ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

วิชา

หน้าที่พลเมือง ส11231

1. จำ�นวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
2. ผู้เขียนคู่มือ
ชื่อ นางสาวอภิวรรณ จันทะวงศ์
สถานที่ทำ�งาน

จำ�นวน 17 ชั่วโมง/ภาคเรียน
ตำ�แหน่งครูผู้สอน
โรงเรียนวังไกลกังวล ฝ่ายประถมศึกษา
อำ�เภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 0 3251 4171
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คู่มือครูสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสำ�หรับโรงเรียนปลายทาง

กำ�หนดการเรียนรู้รายชั่วโมง และสิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม
รายวิชา หน้าที่พลเมือง รหัสวิชา ส11231
ครั้งที่ วัน เดือน ปี
1

จำ�นวน
ชั่วโมง

เรื่องที่สอน

21 พ.ค. 58 1/60 เราภูมิใจในความเป็นไทย
13.30 - 14.30 น.
มารยาทไทย
การแสดงความเคารพ

2

28 พ.ค. 58 1/60 เราภูมิใจในความเป็นไทย
13.30 - 14.30 น.
มารยาทไทย
การแสดงความเคารพ
การรับประทานอาหาร
3
4 มิ.ย. 58 1/60 เราภูมิใจในความเป็นไทย
13.30 - 14.30 น.
มารยาทไทย
การแสดงความเคารพ
การรับประทานอาหาร
การทักทายด้วยวาจายิ้ม
4 11 มิ.ย. 58 1/60 เราภูมิใจในความเป็นไทย
13.30 - 14.30 น.
มารยาทไทย
การแสดงความเคารพ
การรับประทานอาหาร
การทักทายด้วยวาจายิ้ม
5 18 มิ.ย. 58 1/60 เราภูมิใจในความเป็นไทย
13.30 - 14.30 น.
ความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่และ
ญาติผู้ใหญ่
6
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25 มิ.ย. 58 1/60 เราภูมิใจในความเป็นไทย
13.30 - 14.30 น.
ความสำ�คัญของภาษาไทย

ผลการเรียนรู้/จุดเน้น

สิ่งที่ ร.ร.ปลายทาง
ต้องเตรียม (ครู/นักเรียน)

- ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย หนังสือเรียน
- ปฏิบตั ติ นเป็นผูม้ วี นิ ยั ในตนเอง
จุดเน้นที่ 1 (1.1)
จุดเน้นที่ 5
- ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย หนังสือเรียน
- ปฏิบตั ติ นเป็นผูม้ วี นิ ยั ในตนเอง
จุดเน้นที่ 1 (1.1)
จุดเน้นที่ 5
- ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย หนังสือเรียน
- ปฏิบตั ติ นเป็นผูม้ วี นิ ยั ในตนเอง
จุดเน้นที่ 1 (1.1)
จุดเน้นที่ 5
-ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย หนังสือเรียน
-ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง
จุดเน้นที่ 1 (1.1)
จุดเน้นที่ 5
หนังสือเรียน
- แสดงความกตัญูญูกตเวที
ต่อบุคคลในครอบครัว
จุดเน้นที่ 1 (1.1)
จุดเน้นที่ 5
- เห็นความสำ�คัญของภาษาไทย หนังสือเรียน
จุดเน้นที่ 1 (1.2)
จุดเน้นที่ 5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

กำ�หนดการเรียนรู้รายชั่วโมง และสิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม
รายวิชา หน้าที่พลเมือง รหัสวิชา ส11231
ครั้งที่ วัน เดือน ปี

