรียนรู
ชื่อหนวยการเรียนรู สมโอหวาน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
สาระสําคัญ
สาระการเรียนรู ภาระงาน/ชิน้ งาน
สมโอเปนผลไมที่
มีรสชาติอรอยมี
หลายพันธุ เปน
พืชเศรษฐกิจทีม่ ี
ชื่อเสียงของ
จังหวัดนครปฐม

1. ตํานาน
ความสําคัญของ
สมโอ สายพันธุ
ปจจัยการปลูก
รสชาติ การผลิต
การจําหนาย
รวมทั้งภูมิปญญา
ชาวบานกับการ
พัฒนาดาน
เทคโนโลยี
เศรษฐกิจพอเพียง
และคุณคาดาน
ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณี
2. กระบวนการใน
การสืบคนขอมูล
อภิปราย การ
วิเคราะหและการ
นําเสนอ
3. เห็นคุณคา รัก
ภูมิใจในภูมิปญ
 ญา
ไทย วัฒนธรรม
และประเพณี มี
สวนรวมในการ
สงเสริมอนุรักษ
สมโอของทองถิ่น

- สนทนา ซักถาม
สรุปความคิดเห็น
- เขียนผังความคิด
- เลาเรื่อง
- ศึกษาสถานที่
จริง, ทัศนศึกษา
ชุมชน
- เชิญวิทยากร
- รวบรวมขอมูล
ภาพ เกีย่ วกับสม
โอ และเกษตร
ทฤษฎีใหมและ
เศรษฐกิจพอเพียง
และจัดทําเปน
รายงาน

แนวทางการจัด
กิจกรรม
1. ทองคําขวัญของ
จังหวัดนครปฐม
2. รองเพลงที่มีคํา
ขวัญของจังหวัด
นครปฐม
3. ชมวีดีทัศน
เกี่ยวกับการปลูก
สมโอ
4. ศึกษาแหลง
เรียนรู (สวนสมโอ
ในทองถิ่น)
5. สืบคนขอมูล
เพิ่มเติมจาก
อินเตอรเน็ต /
เอกสาร
6. ทํารายงานเรื่อง
สมโอ
7. นําเสนอรายงาน
8. ทดสอบกอน
เรียน-หลังเรียน

เรื่อง

ผลการเรียนรู

การออกแบบหนวยการเรียนรู
ชื่อหนวยการเรียนรู ขาวสารขาว
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
สาระสําคัญ
สาระการเรียนรู ภาระงาน/ชิน้ งาน

1. ความเปนมา

1. มีความรูความ
เขาใจประวัติความ
เปนมาของขาวใน
จังหวัดนครปฐม
2. มีความรูความ
เขาใจเรื่องพันธุ
ขาวที่ปลูกใน
จังหวัดนครปฐม

- ความรูความ
เขาใจเรื่องขาวและ
พันธุขาวที่ปลูกใน
จังหวัดนครปฐม

1. ประวัติความ
เปนมาของขาวใน
จังหวัดนครปฐม
2. พันธุขาวทีป่ ลูก
ในจังหวัด
นครปฐม

1. รายงานเรื่อง
ประวัติความ
เปนมาของขาวใน
จังหวัดนครปฐม
2. แผนผังความคิด
เรื่องพันธุขาวที่
ปลูกในจังหวัด
นครปฐม

