
        
 

 

 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษา 
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รายวิชาเพิ่มเติมเมืองเก่าล าพูน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 กองการศึกษา                                    เทศบาลเมืองล าพูน                                      
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                กระทรวงมหาดไทย 



 
 

 
 

 
ประกาศโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 

เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาลประตูลี้  พุทธศกัราช ๒๕๖๑ 
รายวิชาเพ่ิมเติมเมืองเก่าล าพูน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
………………………………. 

ตามท่ีเทศบาลเมืองล าพูน ได้จัดท ากรอบหลักสูตรท้องถิ่น (เมืองเก่าล าพูน) พุทธศักราช   25๖๑ โดย
มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ต านานเมืองเก่า เรือนพ้ืนถิ่น ช่างฝีมือพ้ืนถิ่น ศิลปินเมืองล าพูน 
ประเพณีวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเมืองเก่า และการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์เมืองเก่า เพ่ือปลูกฝังให้
เยาวชนเมืองล าพูน มีความรัก ความภาคภูมิใจในฐานะพลเมืองจังหวัดล าพูน และเป็นก าลังส าคัญในการ
บ ารุงรักษาให้ยั่งยืนต่อไป 

เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของเทศบาลเมืองล าพูน โรงเรียนเทศบาลประตูลี้  จึงได้จัดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น รายวิชาเพ่ิมเติมเมืองเก่าล าพูน”ขึ้น เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน
โรงเรียนเทศบาลประตูลี้  ได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น รายวิชาเพ่ิมเติมเมืองเก่าล าพูน พุทธศักราช 
๒๕๖๑ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
 ทั้งนี้หลักสูตรท้องถิ่น รายวิชาเพ่ิมเติมเมืองเก่าล าพูนพุทธศักราช ๒๕๖๑ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ จึงประกาศให้ใช้
หลักสูตรโรงเรียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๕  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 

 
…………………………… 

( นางจินดา  รัตนอังกูร ) 
ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

 
…………………………… 

(นายฉัตรกุล  ชื่นสุวรรณกุล) 
    ปลัดเทศบาลเมืองล าพูน รักษาการในต าแหน่ง 

      ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 
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       ค าน า 

 
หลักสูตรท้องถิ่น  รายวิชาเพ่ิมเติมเมืองเก่าล าพูน พุทธศักราช 25๖๑  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  

มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้ ประวัติศาสตร์เมืองล าพูน  ต านานเมืองเก่า เรือนพ้ืนถิ่น ช่างฝีมือพ้ืนถิ่น ศิลปิน
เมืองล าพูน ประเพณีวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเมืองเก่า และการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์เมืองเก่า คณะ
ผู้จัดท า ไดเรียบเรียงจัดรายวิชาไวส าหรับ ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ซึ่งหวังว่าหลักสูตรนี้จะ
ตอบสนอง และเป็นไปตามเปูาประสงค์ของเทศบาลเมืองล าพูนในอันที่จะปลูกฝังให้เยาวชน มีความรัก ความ
ภาคภูมิใจในฐานะพลเมืองจังหวัดล าพูน และเป็นก าลังส าคัญในการบ ารุงรักษาเมืองเก่าล าพูนให้ยั่งยืนต่อไป   
 
 
            คณะผู้จัดท า 
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หลักสูตรท้องถิ่น  รายวิชาเพิ่มเติมเมืองเก่าล าพูน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
วิสัยทัศน  

หลักสูตรท้องถิ่น   รายวิชาเพ่ิมเติมเมืองเก่าล าพูน มุ่งพัฒนาผู้ เรียนทุกคนได้เรียนรู้ภูมิหลัง
ประวัติศาสตร์เมืองล าพูน ต านานเมืองเก่า เรือนพื้นถ่ิน ช่างฝีมือ  พ้ืนถิ่น ศิลปินเมืองล าพูน ประเพณีวัฒนธรรม 
การท่องเที่ยวเมืองเก่า และการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์เมืองเก่า เพ่ือปลูกฝังให้เยาวชนเมืองล าพูน มีความ
รัก ความภาคภูมิใจในฐานะพลเมืองจังหวัดล าพูน และเป็นก าลังส าคัญในการบ ารุงรักษาให้ยั่งยืนต่อไป 
 
หลักการ  
 หลักสูตรท้องถิ่น รายวิชาเพ่ิมเติมเมืองเก่าล าพูน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข และ
มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองตลอดชีวิตดังนี้ 
 1. เป็นหลักสูตรมีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักศาสนา และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง 
มีวินัย ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. มีความรู้ความภาคภูมิใจ และด าเนินชีวิตตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ของบรรพชนคน
เมืองล าพูน 
 3. มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยและรักการออกก าลังกาย 
 4. มีจิตส านึกรักแผ่นดินถิ่นเกิดจังหวัดล าพูน เป็นพลเมืองที่ดีของชุมชนและของชาติ ยึดมั่นในวิถีชีวิต
และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 5. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดล าพูน การอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะ ที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในชุมชนท้องถิ่น และอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

จุดหมาย  
หลักสูตรท้องถิ่น รายวิชาเพ่ิมเติมเมืองเก่าล าพูน มุง่พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ และการสร้างจิตส านึกใน