จำ�นวน
ชั่วโมง

เรื่องที่สอน

ผลการเรียนรู้/จุดเน้น

- แสดงความกตัญูญูกตเวที
2 ก.ค. 58 1/60 เราภูมิใจในความเป็นไทย
13.30 - 14.30 น.
ความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่และ ต่อบุคคลในครอบครัว
- เห็นความสำ�คัญของภาษาไทย
ญาติผู้ใหญ่
จุดเน้นที่ 1 (1.2)
ความสำ�คัญของภาษาไทย
จุดเน้นที่ 5
8
9 ก.ค. 58 1/60 เรารักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และ - กิจกรรมเกี่ยวกับชาติ
13.30 - 14.30 น.
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จุดเน้นที่ 2
กิจกรรมเกีย่ วกับชาติ ศาสนา และ จุดเน้นที่ 5
สถาบันพระมหากษัตริย์
กิจกรรมเกี่ยวกับชาติ
9 16 ก.ค. 58 1/60 เรารักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และ - กิจกรรมเกี่ยวกับชาติ
13.30 - 14.30 น.
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ - กิจกรรมเกี่ยวกับศาสนา
กิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา  จุดเน้นที่ 2
จุดเน้นที่ 5
และสถาบันพระมหากษัตริย์
กิจกรรมเกี่ยวกับชาติ
กิจกรรมเกี่ยวกับศาสนา
22 - 24 กรกฎาคม 2558 สอบกลางภาค
30 กรกฎาคม 2558 หยุดวันอาสาฬหบูชา
10 6 ส.ค. 58 1/60 เรารักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และ - กิจกรรมเกี่ยวกับชาติ
13.30 - 14.30 น.
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ - กิจกรรมเกี่ยวกับศาสนา
กิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา  - กิจกรรมเกี่ยวกับ
พระมหากษัตริย์จุดเน้นที่ 2
และสถาบันพระมหากษัตริย์
จุดเน้นที่ 5
กิจกรรมเกี่ยวกับชาติ
กิจกรรมเกี่ยวกับศาสนา
กิจกรรมเกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์
7

สิ่งที่ ร.ร.ปลายทาง
ต้องเตรียม (ครู/นักเรียน)
หนังสือเรียน

หนังสือเรียน

หนังสือเรียน

หนังสือเรียน
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คู่มือครูสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสำ�หรับโรงเรียนปลายทาง

กำ�หนดการเรียนรู้รายชั่วโมง และสิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม
รายวิชา หน้าที่พลเมือง รหัสวิชา ส11231
ครั้งที่ วัน เดือน ปี
11

12

13

14

15
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จำ�นวน
ชั่วโมง

เรื่องที่สอน

13 ส.ค. 58 1/60 เรารักชาติ ยึดมั่นในศาสนา 
13.30 - 14.30 น.
และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์
กิจกรรมเกี่ยวกับชาติ
ศาสนา และสถาบัน
พระมหากษัตริย์
กิจกรรมเกี่ยวกับชาติ
กิจกรรมเกี่ยวกับศาสนา
กิจกรรมเกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์
20 ส.ค. 58 1/60 เรารักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และ
13.30 - 14.30 น.
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
- วันสำ�คัญของชาติ ศาสนา 
และสถาบันพระมหากษัตริย์
27 ส.ค. 58 1/60 เรารักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และ
13.30 - 14.30 น.
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
พระบรมราโชวาท
- การออม
3 ก.ย. 58 1/60 2.เรารักชาติ ยึดมัน่ ในศาสนา และ
13.30 - 14.30 น.
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
พระบรมราโชวาท
- การประหยัด
10 ก.ย. 58 1/60 2.เรารักชาติ ยึดมัน่ ในศาสนา และ
13.30 - 14.30 น.
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
หลักการทรงงาน
- ประหยัด เรียบง่าย
ได้ประโยชน์สูงสุด

ผลการเรียนรู้/จุดเน้น

สิ่งที่ ร.ร.ปลายทาง
ต้องเตรียม (ครู/นักเรียน)

- กิจกรรมเกี่ยวกับชาติ
- กิจกรรมเกี่ยวกับศาสนา
- กิจกรรมเกี่ยวกับ
พระมหากษัตริย์
จุดเน้นที่ 2
จุดเน้นที่ 5

