
แผนการจัดการเรียนรู้ 

รหัส ส 22101  วชิา สงัคมศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม ช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี  6  

ภาคเรียนท่ี  1   ปีการศึกษา  2564   หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง ธรรมชาติกบัสงัคมไทย 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  1 เร่ือง  ส่ิงแวดลอ้มตามธรรมชาติ     เวลา   1   ชั่ว โมง    

วนั/เดือน/ปี ท่ีใช้แผนการสอน......................................................................................................................................... 

1.มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั/ผลการเรียนรู้ 

 1.1 มาตรฐาน 

 ส 3.1      เขา้ใจปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้มก่อใหเ้กิดการสร้างสรรคมี์ส่วนร่วมอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้มเพือ่เกิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

 1.2 ตัวช้ีวดั 

 ส 5.2 ป.6/1    วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติกบัส่ิงแวดลอ้มทางสงัคมในประเทศ 

2.สาระการเรียนรู้ 

 ส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติกบัส่ิงแวดลอ้มทางสงัคมในประเทศ 

3. สาระสําคญั/ความคดิรวบยอด 

 ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติมีความสมัพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มทางสงัคมท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน 

4.จุดประสงค์การเรียนรู้ (ระบุ k P A ให้ชัด)      

 1. ด้านความรู้ (Knowledge)  

  อธิบายส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มทางสงัคมได ้

 2. ด้านทักษะกระบวนการ (Process) 

  หลกัการวิธีการใช ้การสร้างจิตสาํนึกในการรักษาส่ิงแวดลอ้มได ้

 3. ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ (Attitude) 

  ตระหนกัเห็นความสาํคญัของส่ิงแวดลอ้ม 

5. คาํถามสําคญั (Big Question) 

 วิธีการปรับเปล่ียนหรือดดัแปลงสภาพแวดลอ้มจากอดีตสู่ปัจจุบนัทาํไดโ้ดยวิธีใดบา้ง 

6. คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ ตามหลกัสูตรแกนกลาง ๒๕๕๑ และปรับปรุง ๒๕๖๐   

 มีจิตสาธารณะ 

7. คุณค่าพระวรสาร (ระบุ 1 ข้อท่ีเด่นชัดท่ีสุด)  ความเป็นหน่ึง 

8. ทักษะการคดิ  คิดวิเคราะห์ 

9. สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน  ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 

10. ภาระงาน/ช้ินงาน/ร่องรอย/หลกัฐานการเรียนรู้ 

 ใบงานเร่ือง ดอกไมใ้นจิตนาการของนกัเรียน 



11. การออกแบบกจิกรรมการเรียนการสอน  

      1.ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 

 ครูใหน้กัเรียนดูดอกไมท่ี้ครูถือมาและดูภาพดอกไมใ้นวดีิโอ และถามนกัเรียนรู้จกัดอกไมจ้ากวิดีโอบา้งไหม 

      2. ขั้นสอนโดยใช้กระบวนการสอน Story line : เร่ือง ดอกไม้ของฉัน 

 เส้นทางดาํเนินเร่ืองท่ี 1   ดอกไม้นานาพนัธ์ุ 

   1. ครูตั้งคาํถาม ใหบ้อกช่ือดอกไมจ้ากวิดีโอ  

• นกัเรียนช่วยกนัระดมสมองวา่รู้จกัดอกไมอ้ะไรบา้ง 

2. ช่ือดอกไม้ท่ีนักเรียนรู้จักนั้ นส่วนใหญ่มีก่ีพยางค์ อยู่ในมาตราตัวสะกดใดและมี

ความหมายอยา่งไร 

 เส้นทางดาํเนินเร่ืองท่ี 2   ดอกไม้จากจินตนาการ 

   1. “ถา้นกัเรียนจะปลูกดอกไมน้กัเรียนอยากให้ดอกไมน้ั้นมีลกัษณะอยา่งไรและดอกไมจ้ะ

  มีช่ือเรียกวา่อยา่งไร” 

• ครูแบ่งกลุ่มนกัเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน ช่วยกนัคิดดอกไมจ้ากจินตนาการของตนเอง 

โดยการวาดรูปและเขียนคาํบรรยายลกัษณะของดอกไมช้นิดนั้นพร้อมตั้งช่ือดอกไม ้

• ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มผลดักนันาํเสนอลกัษณะของดอกไมจ้ากจินตนาการ 