การอนุรักษ์เมืองเก่า โดยก าหนดจุดหมายเพ่ือให้เกิดแก่ผู้เรียนเมื่อจบ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้  
1. เพ่ือให้ ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจในด้านประวัติศาสตร์เมืองล าพูน ต านานเมืองเก่า เรือนพ้ืนถิ่น 

ช่างฝีมือพ้ืนถิ่น ศิลปินเมืองล าพูน ประเพณีวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเมืองเก่า และมีจิตส านึกในการอนุรักษ์
เมืองเก่า 

2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ในการด ารงชีวิต
ประจ าวัน 

3. เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการท างานที่เป็นระบบ 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความตระหนัก รัก ภาคภูมิใจและเป็นก าลังส าคัญในการบ ารุงรักษาเมืองเก่าล าพูน

ให้ยั่งยืนต่อไป 
 
 
 
 
 



๒ 
 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนหลักสูตรท้องถิ่น รายวิชาเพ่ิมเติมเมืองเก่า
ล าพูน  มีดังต่อไปนี้ 

 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลด
ปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการ
เลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
 2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ
เพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการปูองกันและแก้ไข
ปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ใน 
การด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การท างาน และการอยู่ร่วมกันใน
สังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรม
ไม่พึงประสงคท์ี่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และ
มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี  เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้  การสื่อสาร  
การท างาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑. มีความรู้ความเข้าใจด้านประวัติศาสตร์เมืองล าพูน ต านานเมืองเก่า เรือนพ้ืนถิ่น ช่างฝีมือพ้ืนถิ่น 

ศิลปินเมืองล าพูน ประเพณีวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเมืองเก่า และการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์เมืองเก่า 
   2. มีทักษะในการคิดแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ ออกแบบตามความคิดสร้างสรรค์ 
        3. มีทักษะในการปฏิบัติงาน 
        4. มีภาวะผู้น า มีความอดทน มีวินัย รับผิดชอบงาน  มุ่งมั่นในการท างาน ด ารงรักษาความเป็นไทย
ภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ไทย 
        5. มีความสนใจและใฝุเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 
        6. มีความซื่อสัตย์  สุจริต  มีวินัยต่อตนเอง มีคุณธรรมจริยธรรม 
        7. มีจิตส านึกการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน 
        8. มีจิตอาสา มุ่งม่ันในการน าความรู้ไปใช้เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
 



๓ 
 

หลักสูตรท้องถิ่น  รายวิชาเพิ่มเติมเมืองเก่าล าพูน 

หลักการและเหตุผล 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้ก าหนดให้มีการกระจายอ านาจให้ท้องถิ่น
เป็นผู้จัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหา  และความต้องการของสังคมแต่ละท้องถิ่น  เป็นการศึกษาที่มุ่ง
พัฒนาตัวบุคคล  ครอบครัว  และชุมชน  ส่งเสริมให้บุคคลมีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือศึกษา
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  โดยค านึงถึงการบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นด้วย  จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 มาตรา 7 ระบุว่ากระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรู้จักรักษาและ
ส่งเสริมสิทธิหน้าที่เสรีภาพความเคารพกฎหมายความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มีความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย  รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติรวมทั้งส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรม
ของชาติการกีฬาภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและความรู้อันเป็นสากลตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมความสามารถในการประกอบอาชีพรู้จักพ่ึงตนเองมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใฝุรู้และเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

มาตรา 27 ให้คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ
ความเป็นไทยความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพตลอดจนเพ่ือการศึกษาต่อให้
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหน้าที่จัดท าสาระของหลักสูตรในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ือเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติ 

เทศบาลเมืองล าพูน ได้จัดท าหลักสูตรท้องถิ่นเมืองเก่าล าพูน พุทธศักราช 25๖๑ มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุก
คนได้เรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ต านานเมืองเก่า เรือนพื้นถ่ิน ช่างฝีมือพ้ืนถิ่น ศิลปินเมืองล าพูน ประเพณีวัฒนธรรม 
การท่องเที่ยวเมืองเก่า และการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์เมืองเก่า เพ่ือปลูกฝังให้เยาวชนเมืองล าพูน มีความ
รัก ความภาคภูมิใจในฐานะพลเมืองจังหวัดล าพูน และเป็นก าลังส าคัญในการบ ารุงรักษาให้ยั่งยืนต่อไป 

ดังนั้นโรงเรียนเทศบาลประตูลี้   จึงได้จัดท าหลักสูตรท้องถิ่น  รายวิชาเพ่ิมเติมเมืองเก่าล าพูนขึ้น เพ่ือ
ใช้ในการเรียนการสอนของ โรงเรียน และได้จัดให้มีสาระการเรียนรู้เมืองเก่าอยู่ในหลักสูตรของสถานศึกษาด้วย   
  
คุณภาพของผู้เรียน (ที่เพิ่มจากหลักสูตรแกนกลาง) 

1. ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจในด้านประวัติศาสตร์เมืองล าพูน ต านานเมืองเก่า เรือนพ้ืนถิ่น 
ช่างฝีมือพ้ืนถิ่น ศิลปินเมืองล าพูน ประเพณีวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเมืองเก่า และมีจิตส านึกในการอนุรักษ์
เมืองเก่า 