2. สภาพ
ภูมิศาสตร

1. มีความรูและ
เขาใจสภาพ
ภูมิประเทศและ
ภูมิอากาศของ
จังหวัดนครปฐม

1. ความรูและ
เขาใจสภาพ
ภูมิประเทศและ
ภูมิอากาศของ
จังหวัดนครปฐม

1. สภาพภูมิ
ประเทศและ
ภูมิอากาศของ
จังหวัดนครปฐม

1. วาดภาพระบาย
สีสภาพภูมิ
ประเทศของ
จังหวัดนครปฐม
และสรุป
ภูมิอากาศลงใน
แผนผัง

3. สืบสาน
ประเพณี

1. มีความรูความ
เขาใจประเพณีที่
เกี่ยวกับการปลูก
ขาวในจังหวัด
นครปฐม

1. ความรูความ
เขาใจประเพณี
ตระหนัก เห็น
คุณคาของภูมิ
ปญญาทองถิ่น

1. ประเพณีที่
เกี่ยวกับการปลูก
ขาวในจังหวัด
นครปฐม

1. พูดนําเสนอ
ประเพณีทเี่ กีย่ วกับ
การปลูกขาวใน
จังหวัดนครปฐม

แนวทางการจัด
กิจกรรม
1. ศึกษาความ
เปนมา ประวัติ
ของขาวในจังหวัด
นครปฐม
2. แบงกลุม
คนควาเพื่อจัดทํา
รายงาน
3. ศึกษาพันธุข าว
ที่ปลูกในจังหวัด
นครปฐม
4. แบงกลุมเพือ่
จัดทําแผนผัง
ความคิด
1. ศึกษาคนควา
สภาพภูมิประเทศ
และภูมิอากาศของ
จังหวัดนครปฐม
2. วาดภาพและ
ระบายสี เขียน
สรุปภูมอิ ากาศ
ของจังหวัด
นครปฐมลงใน
แผนผัง
1. แบงกลุม
นักเรียน
2. ศึกษาคนควา
ตามเรื่องที่กําหนด

เรื่อง
3. สืบสาน
ประเพณี (ตอ)

4. เศรษฐกิจ

ผลการเรียนรู

สาระสําคัญ

สาระการเรียนรู

ภาระงาน/ชิน้ งาน

แนวทางการจัด
กิจกรรม
2. ตระหนักและ และการอนุรักษ 2. ภูมิปญญา
2. พูดนําเสนอภูมิ 3. พูดนําเสนอเปน
รายกลุม
เห็นคุณคาภูมิ
ภูมิปญญาทองถิ่น ทองถิ่นเรื่องการ ปญญาทองถิ่น
เรื่องการปลูกขาว - ประเพณีเกีย่ วกับ
ปญญาทองถิ่น
ที่เกี่ยวกับการปลูก ปลูกขาวใน
การปลูกขาว
3. สามารถ
ขาวในจังหวัด
จังหวัดนครปฐม ในจังหวัด
- ภูมิปญญา
สงเสริมและ
นครปฐม
3. การอนุรักษภูมิ นครปฐม
3. พูดนําเสนอการ ทองถิ่นในการ
อนุรักษภมู ิปญ
 ญา
ปญญาการปลูก
 ญา ปลูกขาว
การปลูกขาวของ
ขาวของนครปฐม อนุรักษภมู ิปญ
การปลูกขาวของ - การอนุรักษภูมิ
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐม ปญญาการปลูก
ขาว
1. สามารถบอก
- ความรูเรื่อง
1. อาชีพหลักของ 1. สืบคนขอมูล
1. แบงกลุม
อาชีพหลักของคน เศรษฐกิจ อาชีพ คนจังหวัด
อาชีพหลักของคน นักเรียน
จังหวัดนครปฐม หลักและรายได นครปฐม
จังหวัดนครปฐม 2. ศึกษาและ
สืบคนขอมูลอาชีพ
ได
หลักของคนใน
2. รายไดหลักของ 2. สืบคนขอมูล
2. สามารถบอก
จังหวัดนครปฐม คนจังหวัด
รายไดหลักของ หลักและรายได
หลักของคน
รายไดหลักของ
คนจังหวัด
นครปฐม
จังหวัดนครปฐม
คนจังหวัด
นครปฐม
นครปฐมได

เรื่อง

ผลการเรียนรู

การทําขาวหลาม

- บอกประวัติ
ความเปนมาของ
การทําขาวหลาม
ได
- มีทักษะในการ
แสวงหาความรู
การทําขาวหลาม
ได
- ตระหนักถึงการ
อนุรักษภมู ิปญ
 ญา
ทองถิ่นเรื่องการ
ทําขาวหลามได

การออกแบบหนวยการเรียนรู
ชื่อหนวยการเรียนรู ขาวหลามหวานมัน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
สาระสําคัญ
สาระการเรียนรู ภาระงาน/ชิน้ งาน
ขาวหลามคือ
อาหารชนิดหนึ่งที่
เกิดจากภูมิปญญา
ชาวบานมีรสชาติ
อรอยหวานมัน
สรางชื่อเสียงและ
เปนสัญลักษณคํา
ขวัญจังหวัด
นครปฐม