หนังสือเรียน

- วันสำ�คัญของชาติ ศาสนา และ
สถาบันพระมหากษัตริย์
จุดเน้นที่ 2
จุดเน้นที่ 5
- พระบรมราโชวาท
- การออม
จุดเน้นที่ 2
จุดเน้นที่ 5
- พระบรมราโชวาท
- การประหยัด
จุดเน้นที่ 2
จุดเน้นที่ 5
- หลักการทรงงาน
- ประหยัด เรียบง่าย
ได้ประโยชน์สูงสุด
จุดเน้นที่ 2
จุดเน้นที่ 5

หนังสือเรียน

หนังสือเรียน

หนังสือเรียน

หนังสือเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

กำ�หนดการเรียนรู้รายชั่วโมง และสิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม
รายวิชา หน้าที่พลเมือง รหัสวิชา ส11231
ครั้งที่ วัน เดือน ปี

จำ�นวน
ชั่วโมง

เรื่องที่สอน

ผลการเรียนรู้/จุดเน้น

17 ก.ย. 58 1/60 เรารักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และ - หลักการทรงงาน
13.30 - 14.30 น.
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ - ความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจ
ต่อกันจุดเน้นที่ 2
หลักการทรงงาน
- ความซือ่ สัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน จุดเน้นที่ 5
17 24 ก.ย. 58 1/60 เรารักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และ
13.30 - 14.30 น.
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ทบทวน
ทดสอบ
16

สิ่งที่ ร.ร.ปลายทาง
ต้องเตรียม (ครู/นักเรียน)
หนังสือเรียน
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ผลการเรียนรู้
รายวิชา

หน้าที่พลเมือง
รหัสวิชา ส11231
เวลา 17 ชั่วโมง

ผลการเรียนรู้
ป. 1/1
ป. 1/2
ป. 1/3
ป. 1/4
ป. 1/5
ป. 1/6
ป. 1/7
ป. 1/8
ป. 1/9
ป. 1/10

ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย
แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในครอบครัว
เห็นความสำ�คัญของภาษาไทย
เข้าร่วมกิจกรรม เกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์
ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในห้องเรียน
ปฏิบัติตนตามหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของครอบครัวและห้องเรียน
ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผู้อื่น
ยกตัวอย่างความขัดแย้งในห้องเรียนและเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง

รวมทั้งหมด 10 ผลการเรียนรู้
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

คำ�อธิบายรายวิชา
รายวิชา

หน้าที่พลเมือง
รหัสวิชา ส11231

ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย ในเรื่องการแสดงความเคารพ การรับประทานอาหาร การทักทาย
ด้วยวาจาและยิ้ม แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ เห็นความสำ�คัญของภาษาไทย
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำ�ของตนเอง
เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา  และสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท
ในเรื่องการออมและการประหยัด หลักการทรงงาน ในเรื่องการประหยัด และความเรียบง่าย ได้ประโยชน์
สูงสุด คามซื่อสัตย์สุจริตและจริงใจต่อกัน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย
ในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผล
ที่เกิดจากการกระทำ�ของตนเอง
ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในห้องเรียน ในเรื่องการรักษาความสะอาด การ
รักษาของใช้ร่วมกัน ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของครอบครัวและห้องเรียน ในเรื่องการ
เชื่อฟังคำ�สั่งสอนของพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่และครู ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต
ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำ�ของตนเอง
ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผู้อื่น ในเรื่องเชื้อชาติ ภาษา  เพศ สุขภาพ
ความพิการ ความสามารถ ถิ่นกำ�เนิด ฯลฯ ยกตัวอย่างความขัดแย้งในห้องเรียน ในกรณีความคิดเห็น
ไม่ตรงกัน การละเมินสิทธิของผู้อื่น และเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง
ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจาก
การกระทำ�ของตนเอง
โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และ
กระบวนการแก้ปัญหา 
เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย แสดงออกถึงความ
รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา  และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ดำ�เนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างสันติ สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง
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โครงสร้าง
รายวิชา
ลำ�ดับ
ที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