2. ผู้เรียนสามารถน าประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ในการด ารงชีวิตประจ าวัน 
3. ผู้เรียนเกิดทักษะในการท างานที่เป็นระบบ 
4. ผู้เรียนมีความตระหนัก รัก ภาคภูมิใจและเป็นก าลังส าคัญในการบ ารุงรักษาเมืองเก่าล าพูนให้ยั่งยืน

ต่อไป 
 
 
 
 
 



๔ 
 
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

๑.  ครูผู้สอนควรท าความเข้าใจในเนื้อหาหลักสูตรในส่วนที่เป็นความรู้หรืออาจมีการเชิญวิทยากรที่มี 
ความรู้ความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้เสริมแก่ผู้เรียน 

๒. จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ เพ่ือการเรียนรู้อย่างมีความสุข เป็นคนดี 
และเป็นคนเก่ง 

๓. เน้นความประหยัดและเลือกใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์ท่ีเหมะสม 
๔. จัดกิจกรรมให้สอดคล้องด้านคุณธรรม  จริยธรรมคุณลักษณะที่พึงประสงค์และการมีเจตคติที่ดีต่อ

งานที่ปฏิบัติ 
๕. วัดและประเมินผลการเรียนรู้ทั้งระหว่างเรียนและหลังเรียนให้ครอบคลุมความรู้และการปฏิบัติ 
๖. จัดให้มีการแสดงผลงานนักเรียน เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจ 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ของหลักสูตร  

กิจกรรมการเรียนรู้ของหลักสูตรท้องถิ่น  รายวิชาเพ่ิมเติมเมืองเก่าล าพูน ใช้รูปแบบการเรียนการสอน 
วิธีสอน และเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจความ
เข้าใจในด้านประวัติศาสตร์เมืองล าพูน ต านานเมืองเก่า เรือนพ้ืนถิ่น ช่างฝีมือพ้ืนถิ่น ศิลปินเมืองล าพูน 
ประเพณีวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเมืองเก่า และมีจิตส านึกในการอนุรักษ์เมืองเก่า เพ่ือปลูกฝังให้เยาวชนเมือง
ล าพูน มีความรัก ความภาคภูมิใจในฐานะพลเมืองจังหวัดล าพูน และเป็นก าลังส าคัญในการบ ารุงรักษาให้ยั่งยืน
ต่อไป ซ่ึงกิจกรรมการเรียนรู้ของหลักสูตรนี้ ประกอบด้วย  

1. การบรรยาย  
2. การสาธิต  
3. การฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่มและรายบุคคล  
4. การท าโครงงาน  
5. บทบาทสมมุติ  
6. สถานการณ์จ าลอง  
7. กรณีตัวอย่าง/กรณีศึกษา  
8. การใช้ค าถาม  
9. อภิปรายกลุ่มย่อย   

สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้  
1. เอกสารประกอบการเรียน/ใบความรู้  
2. หนังสือ/ต ารา ในห้องสมุดเพ่ือการสืบค้นข้อมูล  
3. สื่อจาก Internet   
๔. แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น  
 
 
 
 
 
 



๕ 
 
การประเมินผลการเรียนรู้  

1. ประเมินความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียน ด้วยแบบทดสอบ แบบสังเกต โดยครูผู้สอน  
2. ประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ และคิดสร้างสรรค์ ด้วยแบบสังเกต 

แบบประเมิน แบบสัมภาษณ์ โดยครูผู้สอน  
3. ประเมินทกัษะการท างานกลุ่ม ด้วยแบบสังเกต โดยครูผู้สอน  
4. ประเมินทกัษะการปฏิบัติ ด้วยแบบสังเกต แบบประเมิน โดยครูผู้สอน หรือนักเรียนเอง 
 ๕. ประเมินรายงานการท าโครงงาน ด้วยแบบประเมิน/รายงาน โดยครูผู้สอน   
 ๖. ประเมินคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ ด้วยแบบวัด แบบประเมนิ โดยครูผู้สอน หรือนักเรียนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติมเมืองเก่าล าพูน  
รหัสวิชา  ส1๑202     ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑     เวลา   40   ชั่วโมง 

อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับปลายปี   70 :  30 

 
ล าดับ

ที ่

 
ชื่อ 

หน่วยการเรียนรู้ 

 
ผลการเรียนรู ้

 
สาระส าคัญ  

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1. ประวัติศาสตร์ 
เมืองล าพูน 

๑. ปฏิบัติตนในการศึกษา
ประวัติศาสตร์เมืองหริภุญไชย ยุค
หริภุญไชย  ยุคล้านนา  ยุค
ภายใต้การปกครองของพม่า  ยุค
ฟ้ืนฟูเมืองหรือ “ยุคเก็บผักใส่ซ้า 
เก็บข้าใส่เมืองถึงปัจจุบัน”  ได้
ตามค าแนะน า 

การศึกษาประวัติความเป็นมา และ
ความส าคัญของประวัติศาสตร์เมือง
หริภุญไชย ยุคก่อนประวัติศาสตร์
ถึงยุคสุวรรณภูม ิยุคหริภุญไชย  ยุค
ล้านนา  ยุคภายใต้การปกครอง
ของพม่า  ยุคฟ้ืนฟูเมืองหรือ “ยุค
เก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมืองถึง
ปัจจุบัน”  ได้ตามค าแนะน า 