- ประวัติความ
เปนมาภูมิปญญา
- กระบวนการใน
การสืบคนการ
แสวงหาความรู
การนําเสนอ
- การเห็นคุณคา
- ความภูมิใจและ
การอนุรักษภมู ิ
ปญญา
- ขั้นตอนการ
ปฏิบัติ

ผลผลิตขาวหลาม

แนวทางการจัด
กิจกรรม
ศึกษา คนควา
อภิปราย ซักถาม
สํารวจ ลงมือ
ปฏิบัติ

เรื่อง

ผลการเรียนรู

สนามจันทรมีที่มา 1. มีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับ
ประวัติความ
เปนมาและ
ความสําคัญของ
พระราชวังสนาม
จันทร
2. สามารถสืบคน
และนําเสนอ
ขอมูลเกี่ยวกับ
ประวัตแิ ละ
ความสําคัญของ
พระราชวังสนาม
จันทรได
3. มีเจตคติที่ดตี อ
การเรียนรูเรื่อง
สนามจันทรมที ี่มา
และรวมกิจกรรม
ดวยความสนใจ

ชื่อหนวยการเรียนรู สนามจันทรงามลน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
สาระสําคัญ
สาระการเรียนรู ภาระงาน/ชิน้ งาน
พระราชวังสนาม
จันทรเปนสถานที่
สําคัญแหงหนึง่
ของจังหวัด
นครปฐม ซึ่งมี
ความสําคัญ
ทางดาน
ประวัติศาสตร
ดาน
สถาปตยกรรม
และดาน
ศิลปวัฒนธรรม
การเรียนรูเรื่อง
ดังกลาวจึงจําเปน
และสําคัญตอชาว
จังหวัดนครปฐม
อยางยิ่งอันจะ
สงผลใหมีความ
ความเขาใจ รัก
และภาคภูมิใจตอ
พระราชวังสนาม
จันทร

ประวัติความ
เปนมาและ
ความสําคัญของ
พระราชวังสนาม
จันทร

แนวทางการจัด
กิจกรรม
- สืบคนขอมูลทาง - ศึกษาเอกสารใบ
อินเตอรเน็ต
ความรู
- ใบงาน
- คนควาขอมูล
- นําเสนอขอมูล จากหองสมุดและ
สืบคนขอมูลทาง
อินเตอรเน็ต
- การสนทนา
ซักถาม
- การรายงาน
อภิปราย

เรื่อง

ผลการเรียนรู

สาระสําคัญ

สาระการเรียนรู

สภาพภูมิศาสตร
นาศึกษา

1. รูและเขาใจ
เกี่ยวกับ
สภาพแวดลอม
ภูมิศาสตรของ
พระราชวังสนาม
จันทร
2. เขียนแผนที่
โครงรางแสดงถึง
ที่ตั้งและการ
คมนาคมของ
พระราชวังและ
สามารถนําเสนอ
ผลงานได
3. มีเจตคติที่ดตี อ
การเรียนรูเกี่ยวกับ
สภาพแวดลอม
ภูมิศาสตรของ
พระราชวังสนาม
จันทรและรวม
กิจกรรมดวยความ
สนใจ

พระราชวังสนาม
จันทรตั้งอยูใ นเขต
อําเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม
ลักษณะภูมิ
ประเทศเปนทีร่ าบ
ลุมอยูหางจากองค
พระปฐมเจดียไ ป
ทางทิศตะวันตก
ประมาณ 1
กิโลเมตร การ
คมนาคมสะดวก
มีรถประจํา
ทางผานหลายสาย
ทั้งรถประจําทาง
ภายในจังหวัดและ
รถประจําทาง
ตางจังหวัด

สภาพแวดลอม
ภูมิศาสตรของ
พระราชวังสนาม
จันทร

ภาระงาน/ชิน้ งาน

แนวทางการจัด
กิจกรรม
- การเขียนแผนที่ - ศึกษาเอกสารใบ
โครงรางแสดงถึง ความรู
ที่ตั้งและการ
- คนควาขอมูล
คมนาคมของ
จากหองสมุดและ
พระราชวังสนาม สืบคนขอมูลทาง
จันทร
อินเตอรเน็ต
- การสนทนา
- การนําเสนอ
ซักถาม
ผลงาน
- การรายงาน
อภิปราย