รายวิชา

ผลการเรียนรู้/จุดเน้น

1

เราภูมิใจในความ - ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย
เป็นไทย
- ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง
- แสดงความกตัญูญูกตเวทีต่อ
บุคคลในครอบครัว
- เห็นความสำ�คัญของภาษาไทย
จุดเน้นที่ 1 (1.1)
จุดเน้นที่ 1 (1.2)
จุดเน้นที่ 5

2

รักชาติ
ยึดมั่นในศาสนา
และเทิดทูน
สถาบัน
พระมหากษัตริย์
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- กิจกรรมเกี่ยวกับชาติ
- กิจกรรมเกี่ยวกับศาสนา
- กิจกรรมเกีย่ วกับพระมหากษัตริย์
- วันสำ�คัญของชาติ ศาสนา และ
สถาบันพระมหากษัตริย์
- พระบรมราโชวาท
- การออม
- การประหยัด
- ประหยัดเรียบง่าย
ได้ประโยชน์สูงสุด
- ความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน
จุดเน้นที่ 2
จุดเน้นที่ 5

หน้าที่พลเมือง
รหัสวิชา ส11231
เวลา 17 ชั่วโมง

สาระสำ�คัญ

เวลา นํ้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
7

20

การเข้าร่วมกิจกรรมเกีย่ วกับชาติ ศาสนา  10
และสถาบันพระมหากษัตริย์ วันสำ�คัญของ
ชาติ ศาสนา  และสถาบันพระมหากษัตริย์
การปฏิบตั ติ นตามพระบรมราโชวาท การออม
การประหยัด หลักการทรงงาน ประหยัด
เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด ความซื่อสัตย์
สุจริต จริงใจต่อกัน และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
แสดงถึงการเป็นพลเมืองดี

20

การปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย ใน
เรื่องการแสดงความเคารพ การรับประทาน
อาหาร การทักทายด้วยวาจาและยิ้ม การ
แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่
และญาติผู้ใหญ่ เห็นความสำ�คัญของภาษา
ไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง
ความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน
ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ เป็นการ
แสดงถึงความเป็นไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

แผนการจัดการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

รายวิชา

หน้าที่พลเมือง
รหัสวิชา ส11231

เรื่อง

เราภูมิใจในความเป็นไทย
เวลา 7 ชั่วโมง

1. ผลการเรียนรู้
ป. 1/1
ป. 1/2
ป. 1/3
ป. 1/10

ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย
แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในครอบครัว
เห็นความสำ�คัญของภาษาไทย
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง

2. สาระสำ�คัญ/ความคิดรวบยอด
การปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย ในเรื่องการแสดงความเคารพ การรับประทานอาหาร การทักทาย
ด้ ว ยวาจาและยิ้ ม การแสดงออกถึ ง ความกตั ญ ญู ก ตเวที ต่ อ พ่ อ แม่ แ ละญาติ ผู้ ใ หญ่ เห็ น ความสำ � คั ญ ของ
ภาษาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้
ตั้ ง ใจปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เป็ น การแสดงถึ ง ความเป็ น ไทยการปฏิ บั ติ ต นเป็ น ผู้ มี ม ารยาทไทย ในเรื่ อ งการแสดง
ความเคารพ การรับประทานอาหาร การทักทายด้วยวาจาและยิ้ม การแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อ
พ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ เห็นความสำ�คัญของภาษาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์
สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ เป็นการแสดงถึงความเป็นไทย

3. สาระการเรียนรู้
1. มารยาทไทย
- การแสดงความเคารพ (การไหว้)
- การรับประทานอาหาร
- การทักทายด้วยวาจา และยิ้ม
2. ความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่
3. ความสำ�คัญของภาษาไทย
4. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง
- ขยันหมั่นเพียร อดทน
- ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
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4. สมรรถนะสำ�คัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการคิด
2. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
3. ความสามารถในการใช้ทักษะ

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. รักความเป็นไทย

6. ชิ้นงาน/ภาระงาน
1.
2.
3.
4.