๘ ๒0 

2. เล่าขานต านาน
เมืองเก่า 

  ๒. ปฏิบัติตนในการศึกษา
ประวัติ  สถานที่ตั้ง ความหมาย 
และความส าคัญ   ของ
องค์ประกอบเมืองเก่า  ขอบเขต
พ้ืนที่เมืองเก่า   ได้ตามค าแนะน า 
  ๓. ปฏิบัติตนในการสร้าง
จติส านึกในการอนุรักษ์เมืองเก่า
ได้ถูกต้องตามค าแนะน า 

การศึกษาประวัติสถานที่ตั้ง 
ความหมาย และความส าคัญ 
ขององค์ประกอบเมืองเก่า  คูเมือง  
ก าแพงเมืองและประตูเมือง ศิลปะ
หริภุญไชย  ขอบเขตพ้ืนที่เมืองเก่า 
และการอนุรักษ์เมืองเก่า  ได้ตาม
ค าแนะน า 

๘ ๒0 

3. เรือนพ้ืนถิ่น 
 

๔. ปฏิบัติตนในการศึกษาประวัติ  
สถานที่ตั้ง ความหมาย และ
ความส าคัญ   ของคุ้มเจ้า  บ้าน
เก่า      อาคารเก่า และศูนย์
วัฒนธรรมร่วมสมัยหริภุญชัย ได้
ตามค าแนะน า 
๕. ปฏิบัติตนในการสร้างจิตส านึก
ในการอนุรักษ์เรือนพื้นถิ่นได้
ถูกต้องตามค าแนะน า 

การศึกษาประวัติสถานที่ตั้ง 
ความหมาย และความส าคัญของ
คุ้มเจ้าหลวงจักรค าขจรศักดิ์ คุ้มเจ้า 
ยอดเรือน คุ้มเจ้าราชสัมพันธวงษ์  
บ้านเก่า  อาคารเก่า และศูนย์
วัฒนธรรมร่วมสมัย  และการสร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์
สถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นในเมือง
เก่าล าพูน 

๘ ๒0 

4. ช่างฝีมือ 
พ้ืนถิ่น  ศิลปิน
เมืองล าพูน 
 

 ๖. ปฏิบัติตนในการศึกษาประวัติ
และผลงานของช่างฝีมือพ้ืนถิ่น 
ศิลปินเมืองล าพูน ได้ตาม
ค าแนะน า 
 

การศึกษาประวัติและผลงานของ
ช่างฝีมือพ้ืนถิ่น ศิลปินเมืองล าพูน 
ได้ตามค าแนะน า 
 
 

๘ 
 
 
 
 

 
 
 

๒0 
 
 
 
 

 



๗ 
 

 
ล าดับ

ที ่

 
ชื่อ 

หน่วยการเรียนรู้ 

 
ผลการเรียนรู ้

 
สาระส าคัญ 

 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

 
น้ าหนัก 
คะแนน 

5. ตามฮีตโตย 
ฮอยเมืองเก่า 
 

 ๗. ปฏิบัติตนในการศึกษา  
ความหมาย และความส าคัญ   
ของประเพณีวัฒนธรรม เส้นทาง
การท่องเที่ยวเมืองเก่า  ได้ตาม
ค าแนะน า 
 ๘. ปฏิบัติตนในการสร้าง
จติส านึกในการอนุรักษ์เมืองเกา่
และการปรับภูมิทัศน์เมืองเก่าได้
ถูกต้องตามค าแนะน า 
 

การศึกษาความหมาย และ
ความส าคัญ   ของประเพณี
วัฒนธรรม เส้นทางการท่องเที่ยว
เมืองเก่า  และการปฏิบัติตนในการ
สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์เมือง
เก่าและการปรับภูมิทัศน์เมืองเก่า
ได้ถูกต้องตามค าแนะน า 
 

๘ ๒0 

รวมตลอดปี 40 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม  

ส1๑202  เมืองเก่าล าพูน                             กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑                                  จ านวนเวลา  40   ชั่วโมง/ปี 
 