เรื่อง

ผลการเรียนรู

สาระสําคัญ

ตื่นตาศิลปกรรม

1. มีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับ
ศิลปกรรมและ
ความสําคัญของ
พระที่นั่ง พระ
ตําหนัก เทวาลัย
คเณศร และ
อนุสาวรียยาเหล
2. บอก อภิปราย
และนําเสนอถึง
ศิลปกรรม และ
ความสําคัญของ
พระที่นั่ง พระ
ตําหนัก เทวาลัย
คเณศร และ
อนุสาวรียยาเหล
จากการคนควา
และการสืบขอมูล
ได
3. รักและ
ภาคภูมใิ จตอ
ศิลปกรรมที่มีอยู
ในพระราชวัง
สนามจันทร

พระที่นั่ง พระ
ตําหนัก เทวาลัย
คเณศร และ
อนุสาวรียยาเหล ที่
สรางอยูในบริเวณ
พระราชวังสนาม
จันทร ถูกสราง
ตามแบบ
ศิลปกรรมไทย
และศิลปกรรม
ตะวันตกซึ่งแตละ
สถานที่มี
ความสําคัญและมี
ความเปนมา
แตกตางกัน

สาระการเรียนรู
ศิลปกรรมและ
ความสําคัญของ
พระที่นั่ง พระ
ตําหนัก เทวาลัย
คเณศร และ
อนุสาวรียยาเหล

ภาระงาน/ชิน้ งาน
- คนควาและ
สืบคนขอมูล
- นําเสนอขอมูล

แนวทางการจัด
กิจกรรม
- คนควาขอมูล
จากหองสมุดและ
สืบคนขอมูลทาง
อินเตอรเน็ต
- การสนทนา
ซักถาม
- การรายงาน
อภิปราย

เรื่อง

ผลการเรียนรู

สาระสําคัญ

เลิศล้ํานําอนุรักษ

1. มีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับแนว
ทางการอนุรักษ
พระราชวังสนาม
จันทร
2. จัดนิทรรศการ
และทําผลงานที่
แสดงถึงการ
อนุรักษพระราชวัง
สนามจันทร
3. เห็นคุณคา รัก
ภูมิใจในภูมิปญ
 ญา
ไทย และการ
อนุรักษพระราชวัง
สนามจันทร

พระราชวังสนาม
จันทรเปนสถานที่
สําคัญทางดาน
ประวัติศาสตร
ดานสถาปตยกรรมและดาน
ศิลปวัฒนธรรม
ของจังหวัด
นครปฐม ซึ่ง
เยาวชนคนใน
จังหวัดนครปฐม
ควรมีสวนรวมใน
การอนุรักษ
พระราชวังสนาม
จันทรใหคงอยู
เพื่อใหเยาวชนรุน
ตอๆ ไปไดเรียนรู
ศึกษาและคงอยูคู
จังหวัดนครปฐม
สืบตอไป

สาระการเรียนรู
ศิลปกรรมและ
ความสําคัญของ
พระที่นั่ง พระ
ตําหนัก เทวาลัย
คเณศร และ
อนุสาวรียยาเหล

ภาระงาน/ชิน้ งาน
- หนังสือเลมเล็ก
- แผนพับ
ประชาสัมพันธ
- จัดนิทรรศการ

แนวทางการจัด
กิจกรรม
- คนควาขอมูล
จากหองสมุดและ
สืบคนขอมูลทาง
อินเตอรเน็ต
- การรายงาน
อภิปราย
- นําเสนอผลงาน
จากการจัด
นิทรรศการ

เรื่อง

ผลการเรียนรู

พุทธมณฑลคูธานี 1. เขาใจภูมหิ ลัง
ความสําคัญ
ประวัติความ
เปนมาและระบบ
นิเวศนทาง
ธรรมชาติของ
พุทธมณฑล
2. มีทักษะในการ
แสวงหาความรู
ดวยตนเอง และใช
กระบวนการทาง
เทคโนโลยีสืบคน
วิเคราะหเกีย่ วกับ
พุทธมณฑลได
อยางมีระบบและ
มีประสิทธิภาพ
3. ตระหนัก เห็น
คุณคา ภูมิใจใน
ประเพณี
วัฒนธรรม
เกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนา

