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หนวยการเรียนรูท่ี ๕   แหลงเรียนรูในชุมชน 
เวลา  ๓  ช่ัวโมง 

1. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด  
 ง 3.1 ป.3/1 คนหาขอมูลอยางมีข้ันตอน และนําเสนอขอมูลในลักษณะตางๆ 
 
2. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 
 แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนโดยใชแหลงเรียนรูสรุปไดในประเด็นสําคัญดังตอไปนี้   
( สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน , 2547 : 3 )  

-  แหลงเรียนรูเปนแหลงท่ีนักเรียนจะศึกษาคนควาหาคําตอบท่ีสนใจใฝรู แหลงเรียนรูมีท้ังในโรงเรียนและชุมชน  
-  แหลงเรียนรูในโรงเรียนนอกจากหองเรียน หองปฏิบัติการตางๆแลว สถานท่ีทุกแหงในบริเวณโรงเรียนจัดเปน  

แหลงเรียนรูไดและบางครั้งโรงเรียนอาจจัดเพ่ิมเติมสิ่งท่ีมีอยูเชน จัดเปนจุดศึกษาสวนการเรียนรู คายการเรียนรู เปนตน  
-  แหลงเรียนรูในชุมชน เปนแหลงเรียนรูท่ีมีอยูตามธรรมชาติและท่ีสรางข้ึน อาจเปนสถานท่ีสําคัญทางศาสนา 

สาธารณประโยชน สถานประกอบการ สถาบันทางการศึกษา อาชีพในชุมชน ตลอดจนภูมิปญญาทองถ่ินในดานตางๆ  
-  โรงเรียนจัดการเรียนรู โดยเชื่อมโยงกิจกรรมตอเนื่องระหวางการเรียนรูในหองเรียน ในโรงเรียนและชุมชน 

แนวคิดสําคัญในการใชแหลงเรียนรู ขอมูลตางๆ ท่ีอยูรอบตัวเรามีหลายประเภท และมีท่ีมาจากหลายแหลง ดังนั้นเราจึง
ควรศึกษาประเภทของขอมูลและแหลงขอมูลแตละประเภท เพ่ือจะไดเลือกใชขอมูลไดอยางถูกตอง เหมาะสม และเกิด
ประโยชนสูงสุด  

ข้ันตอนการจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรู  ในการจัดการเรียนการสอนของครูโดยใชแหลงเรียนรูเปนฐานในการ
จัดกิจกรรมการเรียนนั้น จะมีวิธีดําเนินการและข้ันตอนของการจัดการเรียนรูท่ีสําคัญดังนี้ ( สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา , 2550 : 4 )   

1.  ข้ันสํารวจ โดยครูผูสอนไดใหผูเรียนไดทําการสํารวจแหลงเรียนรูในโรงเรียน และในชุมชนของผูเรียน  
2.  ข้ันเรียนรู เปนข้ันท่ีผูเรียนไดศึกษาแหลงเรียนรู และปฏิบัติกิจกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู และมีการ

วางแผนรวมกันในการปฏิบัติงาน  
3.  ข้ันประเมินผล เปนข้ันตอนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง โดยใหบรรลุจุดประสงคการเรียนรูท่ี

กําหนดไว ในการจัดการเรียนรู โดยมีผูสอน ผูเรียน ผูปกครองเปนผูประเมิน  
4.  ข้ันนําไปใช   เปนข้ันท่ีผู เรียนสามารถนําความรูท่ีไดจากแหลงเรียนรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน  
5.  ข้ันประยุกตความรูและเผยแพรผลงาน ข้ันท่ีผูเรียนนําความรูท่ีไดเรียนรูไปประยุกตใชใน 
ชีวิตประจําวันและเผยแพรนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียนตอไป 
 

3. สาระการเรียนรู 
 3.1 สาระการเรียนรูแกนกลาง 
  - ข้ันตอนการคนหาขอมูล ประกอบดวย การกําหนดหัวขอท่ีตองการคนหา การเลือกแหลงขอมูล  
   การเตรียมอุปกรณ การคนหาและรวบรวมขอมูล การพิจารณา การสรุปผล 
 3.2 สาระการเรียนรูทองถิ่น 
  (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา  โดยบูรณาการรวมกับกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย, กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร, กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, , กลุมสาระการเรียนรูศิลปศึกษา) 
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4. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
4.1 ความสามารถในการคิด 

๑) ทักษะการสํารวจคนหา 
๒) ทักษะการสํารวจ 
๓) ทักษะการรวบรวมขอมูล 
๔) ทักษะการแปลความ 
๕) ทักษะการเชื่อมโยง 
๖) ทักษะการใหเหตุผล 
๗) ทักษะการนําความรูไปใช 
๘) ทักษะการคิดอยางมีเหตุผล 
๙) ทักษะการคิดตัดสินใจ 

๑๐) ทักษะการประยุกตใชความรู 
๑๑) ทักษะการประเมิน  

     4.2 ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

  ๑) ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง 
  ๒) ทักษะการอยูรวมกันในสังคม 
 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 ๕.1  รักชาติ  ศาสน  กษัตริย 
 ๕.๒  ซ่ือสัตยสุจริต    