 ศึกษาแนวทางเรียนรู้ประวัติความเป็นมาและเรื่องราวประวัติศาสตร์เมืองหริภุญไชย และการ
เปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในแต่ละยุค รู้จักองค์ประกอบของเมืองเก่า ขอบเขตพ้ืนที่ของเมืองเก่า 
สถานที่ตั้ง ความหมาย และความส าคัญของคุ้มเจ้าหลวงจักรค าขจรศักดิ์  คุ้มเจ้ายอดเรือน คุ้มเจ้าราชสัม
พันธวงษ์ บ้านเก่า  อาคารเก่า และศูนย์วัฒนธรรมร่วมสมัย  เรียนรู้เรื่องผลงานและงานช่างฝีมือท้องถิ่น ศิลปิน
เมืองล าพูน รวมทั้งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของเมืองเก่าล าพูนได้ตามค าแนะน าและการแสวงหาความรู้ของ
ตนเอง  
          โดยใช้กระบวนการค้นคว้าหาความรู้  การปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทั กษะในการคิด
วิเคราะห์  การอ่าน  การฟัง  และการสังเกต    มีความสามารถในการสื่อสารโดยการพูด  การเขียนและการ
น าเสนอ มีทักษะกระบวนการกลุ่ม  และน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน   มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์    
ด้านใฝุเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง   มุ่งมั่นในการท างาน ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ 
          เห็นคุณค่าของการท างานเป็นกลุ่ม เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวม  เห็นคุณค่าของอนุรักษ์ เมือง
เก่าล าพูน และศิลปวัฒนธรรมของเมืองเก่าล าพูนให้ยั่งยืนตลอดไป 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. ปฏิบัติตนในการศึกษาประวัติศาสตร์เมืองหริภุญไชย ยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงยุคสุวรรณภูมิ      
ยุคหริภุญไชย  ยุคล้านนา  ยุคภายใต้การปกครองของพม่า  ยุคฟ้ืนฟูเมืองหรือ “ยุคเก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง
ถึงปัจจุบัน”  ได้ตามค าแนะน า 
          ๒. ปฏิบัติตนในการศึกษาประวัติ  สถานที่ตั้ง ความหมาย และความส าคัญ  ขององค์ประกอบเมืองเก่า  
ขอบเขตพ้ืนที่เมืองเก่า ได้ตามค าแนะน า 
          ๓. ปฏิบัติตนในการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษเ์มืองเก่าได้ถูกต้องตามค าแนะน า 
          ๔. ปฏิบัติตนในการศึกษาประวัติ  สถานที่ตั้ง ความหมาย และความส าคัญ   ของคุ้มเจ้า  บ้านเก่า      
อาคารเก่า และศูนย์วัฒนธรรมร่วมสมัยหริภุญชัย ได้ตามค าแนะน า 
          ๕. ปฏิบัติตนในการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์เรือนพื้นถ่ินได้ถูกต้องตามค าแนะน า 
          ๖. ปฏิบัติตนในการศึกษาประวัติและผลงานของช่างฝีมือพ้ืนถิ่น ศิลปินเมืองล าพูน ได้ตามค าแนะน า 
          ๗. ปฏิบัติตนในการศึกษาความหมาย และความส าคัญ   ของประเพณีวัฒนธรรม เส้นทางการ
ท่องเที่ยวเมืองเก่า  ได้ตามค าแนะน า 
          ๘. ปฏิบัติตนในการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์เมืองเก่าและการปรับภูมิทัศน์เมืองเก่าได้ถูกต้องตาม
ค าแนะน า 
 
รวมทั้งหมด  ๘  ผลการเรียนรู้  
 
 
 
 



๙ 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
                                  รายวิชาเพิ่มเติมเมืองเก่าล าพูน  

รหัสวิชา  ส11202     ระดับประถมศึกษาปีที่ 1   เวลา   40   ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ 
 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้/หน่วยการเรียนรู้ย่อย 
เวลา/
ชั่วโมง 

ประวัติศาสตร์ 
เมืองล าพูน 

ยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงยุคสุวรรณภูมิ ยุคหริภุญไชย  ยุคล้านนา   ๔ 
ยุคภายใต้การปกครองของพม่า ยุคฟื้นฟูเมืองหรือ “ยุคเก็บผักใส่ซ้า   
เก็บข้าใส่เมืองถึงปัจจุบัน”   

๔ 

รวม ๘ 

เล่าขานต านาน
เมืองเก่า 

องค์ประกอบเมืองเก่า   ๔ 
ขอบเขตพ้ืนที่เมืองเก่า ๓ 
การอนุรักษ์เมืองเก่า ๑ 

รวม  ๘ 

เรือนพ้ืนถิ่น 
 

คุ้มเจ้า  เฮือนเก่า  ๓ 
บ้านเก่า  อาคารเก่า ๓ 
ศูนย์วัฒนธรรมร่วมสมัย และการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์เรือนพ้ืนถิ่น ๒ 

รวม ๘ 

ช่างฝีมือพ้ืนถิ่น 
ศิลปินเมืองล าพูน 

ช่างฝีมือพ้ืนถิ่น ๔ 
ศิลปินเมืองล าพูน ๔ 

รวม ๘ 
ตามฮีตโตยฮอย 

เมืองเก่า 
 

ประเพณีวัฒนธรรม ๔ 
เส้นทางการท่องเที่ยวเมืองเก่า ๒ 
การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์เมืองเก่าและการปรับภูมิทัศน์เมืองเก่า ๒ 

 รวม ๘ 
 
 

 
 
 

 
 
 
  
 
 



๑๐ 
 

การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติมเมืองเก่าล าพูน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

ข้อที่ ผลการเรียนรู้ 
ผู้เรียนรู้อะไร/ 

ท าอะไร 

น าไปสู่ 
สมรรถนะส าคัญ คุณลักษณะ 
ของผู้เรียน             อันพึงประสงค์ 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

1 ปฏิบัติตนในการศึกษา
ประวัติศาสตร์เมืองหริภุญไชย 
ยุคหริภุญไชย  ยุคล้านนา  ยุค
ภายใต้การปกครองของพม่า  
ยุคฟ้ืนฟูเมืองหรือ “ยุคเก็บผัก
ใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมืองถึง
ปัจจุบัน”  ได้ตามค าแนะน า 