แสดงความเคารพการไหว้
ปฏิบัติจริงการรับประทานอาหาร
ปฏิบัติจริงมารยาทการทักทายด้วยวาจา และยิ้ม
การแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่

7. การวัดและการประเมินผล
1. เกณฑ์การประเมิน
2. แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล
- ครูประเมินนักเรียน
3. แบบสรุปผลการประเมิน

แบบสรุปผลการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
ประเด็นการประเมิน

ระดับคุณภาพ
ดี

การแสดงความเคารพ แสดงการไหว้ได้ถูกต้องสวยงาม
(การไหว้)
การรับประทานอาหาร ไม่พูดคุยขณะรับประทานอาหาร
รับประทานอาหารหมดเก็บ
ได้เรียบร้อย
การทักทายด้วยวาจา พูดทักทายด้วยคำ�สุภาพ
และยิ้ม
ยิ้มแย้มแจ่มใส
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พอใช้
แสดงการไหว้ได้ถูกต้อง
โดยมีครูคอยแนะนำ�
ไม่พูดคุยขณะรับประทาน
อาหารโดยมีครูคอยแนะนำ�
พูดด้วยคำ�สุภาพโดยมี
ครูคอยแนะนำ�

ปรับปรุง
แสดงการไหว้ไม่ถูกต้อง
และไม่สวยงาม
พูดคุยขณะรับประทานอาหาร
รับประทานอาหารหมด
ไม่เก็บให้เรียบร้อย
พูดด้วยคำ�ไม่สุภาพไม่ยิ้ม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ระดับคุณภาพ

ประเด็นการประเมิน
ความกตัญญูกตเวที
ต่อพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที
ต่อพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ได้ไม่ถูกต้อง
ต่อพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ได้ถูกต้อง ต่อพ่อแม่ ญาติโดยมี
ครูคอยแนะนำ�

8. กิจกรรมการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.

ครูสาธิตมารยาทไทย และให้นักเรียนปฏิบัติตาม (1 ชั่วโมง)
ครูอธิบายประโยชน์จากการมีมารยาทไทยที่ดีงาม (1 ชั่วโมง)
ครูเขียนตารางผลกระทบต่อการมีมารยาทในเรื่องต่างๆ (1 ชั่วโมง)
ครูและนักเรียนร่วมกันจัดการประกวดมารยาทไทยในชั้นเรียน (1 ชั่วโมง)
ครู กำ � หนดสถานการณ์ แ ละให้ นั ก เรี ย นแสดงบทบาทสมมุ ติ ต ามสถานการณ์ เรื่ อ งมารยาท
การรับประทานอาหารและการทักทายด้วยการยิ้ม (1 ชั่วโมง)
6. นักเรียนไปทำ�บุญตักบาตรทุกวันพระเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อสถาบันศาสนา (1 ชั่วโมง)
7. ทำ�แบบทดสอบ (1 ชั่วโมง)

9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.

รูปภาพ
VIDEO CLIP
ใบงาน
แบบประเมิน
แบบทดสอบ

10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…

ปัญหาและอุปสรรค
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
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ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…

ลงชื่อ……………….……………….………….………………….………….….………ผู้สอน
(……………….……………….………….………………….………….….………)
วันที…่ ….………..…เดือน…….….............………………พ.ศ.…….…………………

11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…

ลงชื่อ……………….……………….………….………………….………….….………ผู้บริหาร
(……………….……………….………….………………….………….….………)
วันที…่ ….………..…เดือน…….….............………………พ.ศ.…….…………………
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

แผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา

หน้าที่พลเมือง
รหัสวิชา ส11231

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา
และเทิดทูนพระมหากษัตริย์
เรื่อง