๕.๓  มีวินัย   
๕.๔  ใฝเรียนรู   
๕.๕  อยูอยางพอเพียง   
๕.๖  มุงม่ันในการทํางาน  
๕.๗  รักความเปนไทย 
๕.๘  มีจิตสาธารณะ 
 

6. ช้ินงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 ๖.๑ แผนท่ีหรือแผนผังความคิด Mind Map เสนทางคุณธรรม 
    ๖.๒ ศิลปะกับ (โปรแกรมคอมพิวเตอร) 
 
7. การวัดและการประเมินผล 
 7.1 การประเมินกอนเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบกอนเรียน หนวยการเรียนรูท่ี ๕ เรื่อง แหลงเรียนรูในชุมชน 
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7.2 การประเมินระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
  1) ตรวจใบงานท่ี 1.1 เรื่อง ขอมูลแหลงเรียนรูในชุมชน 
  2) ตรวจใบงานท่ี 2.1 เรื่อง ภาพวาดแผนท่ีเสนทางการศึกษาแหลงเรียนรูในชุมชน 
  3) ตรวจแบบบันทึกการอาน 
  4) ประเมินการนําเสนอผลงาน 
  5) สังเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล 
  6) สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 
  7) สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 7.3 การประเมินหลังเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หนวยการเรียนรูท่ี ๕ เรื่อง แหลงเรียนรูในชุมชน 
 7.4 การประเมินช้ินงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
  - ตรวจรายงานการสืบคนขอมูล เรื่อง แหลงเรียนรูในชุมชน 
          -   ภาพวาด เก่ียวกับ แหลงเรียนรูในชุมชน (โปรแกรมคอมพิวเตอร) 
 
8. กิจกรรมการเรียนรู 
  นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน หนวยการเรียนรูท่ี ๕ เรื่อง แหลงเรียนรูในชุมชน 
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เรื่องท่ี 1   หนูนอยหัวใจพุทธศาสนา                                                                       เวลา  ๒ ช่ัวโมง 
วิธีสอนตามแนวพุทธ (Buddhist way of life) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 

ท่ีมา : ดร. กิตติชัย  สุธาสิโนบล. รายงานการวิจัย การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธฯ. 2๕๕๕ 

นั 
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เรื่องท่ี 2   ศิลปะกับแหลงเรียนรูชุมชน                                                                      เวลา  1 ช่ัวโมง 
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรูแบบ 4MAT  
 
ข้ันนําเขาสูบทเรียน 
สวนท่ี 1 why = ทําไม (การบูรณาการประสบการณเปนสวนหนึ่งของตน) 
                ข้ันท่ี 1 สรางคุณคาและประสบการณ (R, ซีกขวา) 
                ข้ันท่ี 2 วิเคราะหประสบการณ (L, ซีกซาย) 
สวนท่ี 2 what = อะไร (การสรางความคิดรวบยอด) 
                ข้ันท่ี 3 พัฒนาประสบการณเปนความคิดรวบยอด (R, ซีกขวา) 
                ข้ันท่ี 4 พัฒนาความรูความคิด (L, ซีกซาย) 
สวนท่ี 3 how = อยางไร (ปฏิบัติและเรียนรูตามลักษณะเฉพาะ) 
                ข้ันท่ี 5 ปฏิบัติตามความคิดท่ีไดเรียนรู (L, ซีกซาย) 
                ข้ันท่ี 6 สรางสรรคชิ้นงานของตนเอง (R, ซีกขวา) 
สวนท่ี 4 If = ถา (การบูรณาการณประสบการณและประยุกตใช) 
                ข้ันท่ี 7 วิเคราะหแนวทางการนําไปใชใหเกิดประโยชน (L, ซีกซาย) 
 ข้ันสรุป 
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การประเมินช้ินงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 

แบบประเมินรายงานการสืบคนขอมูล เรื่อง แหลงเรียนรูในชุมชน 

รายการประเมิน 
คําอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

ดี (3) พอใช (2) ปรับปรุง (1) 
๑. การสํารวจคนหา คนหาขอมูลไดถูกตอง  ครบถวน คนหาขอมูลไดถูกตอง  เปน

สวนใหญ 
คนหาขอมูลไดเพียงบางสวน 

๒. การสํารวจ สํารวจขอมลู ทันเวลาท่ีกําหนด 
ครบถวน และถูกตอง  

สํารวจขอมลู ทันเวลาท่ีกําหนด 
ครบถวน และถูกตองเปนสวน
ใหญ 

ไดเพียงบางสวน 

๓. การรวบรวมขอมลู 
 

ระบุแหลงขอมูลไดถูกตอง 
ละเอียด ชัดเจน 

ระบุแหลงขอมูลไดถูกตอง 
เปนสวนใหญ  

ระบุแหลงขอมูลไดถูกตอง 
เปนบางสวน  

๔. การแปลความ 
 

แปลความขอมลูไดถูกตองทุก
ประเภท  

แปลความขอมลูไดถูกตองเปน
สวนใหญ  

แปลความขอมลูไดถูกตองเปน
บางสวน  

๕. การเชื่อมโยง เช่ือมโยงขอมูลไดถูกตอง  เช่ือมโยงขอมูลไดถูกตอง เปน
สวนใหญ  

เช่ือมโยงขอมูลไดถูกตอง เปน
บางสวน  

๖. การใหเหตุผล 
 

ใหเหตุผลไดถูกตอง  ใหเหตุผลไดถูกตอง เปนสวน
ใหญ  

ใหเหตุผลไดถูกตอง เปน
บางสวน  

๗. การนําความรูไปใช 

 
 