สิ่งท่ีต้องรู้ 
-การศึกษาความเป็นมาของ
ประวัติศาสตร์เมืองหริภุญไชย 
ยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึง    
ยุคสุวรรณภูมิ ยุคหริภุญไชย  
ยุคล้านนา  ยุคภายใต้การ
ปกครองของพม่า  ยุคฟ้ืนฟู
เมืองหรือ “ยุคเก็บผักใส่ซ้า 
เก็บข้าใส่เมืองถึงปัจจุบัน”  ได้
ตามค าแนะน า 
  -การสนทนาและการอธิบาย 
พฤติกรรมที่ต้องปฏิบัติได้ 
-พูดสนทนาเก่ียวกับแหล่ง
เรียนรู้ 
-พูดสนทนาและร่วมอธิบาย
สรุป 

-ความสามารถใน
การสื่อสาร 

-ใฝุเรียนรู้ 
-มุ่งม่ันในการ
ท างาน 
 
 

๒ ปฏิบัติตนในการศึกษาประวัติ  
สถานที่ตั้ง ความหมาย และ
ความส าคัญ   ของ
องค์ประกอบเมืองเก่า  
ขอบเขตพ้ืนที่เมืองเก่า   ได้
ตามค าแนะน า 
 

สิ่งท่ีต้องรู้ 
-การศึกษาประวัติสถานที่ตั้ง 
ความหมาย และความส าคัญ 
ขององค์ประกอบเมืองเก่า     
คูเมือง  ก าแพงเมืองและ
ประตูเมือง ศิลปะหริภุญไชย  
ขอบเขตพ้ืนที่เมืองเก่า 
 -การสนทนาและการอธิบาย 
- พฤติกรรมที่ต้องปฏิบัติได้ 
-แสวงหาความรู้ประวัติของ
องค์ประกอบเมืองเก่า  คูเมือง  
ก าแพงเมืองและประตูเมือง 
ศิลปะหริภุญไชย  ขอบเขต
พ้ืนที่เมืองเก่า  
 
 
 
 

-ความสามารถใน
การสื่อสาร 

-ใฝุเรียนรู้ 
-มุ่งม่ันในการ
ท างาน 
 

 



๑๑ 
 

3.  ปฏิบัติตนในการสร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์เมือง
เก่าได้ถูกต้องตามค าแนะน า 

สิ่งท่ีต้องรู้ 
-การอธิบายการสร้างจิตส านึก
ในการอนุรักษ์เมืองเก่า   ได้
ตามค าแนะน าและการ
แสวงหาความรู้ของตนเอง 
 พฤติกรรมที่ต้องปฏิบัติได้ 
-พูดสนทนาเก่ียวกับแหล่ง
เรียนรู้ 
 
 

-ความสามารถใน
การสื่อสาร 
-ความสามรถใน 
การสืบค้นข้อมูล 

-ใฝุเรียนรู้ 
-มุ่งม่ันในการ
ท างาน 
 

 

4. ปฏิบัติตนในการศึกษาประวัติ  
สถานที่ตั้ง ความหมาย และ
ความส าคัญ   ของคุ้มเจ้า  
บ้านเก่า   อาคารเก่า และ
ศูนย์วัฒนธรรมร่วมสมัย     
หริภุญชัย ได้ตามค าแนะน า 
 

สิ่งท่ีต้องรู้ 
-การให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ
สถานที่ตั้ง ความหมาย และ
ความส าคัญของคุ้มเจ้าหลวง
จักรค าขจรศักดิ์  คุ้มเจ้ายอด
เรือน คุ้มเจ้าราชสัมพันธวงษ์ 
บ้านเก่า  อาคารเก่า และศูนย์
วัฒนธรรมร่วม 
 
พฤติกรรมที่ต้องปฏิบัติได้ 
-ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ
ความเป็นมาของคุ้มเจ้า บ้าน
เก่า  และอาคารเก่า  ได้ตาม
ค าแนะน าและการแสวงหา
ความรู้ของตนเอง 
-พูดสนทนาและร่วมอธิบาย
สรุป 
 
 

-ความสามารถใน
การสื่อสาร 
-ความสามรถใน 
การสืบค้นข้อมูล 

-ใฝุเรียนรู้ 
-มุ่งม่ันในการ
ท างาน 
 

 

5. ปฏิบัติตนในการสร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์เรือน
พ้ืนถิ่นได้ถูกต้องตาม
ค าแนะน า 

สิ่งท่ีต้องรู้ 
-การศึกษาแนวทางในการ
สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
เรือนพ้ืนถิ่นได้ถูกต้องตาม
ค าแนะน า  
พฤติกรรมที่ต้องปฏิบัติได้ 
-การอธิบายแนวทางในการ
สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
เรือนพ้ืนถิ่นได้ถูกต้อง  
 

-ความสามารถใน
การสื่อสาร 

-ใฝุเรียนรู้ 
-มุ่งม่ันในการ
ท างาน 
 

 



๑๒ 
 

6. ๖. ปฏิบัติตนในการศึกษา
ประวัติและผลงานของ
ช่างฝีมือพ้ืนถิ่น ศิลปินเมือง
ล าพูน ได้ตามค าแนะน า 
 
 

สิ่งท่ีต้องรู้ 
-การศึกษาประวัติและผลงาน
ของช่างฝีมือพ้ืนถิ่น ศิลปิน
เมืองล าพูน ได้ตามค าแนะน า 
พฤติกรรมที่ต้องปฏิบัติได้ 
-พูดสนทนาเรื่องราวของ
ประวัติและผลงานของ
ช่างฝีมือพ้ืนถิ่น ศิลปินเมือง
ล าพูน ได้ตามค าแนะน า 
 -พูดสนทนาและร่วมอธิบาย
สรุป 
 