การออกแบบหนวยการเรียนรู
ชื่อหนวยการเรียนรู พุทธมณฑลคูธานี
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
สาระสําคัญ
สาระการเรียนรู ภาระงาน/ชิน้ งาน
พุทธมณฑลเปน
ศูนยการเรียนรู
ทาง
พระพุทธศาสนา
มีพระศรีศากยทศ
พลญาณประธาน
พุทธมณฑล
สุทรรศน
ประดิษฐาน
ประจําพุทธ
มณฑล

1. ประวัติความ
-ใบงานประวัติ
เปนมาความสําคัญ ความเปนมา/
ของพุทธมณฑล ความสําคัญ
- วาดภาพ
พระพุทธรูปปาง
ลีลา
2. สภาพทาง
- ชิ้นงานแสดง
ภูมิศาสตร ที่ตั้ง
ภาพทาง
การคมนาคม
ภูมิศาสตรของ
ระบบนิเวศนและ พุทธมณฑล
ภูมิสถาปตย
3. คุณคาดาน
พระพุทธศาสนา
ประเพณี แหลง
เรียนรู

แนวทางการจัด
กิจกรรม
1. ศึกษาใบความรู,
นําเสนอหนาชัน้
เรียน
2. ทํากิจกรรมใบ
งาน

3. คนควาเรื่อง
สภาพทาง
ภูมิศาสตรของ
พุทธมณฑล
4. สรุปการคนควา
และนําเสนอหนา
- ชิ้นงานสรุปเรื่อง ชั้นเรียน
คุณคาดานพุทธ
5. ทําชิ้นงานสรุป
ศาสนาของพุทธ เรื่องคุณคาของ
มณฑล
พุทธมณฑลดาน
- ทําหนังสือเลม พระพุทธศาสนา
เล็ก เรื่อง พุทธ
6. ใหนกั เรียนทํา
มณฑลคูธานี
หนังสือเลมเล็ก
เรื่อง พุทธมณฑล
คูธานี

เรื่อง
พระปฐมเจดีย
เสียดฟา

ผลการเรียนรู
รูและเขาใจประวัติ
การสรางองคพระ
ปฐมเจดีย บุคคล
สําคัญตั้งแตอดีต
ถึงปจจุบันในการ
สรางและบูรณะ
องคพระฯ ตั้งแต
อดีต-ปจจุบัน

การออกแบบหนวยการเรียนรู
ชื่อหนวยการเรียนรู พระปฐมเจดียเสียดฟา
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
สาระสําคัญ
สาระการเรียนรู ภาระงาน/ชิน้ งาน
- ภูมิปญญาของ
บุคคลในการสราง
และบูรณะองค
พระฯ
- ความภาคภูมใิ จ
ในภูมิปญญาไทย

- ภูมิปญญาของ
บุคคลสําคัญตั้งแต
อดีต-ปจจุบันใน
การสรางและ
บูรณะองคพระ
ตั้งแตอดีตปจจุบัน
- ความตระหนัก
เห็นคุณคา
ภาคภูมใิ จในภูมิ
ปญญาไทย

รายงานและการ
นําเสนอ
พัฒนาการของ
องคพระฯ และ
บุคคลสําคัญที่
เกี่ยวของในการ
สรางและบูรณะ
องคพระฯ

แนวทางการจัด
กิจกรรม
1. ศึกษาประวัติ
การสรางและ
บูรณะองคพระฯ
และบุคลากรใน
ประวัติศาสตรที่
เกี่ยวกับองคพระฯ
2. แบงกลุม
วางแผนการจัดทํา
รายงานองคพระฯ
3. จัดทํารายงาน
พัฒนาการของ
องคพระฯ และ
บุคคลสําคัญที่
เกี่ยวของในการ
สรางและบูรณะ
องคพระฯ
4. นําเสนอ
พัฒนาการของ
องคพระฯ และ
บุคคลสําคัญที่
เกี่ยวของในการ
สรางและบูรณะ
องคพระฯ ความ
ตระหนักเห็น
คุณคาและการ
อนุรักษ