• นกัเรียนช่วยกนัพิจารณาช่ือดอกไมจ้ากจินตนาการในประเดน็เก่ียวกบั 

1. จาํนวนพยางค ์ 2. มาตราตวัสะกด กก กด กบ เกย เกอว กม กง กน  

3. ความหมาย 

 เส้นทางดาํเนินเร่ืองท่ี 3   การปลูกและวธีิการดูแลต้นไม้ 

   1. ครูตั้งคาํถาม นกัเรียนจะมีขอ้เสนอแนะอยา่งไรในการปลูกและดูแลรักษาตน้ไมเ้พื่อให้

  เกิดดอกท่ีสวยงาม 

• นกัเรียนในกลุ่มเดิม ช่วยกนัเสนอขั้นตอนการปลูกและดูแลรักษาตน้ไม ้

 เส้นทางดาํเนินเร่ืองท่ี 4   ความสัมพนัธ์ระหว่างดอกไม้กบัส่ิงแวดล้อม 

• ครูและนกัเรียนร่วมกนัแต่งกลอนสั้นๆแบบง่ายเก่ียวกบัความสมัพนัธ์เร่ืองส่ิงแวดลอ้ม 

• นกัเรียนร่วมกนั เลือกคาํขวญัหรือคาํกลอนโดยพจิารณา ความถูกตอ้ง ประเดน็และ

ความคิดสร้างสรรค ์   

 ขั้น 3 ขั้นสรุป 

  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความสําคัญของส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติมีความสัมพันธ์กับ

ส่ิงแวดลอ้มทางสงัคมท่ีมนุษยว์ร้างข้ึน 

12. ระบุเทคนิคการสอนท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้มากกว่า 1 รายการ 

 อภิปรายกลุ่มยอ่ย 



13. ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

 Powerpoint 

14. การวดัและประเมินผล 

จุดประสงค ์ วิธีการวดัผล เคร่ืองมือวดั เกณฑก์ารวดัผลและ

ประเมิน 

1.อธิบายส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มทางสงัคม 

 (K) 

ตรวจใบงานดอกไมใ้น

จินตนาการ 

ใบงาน ร้อยละ 60 ผา่นเกณฑ ์

2.หลกัการวิธีการใช ้การสร้างจิตสาํนึกใน

การรักษาส่ิงแวดลอ้ม(P) 

ตรวจใบงานดอกไมใ้น

จินตนาการ 

ใบงาน ร้อยละ 60 ผา่นเกณฑ ์

3. ตระหนกัเห็นความสาํคญัของ

ส่ิงแวดลอ้ม(A) 

สงัเกตพฤติกรรมการ

ทาํงานกลุ่ม 

แบบสงัเกตพฤติกรรม

การทาํงานกลุ่ม 

ระดบัคุณภาพ 2 ผา่น

เกณฑ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. บันทึกหลงัการเรียนการสอน 

หอ้ง ดา้นความรู้ท่ีเกิดกบัผูเ้รียน ดา้นสมรรถนะสาํคญั ดา้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  ลงช่ือ...........................................    ลงช่ือ ........................................................... 

                (                                      )                                            ( นางสาววิพา     จนัทร์แจง้ ) 

         ครูผูส้อน    หวัหนา้กลุ่มสาระ สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

  ………../…………/…………..                   ……….../…………../……… 

 

 

 

 



ใบงาน เร่ืองดอกไม้ในจนิตนาการ 

วิชาสงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วนัที่...........เดือน.................................................พ.ศ................. 

ช่ือ.....................................................ชัน้................เลขที่.......................... 



แบบบันทึกสังเกตตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 

 

ช่ือกลุ่ม   ชั้น 

คาํช้ีแจง : ให ้ผู้สอน สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในระหวา่งเรียนและนอกเวลาเรียน แลว้ขีด  ลงในช่อง 

 ท่ีตรงกบัระดบัคะแนน 

 

 

ลาํดบัท่ี รายการประเมิน ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 

1 การแบ่งหนา้ท่ีกนัอยา่งเหมาะสม     

2 ความร่วมมือกนัทาํงาน     

3 การแสดงความคิดเห็น     

4 การรับฟังความคิดเห็น     

5 ความมีนํ้าใจช่วยเหลือกนั     

                                                                        รวม  

      

 ลงช่ือ .................................................... ผูป้ระเมิน  

  ................ /................ /................ 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ําเสมอ ให ้4 คะแนน 

 ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยคร้ัง ให ้ 3 คะแนน 

 ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมบางคร้ัง ให ้ 2 คะแนน 

 ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมน้อยคร้ัง ให ้ 1 คะแนน 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

18 - 20 ดีมาก 

14 - 17 ดี 

10 - 13 พอใช ้

ตํ่ากวา่ 10 ปรับปรุง 

 