-ความสามารถใน
การสื่อสาร 
-ความสามารถใน
การคิด 

-ใฝุเรียนรู้ 
-มุ่งม่ันในการ
ท างาน 
 
 

๗ 
 
 
 

ปฏิบัติตนในการศึกษา  
ความหมาย และความส าคัญ   
ของประเพณีวัฒนธรรม 
เส้นทางการท่องเที่ยวเมืองเก่า  
ได้ตามค าแนะน า 
 

สิ่งท่ีต้องรู้ 
-การศึกษาความหมาย และ
ความส าคัญ   ของประเพณี
วัฒนธรรม เส้นทางการ
ท่องเที่ยวเมืองเก่า  ได้ตาม
ค าแนะน า 
พฤติกรรมที่ต้องปฏิบัติได้ 
-พูดสนทนาเรื่องราว
ความหมาย และความส าคัญ   
ของประเพณีวัฒนธรรม 
เส้นทางการท่องเที่ยวเมืองเก่า  
และการปฏิบัติของประวัติ
และผลงานของช่างฝีมือพ้ืน
ถิ่น ศิลปินเมืองล าพูน ได้ตาม
ค าแนะน า 
 -พูดสนทนาและร่วมอธิบาย
สรุป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ความสามารถใน
การสื่อสาร 
-ความสามารถใน
การคิด 

-ใฝุเรียนรู้ 
-มุ่งม่ันในการ
ท างาน 
 

 



๑๓ 
 

๘ ปฏิบัติตนในการสร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์เมือง
เก่าและการปรับภูมิทัศน์เมือง
เก่าได้ถูกต้องตามค าแนะน า 

สิ่งท่ีต้องรู้ 
-การศึกษาแนวทางการปฏิบัติ
ตนในการสร้างจิตส านึก     
ในการอนุรักษ์เมืองเก่า    
และการปรับภูมิทัศน์เมืองเก่า
ได้ถูกต้องตามค าแนะน า 
พฤติกรรมที่ต้องปฏิบัติได้ 
-พูดสนทนาเรื่องราว
ความหมาย และความส าคัญ   
ของประเพณีวัฒนธรรม 
เส้นทางการท่องเที่ยวเมืองเก่า  
และการปฏิบัติของประวัติ
และผลงานของช่างฝีมือ    
พ้ืนถิ่น ศิลปินเมืองล าพูน    
ได้ตามค าแนะน า 
 -พูดสนทนาและร่วมอธิบาย
สรุป 
 
 

-ความสามารถใน
การสื่อสาร 
-ความสามารถใน
การคิด 

-ใฝุเรียนรู้ 
-มุง่มั่นในการ
ท างาน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่  1 เรื่อง ประวตัิศาสตร์เมอืงหริภุญไชย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ 
๑.ปฏิบัติตนในการศึกษาประวัติศาสตร์เมืองหริภุญไชย ยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงยุคสุวรรณภูมิ  
ยุคหริภุญไชย  ยุคล้านนา  ยุคภายใต้การปกครองของพม่า  ยุคฟ้ืนฟูเมืองหรือ “ยุคเก็บผักใส่ซ้า  
เก็บข้าใส่เมืองถึงปัจจุบัน”  ได้ตามค าแนะน า  

ความรู้ 
  ๑. รู้ประวัติศาสตร์เมืองหริภุญไชย ยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงยุคสุวรรณภูมิ ยุคหริภุญไชย  ยุคล้านนา  ยุคภายใต้
การปกครองของพม่า  ยุคฟ้ืนฟูเมืองหรือ “ยุคเก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมืองถึงปัจจุบัน”  ได้ตามค าแนะน า 
  2. เรียบเรียงประวัติความเป็นมา  ค าศัพท์เกี่ยวโบราณสถาน และโบราณวัตถุ 
 

         ทักษะ/กระบวนการ 
        สมรรถนะส าคัญ 

1. สนทนากับบุคคลอ่ืน 
2. เขียนค าศัพท์เกี่ยวกับ

โบราณสถานและ
โบราณวัตถุได้ 
 

 

เจตคติ/คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑. มีความกล้าแสดงออกในการสื่อสาร 
๒. มีเจตคติท่ีดีต่อการสื่อสารเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของประวัติศาสตร์
เมอืงหริภุญไชย ยุคหริภุญไชย  ยุคล้านนา  ยุคภายใต้การปกครองของพม่า  
ยุคฟ้ืนฟูเมืองหรือ “ยุคเก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมืองถึงปัจจุบัน”   
  

ภาระงาน/ชิ้นงานรวบยอด 
-  ศึกษาใบความรู้ 
-   ร่วมสนทนา 
-   แบบบันทึกค าศัพท์ 
-  เขียนแผนผังความคิด
โบราณสถานและโบราณวัตถุ
แบบง่ายๆ 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
เรื่อง ประวัติศาสตร ์

เมืองหริภุญไชย 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
1.   จ าค าและความหมาย   
2.   สร้างแผนภูมิโบราณสถานและโบราณวัตถุ 
3.   แสดงบทบาทสมมุติและสถานการณ์จ าลอง   
4.  เชื่อมโยงความจ าด้วยเสียงกับภาพ 
5.   จัดล าดับความสัมพันธ์   
๖.   ฝึกซ้ า 