บอกวิธีการนําความรูท่ีไดรบัไปใช
ในชีวิตประจําวันไดอยางนอย 2 
ขอ 

บอกวิธีการนําความรูท่ีไดรบัได
ไปใชในชีวิตประจําวันได ๑ ขอ 

บอกวิธีการนําความรูท่ีไดรบัได 
แตไมสามารถนํามาประยุกตใช
ได 

๘. การคิดอยางมีเหตุผล 
 

ตอบคําถามไดถูกตอง  อยางมี
เหตุผล 

ตอบ คําถามไดถูกตองครบถวน ตอบคําถามไดเพียงบางสวน  

๙. การตัดสินใจ 
 

ตัดสินใจไดอยางรวดเร็ว  รอบ
ครอบ และถูกตอง  

ตัดสินใจชา รอบครอบ และ
ถูกตอง 

ตัดสินใจชา และผดิพลาด   

๑๐. การประยุกตใชความรู บอกถึงการนําความรูไป
ประยุกตใชใหเกิดประโยชนได  

บอกถึงการนําความรูไป
ประยุกตใชได 

ไมสามารถบอกถึงการนําความรู
ไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน
ได 

๑๑. การประเมิน 

 
 

ประเมินขอมูลไดถูกตองทุก
ประเภท  

ประเมินขอมูลไดถูกตองเปน
สวนใหญ  

ประเมินขอมูลไดถูกตองเปน
บางสวน  

 
เกณฑการตัดสินคุณภาพ  ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
  8 - 9 ด ี
  5 - 7 พอใช 
  ต่ํากวา 5 ปรับปรุง 
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  ไดคะแนน       คะแนนเต็ม 

แบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน หนวยการเรียนรูท่ี 1 
 
คําช้ีแจง  ใหนักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว 
 
1. วัดเทวสังฆารามฯ จัดเปนแหลงขอมูลประเภทใด 
 ก. แหลงขอมูลท่ัวไป ข. แหลงขอมูลปฐมภูมิ 
 ค. แหลงขอมูลทุติยภูมิ ง. แหลงขอมูลตัวอักษร 
 
2. ขอใดไมใชขอมูลตัวอักษร 
 ก. คติธรรม ข. ปายชื่อวัด 
 ค. พระในวัด ง. ประวัติเจาอาวาส 
 
3. แหลงขอมูลใดท่ีตองใชตาและหูในการรับรู 
 ก. โบสถ  ข. บทสวดมนต 
 ค. ศาลาโรงธรรม ง. หอพระประวัติ 
 
4. ชื่อ“วัดเทวสังฆารามฯ” ท่ีคนในชุมชนเรียกกันคือ 
 ก. วัดเหนือ  ข. วัดใต 
 ค. วัดญวณ                 ง. วัดไทย 
 
5. ขอใดคืออักษรยอบนตราสัญลักษณฉลอง ๑๐๐ ป 
สมเด็จพระสังฆราชฯ                
 ก. สดส  
 ข. สฆร 
 ค. สญส 
 ง. ญสส 
 
6. ถ า ต อ งก า ร ข อ มู ล เ รื่ อ ง  สม เ ด็ จพร ะสั ง ฆ ร า ช ฯ             
ควรหาขอมูลจากแหลงขอมูลใด จึงจะเหมาะสมท่ีสุด 
 ก. เณร  ข. หองสมุด 
 ค. พระ                    ง. เจาอาวาส 

 7. ขอใดไมใชประโยชนของแหลงเรียนรู  
 ก. ทําใหมีความรูมากข้ึน 
 ข. นําขอมูลไปใชในการเรียน 
 ค. ทําใหเปนคนสอดรูสอดเห็น 
 ง. ไดรับขอมูลท่ีถูกตองตามความจริง 
 
8. ขอใดไมใชข้ันตอนในการคนหาขอมูล 
 ก. การสอบถามจากพระ 
 ข. การคนหาจากเอกสาร 
 ค. การซ้ือของทําบุญวันพระ 
 ง. การคนหาจากหอพระประวัติฯ 
 
9. หอพระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร               
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายกฯ             
จัดเปนแหลงขอมูลประเภทใด 
 ก. แหลงขอมูลท่ัวไป  
    ข. แหลงขอมูลปฐมภูมิ 
 ค. แหลงขอมูลทุติยภูมิ  
     ง. แหลงขอมูลตัวอักษร 
 
10.“หอเทียนฐานฯ”มีรูปทรงเรขาคณิตแบบใด 
 ก. ทรงกลม ข. ทรงมังกร                 
 ค. ทรวงกรวย              ง. ทรงสามเหลี่ยม 
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