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คํานํา
ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ชุ ด ร อ ยเรื่ อ งเมื อ งกํ า แพงเพชร กลุ ม สาระการเรี ย นรู
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สําหรับผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จัดทําขึ้นเพื่อชวยให
ผูสอนใชเปนสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยมีความมุงหวังใหเปนแหลงเรียนรูเพิ่มเติม
ใหกับผูเรีย นและผูสนใจ เปนนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะของ
ผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ยุคของไทยแลนด 4.0 ชวยใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจและตระหนัก
ถึงความสําคัญความเปนมาพัฒนาการทางประวัติศาสตร มรดกทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีตางๆ รวมทั้งมีความภาคภูมิใจในวิถีในการดําเนินชีวิตและภูมิปญญาของคนในจังหวัด
กําแพงเพชร อีกทั้งยังเปนรากฐานในการปลูกจิตสานึกรูรักษถิ่นฐานบานเกิดและรูรับผิดชอบตอ
ชุมชนทองถิ่นจนเกิดเปนความรักความหวงแหน สิ่งแวดลอมในทองถิ่น อันจะสงผลตอความยั่งยืน
ของสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ วัฒนธรรมและเจตคติที่ดีงามตอไปโดยการใชกิจกรรมพัฒนาการ
เรียนรู ใหผูเรียนไดปฏิบัติ และประเมินความสามารถในการเรียนรูของผูเรียน ตรงตามมาตรฐาน
การเรียนรู และการสงเสริมใหผูเรียนสรางองคความรูดวยตนเองโดยยึดหลักการและเปาหมาย
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ซึ่งชุดกิจกรรมการเรียนรูชุดรอย
เรื่องเมืองกําแพงเพชรประกอบดวย 6 ชุดกิจกรรมดังนี้
ชุดกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ภูมิศาสตรเมืองกําแพงเพชร
ชุดกิจกรรมที่ 2 เรื่อง เมืองคนแกรงชากังราว
ชุดกิจกรรมที่ 3 เรื่อง 700 ปประเพณีวัฒนธรรม
ชุดกิจกรรมที่ 4 เรื่อง ล้ําคาเมืองมรดกโลก
ชุดกิจกรรมที่ 5 เรื่อง แหลงเกษตรสูอุตสาหกรรม
ชุดกิจกรรมที่ 6 เรื่อง บุคคลสําคัญเมืองกําแพงเพชร
ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาชุดกิจกรรมการเรียนรู ชุดรอยเรื่องเมืองกําแพงเพชร
สําหรับผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จะชวยใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาไดงายมีผลตอการพัฒนาผูเรียน
ใหมคี ุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ยุคของไทยแลนด 4.0 และเปนประโยชนตอผูสนใจ
ที่จะนําไปเปนแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาตอไป
จิดาภา คงอรุณ
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คํานํา
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คําชี้แจง
บทบาทของผูสอนและผูเรียนในการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูส ําหรับผูสอน
บทบาทของผูสอนและผูเรียนในการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูส ําหรับผูเรียน
ขั้นตอนในการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู
มาตรฐานการเรียนรู/ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
แบบทดสอบกอนเรียน
ใบความรู
ใบกิจกรรมที่ 1
ใบกิจกรรมที่ 2
ใบกิจกรรมที่ 3
แบบทดสอบหลังเรียน
ภาคผนวก
กระดาษคําตอบ
เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน
เฉลยใบกิจกรรมที่ 1
เฉลยใบกิจกรรมที่ 2
เฉลยใบกิจกรรมที่ 3
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
บรรณานุกรม
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งกําแพงเพชร
ชุดกิชุจดกรรมการเรี
ยนรูย นรู
ชุด รชุอดยเรื
งเมื่อองเมื
งกํอาแพงเพชร