เวลา 10 ชั่วโมง

1. ผลการเรียนรู้
ป. 1/4 เข้าร่วมกิจกรรม เกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์
ป. 1/5 ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ป. 1/10 ปฏิบตั ิตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง

2. สาระสำ�คัญ/ความคิดรวบยอด
การเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำ�คัญ เกี่ยวกับชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และการปฏิบัติตนตาม
พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกี่ยวกับความขยัน ความอดทน
การพึ่งตนเอง รู้รักสามัคคี และมีความตั้งใจ ปฏิบัติตนอย่างสมํ่าเสมอ เป็นพื้นฐานของการเป็นพลเมืองดี

3. สาระการเรียนรู้
1. กิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์
2. วันสำ�คัญของชาติ ศาสนา และสถาบัน พระมหากษัตริย์ พระบรมราโชวาท
- การออม
- การประหยัด
3. หลักการทรงงาน
- ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด
- ความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน
4. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง
- ซื่อสัตย์สุจริต
- ขยันหมั่นเพียร อดทน
- ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
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คู่มือครูสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสำ�หรับโรงเรียนปลายทาง

4. สมรรถนะสำ�คัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา

5. คุณลักษณะที่พึงประสงค์
1.
2.
3.
4.

รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ซื่อสัตย์ สุจริต
อยู่อย่างพอเพียง
มีวินัย

6. ชิ้นงาน/ภาระงาน
ภาระงานรวบยอด
1. การร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง และกิจกรรมทางศาสนา
2. บอกวิธีการออมและการประหยัดในชีวิตประจำ�วัน

7. การวัดผลและประเมินผล
1. เกณฑ์การประเมิน
2. แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล
- ครูประเมินนักเรียน
3. แบบสรุปผลการประเมิน
ประเด็นการประเมิน
การร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
และกิจกรรมทางศาสนา

บอกวิธีการออมและการ
ประหยัดในชีวิตประจำ�วัน
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ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
มีวินัย ตรงต่อเวลา แต่งกาย มีวินัย ตรงต่อเวลา แต่งกาย
ถูกต้องตามระเบียบ ร้องเพลง ถูกต้องตามระเบียบ ร้องเพลง
ชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ด้วย ชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ด้วย
ความเต็มใจอย่างดี
ความเต็มใจอย่างดียิ่ง
บอกวิธีการออมและการ
บอกวิธีการออมและการ
ประหยัดในชีวิตประจำ�วัน
ประหยัดในชีวิตประจำ�วัน
ได้ 3 วิธี
ได้ 4 วิธี

ปรับปรุง
มีวินัย แต่งกายไม่เรียบร้อย
ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้
พระ
บอกวิธีการออมและการ
ประหยัดในชีวิตประจำ�วัน
ได้ 1 วิธี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

8. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมที่ 1 (5 ชั่วโมง)
1. ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลงชาติ ยืนตรงเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ
2. ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
3. นักเรียนแบ่งกลุ่มแสดงสถานการณ์จำ�ลอง

กิจกรรมที่ 2 (5 ชั่วโมง)
1. ครูนำ�เสนอเรื่องพระบรมราโชวาท หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ครูและนักเรียนร่วมกันพูดคุยเกี่ยวการออม การอดทน การพึ่งตนเอง รู้รักสามัคคี
3. นักเรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์การออม การอดทน การพึ่งตนเอง รู้รักสามัคคี

9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
1. สถานการณ์จริง
2. บทบาทสมมติ
3. vdo clip

10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…

ปัญหาและอุปสรรค
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…

ลงชื่อ……………….……………….………….………………….………….….………ผู้สอน
(……………….……………….………….………………….………….….………)
วันที…่ ….………..…เดือน…….….............………………พ.ศ.…….…………………
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คู่มือครูสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสำ�หรับโรงเรียนปลายทาง

11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…

ลงชื่อ……………….……………….………….………………….………….….………ผู้บริหาร
(……………….……………….………….………………….………….….………)
วันที…่ ….………..…เดือน…….….............………………พ.ศ.…….…………………
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
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