ดกิจกรรมที
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วัฒนธรรม

คําชี้แจง
1. ใหผผููเรียนนศึศึกษาจุดประสงคการเรียนรูและเนื้อหาอยางละเอียดรอบคอบ
2. ใหผผููเรียนนทําแบบทดสอบกอนเรียนเพื่อวัดความรูพื้นฐานของตนเองกอนเริ่มเรียน
3. ใหผูเเรีรียนนปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดอยางเครงครัดและมีความซื่อสัตยตอตนเอง
โดยใชกิจกรรมการเรียนรู ชุดรอยเรื่องเมืองกําแพงเพชร ชุดกิจกรรมที่ 3 เรื่อง 700 ป
ประเพณีวัฒนธรรม
4. ถาผูเรียนนเกิ
เกิดความสงสัยไมเขาใจเนื้อหาหรือมีปญหาสามารถขอคําแนะนําจาก
ผูสอนไดตลอดเวลา
5. เมื่อผูเรียนนศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมจากชุดกิจกรรมการเรี
การเรียนรู ชุดรอยเรื่องเมือง
กําแพงเพชร ชุดกิจกรรมที่ 3 เรื่อง 700 ปประเพณีวัฒนธรรม จบแลวใหผูเรียนทํา
แบบทดสอบหลังเรียน
6. ผูสอนและ
และผูเรียนรวมกันเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
7. ผูเรียนมีมีเวลาเรียน 3 ชั่วโมง
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บทบาทของผูสอนและผูเรียนในการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู
บทบาทของผูสอน
1. ผูสอนผูสอนจะตองเตรียมตัวใหพรอม โดยการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการใชชุด
กิจกรรมใหเขาใจอยางชัดเจน การจัดชั้นเรียน การเตรียมแหลงเรียนรูการเตรียมสื่อ/อุปกรณ
ที่ใชในการเรียนการสอน
2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผูสอนตองจัดกิจกรรมใหตรงกับกิจกรรมที่ระบุไว
ในชุดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อใหกิจกรรมเปนไปอยางตอเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว
3. กอนทํากิจกรรมทุกครั้ง ผูสอนตองอธิบายชี้แจงถึงวิธีปฏิบัติกิจกรรมใหชัดเจนเพื่อให
ผูเรียนเขาใจตรงกัน จะทําใหจัดกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงคเปาหมาย และทําใหชุดกิจกรรม
การเรียนรูมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. การจัดชั้นเรียน ผูสอนควรเนนใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวม รูจักหนาที่ของตนเองในการ
ทํากิจกรรม เพื่อฝกใหผูเรียนรูจักการทํางานรวมกัน รูจักชวยเหลือซึ่งกันและกัน รับผิดชอบใน
หนาที่ กลาแสดงออก และเปนผูนําหรือผูตามที่ดี
5. ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ขณะที่ผูเรียนทํากิจกรรม ผูสอนตองเปนที่ปรึกษา
คอยให คํ า แนะนํ า เมื่ อ ผู เ รีย นมี ป ญ หาหรื อ มี ข อ สงสั ย คอยสั ง เกตพฤติ ก รรมของผู เ รี ย น
ตลอดเวลา เพื่อประเมินพฤติกรรมที่ตองการเนน
6. หลังจากการเรียนการสอนเสร็จสิ้นลงในแตล ะชุดกิจ กรรมการเรีย นรู ผูสอนเปน
ผูประเมินผลการเรียนของผูเรียน โดยใชแบบประเมิน
7. เมื่อทําการสอนครบทั้ง 6 ชุดกิจกรรม ใหผูสอนประเมินผลการเรียนของผูเรียน โดยใช
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความรู
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บทบาทของผูสอนและผูเรียนในการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู

บทบาทของผูเรียน

1. กอนปฏิบัติกิจกรรม ผูเรียนตองตั้งใจรับฟงคําชี้แจงจากผูสอนดวยความตั้งใจ
2. ขณะปฏิบัติกิจ กรรม ควรปฏิบัติตามคําชี้แจง ขั้นตอนในการเรีย นรูดว ย
ชุดกิจกรรมการเรียนรู ชุดรอยเรื่องเมืองกําแพงเพชร ชุดกิจกรรมที่ 3 เรื่อง 700 ป
ประเพณีวัฒนธรรม หากไมเขาใจหรือมีขอสงสัยใหถามผูสอน
3. ผูเรียนตองมีความรับผิดชอบ ความสามัคคี และความซื่อสัตยในการปฏิบัติ
กิ จ กรรมชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ชุ ด ร อ ยเรื่อ งเมื อ งกํ า แพงเพชร ชุด กิ จ กรรมที่ 3
เรื่อง 700 ปประเพณีวัฒนธรรม

ฉ
จกรรมการเรี
อยเรื
่องเมื
าแพงเพชร
ชุดชุกิดจกิกรรมการเรี
ยนรูย นรูชุด ชุรอดรยเรื
่องเมื
องกํอางกํ
แพงเ
แพงเพชร
ชุดกิจชุกรรมที
่ 3 เรื่ ่อ๓งเรื700
ปประเพณี
วัฒนธรรม
ดกิจกรรมที
่อง ๗๐๐
ปประเพณี
วัฒนธรรม

ขั้นตอนในการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมกา
กรรมการเรี
รเรียนรู

ศึกษารายละเอียดของชุดกิจกรรมการเรียนรูแตละเรื่อง

ทําแบบทดสอบกอนเรียน

ศึกษาใบความรู

ทําใบกิจกรรม

ตรวจคําตอบและรวบรวมสงคุณผูสอน