 7.   มอบหมายงานเพื่อทบทวนความเข้าใจ 
 
 
 
 



๑๕ 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๒ เรื่อง เล่าขานต านานเมืองเก่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการเรียนรู้ 
๒. ปฏิบัติตนในการศึกษาประวัติ  สถานที่ตั้ง ความหมาย และความส าคัญ ขององค์ประกอบเมืองเก่า  
ขอบเขตพ้ืนที่เมืองเก่าได้ตามค าแนะน า 
 ๓. ปฏิบัติตนในการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษเ์มืองเก่าได้ถูกต้องตามค าแนะน า 
  

ความรู้ 
๑. รู้ประวัติสถานที่ตั้ง ความหมาย และความส าคัญขององค์ประกอบเมืองเก่า  คูเมือง  ก าแพงเมืองและประตูเมือง 
ศิลปะหริภุญไชย  ขอบเขตพ้ืนที่เมืองเก่า และการอนุรักษ์เมืองเก่า  ได้ตามค าแนะน า   
2. เรียบเรียงประวัติความเป็นมา  ค าศัพท์เก่ียวกับโบราณสถาน และโบราณวัตถุ 

ทักษะ/กระบวนการ  
สมรรถนะส าคัญ 
๑.สนทนากับบุคคลอ่ืน 
๒.เขียนค าศัพท์เก่ียวกับ
โบราณสถานและโบราณวัตถุได้ 
๓.การวาดภาพก าแพงเมืองเก่า 

เจตคติ/คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑. มีความกล้าแสดงออกในการสื่อสาร  
๒. มีเจตคติที่ดีต่อการสื่อสารเกี่ยวกับองค์ประกอบเมืองเก่า  คูเมือง  ก าแพงเมือง
และประตูเมือง ศิลปะหริภุญไชย  ขอบเขตพ้ืนที่เมืองเก่า และการอนุรักษ์เมืองเก่า   
  

ภาระงาน/ชิ้นงานรวบยอด 
-  ศึกษาใบความรู้ 
-   ร่วมสนทนา 
-   แบบบันทึกค าศัพท์ 
-  เขียนแผนผังความคิด
โบราณสถานและโบราณวัตถุ
แบบง่ายๆ 
-วาดภาพก าแพงเมืองเก่าจาก
ประสบการณ์ที่เคยพบเห็นได้ 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
เรื่อง เล่าขาน 

   ต านานเมืองเก่า 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
1.   จ าค าและความหมาย   
2.   สร้างแผนภูมิโบราณสถานและโบราณวัตถุ 
3.   แสดงบทบาทสมมุติและสถานการณ์จ าลอง   
4.  เชื่อมโยงความจ าด้วยเสียงกับภาพ 
5.   จัดล าดับความสัมพันธ์   
๖.   ฝึกซ้ า 

 7.   มอบหมายงานเพื่อทบทวนความเข้าใจ 



๑๖ 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๓ เรื่อง เรือนพื้นถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผ 

ผลการเรียนรู้ 
 ๔. ปฏิบัติตนในการศึกษาประวัติ  สถานที่ตั้ง ความหมาย และความส าคัญ   ของคุ้มเจ้า  บ้านเก่า      
อาคารเก่า และศูนย์วัฒนธรรมร่วมสมัยหริภุญชัย ได้ตามค าแนะน า 
 ๕. ปฏิบัติตนในการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์เรือนพื้นถ่ินได้ถูกต้องตามค าแนะน า 
  

ความรู้ 
๑. การศึกษาประวัติสถานที่ตั้ง ความหมาย และความส าคัญของคุ้มเจ้าหลวงจักรค าขจรศักดิ์  คุ้มเจ้ายอดเรือน    
    คุ้มเจ้าราชสัมพนัธวงษ์ บ้านเก่า  อาคารเก่า  
2. เรียบเรียงประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง ความหมาย และความส าคัญของคุ้มเจ้าหลวงจักรค าขจรศักดิ์ 
    คุ้มเจ้ายอดเรือน คุ้มเจ้าราชสัมพันธวงษ์ บ้านเก่า  อาคารเก่า  
 

ทักษะ/กระบวนการ  
สมรรถนะส าคัญ 
๑.สนทนากับบุคคลอ่ืน 
๒.เขียนค าศัพท์เกี่ยวกับ
องค์ประกอบของคุ้มเก่า เฮือน
เก่า บ้านเก่า และอาคารเก่า ได้ 
๓.การวาดบ้านเก่า 

เจตคติ/คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑.มีความกล้าแสดงออกในการสื่อสาร 
 ๒.มีเจตคติที่ดีต่อการสื่อสารเกี่ยวกับประวัติ  สถานที่ตั้ง ความหมาย และ
ความส าคัญ   ของคุ้มเจ้า  บ้านเก่า      อาคารเก่า และศูนย์วัฒนธรรมร่วมสมัย
หริภุญชัย  
 
 

ภาระงาน/ชิ้นงานรวบยอด 
-  ศึกษาใบความรู้ 
-   ร่วมสนทนา 
-   แบบบันทึกค าศัพท์ 
-  เขียนแผนผังความคิด 
-วาดภาพบ้านเก่าจาก
ประสบการณ์ที่เคยพบเห็นได้ 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
เรื่อง  เรือนพื้นถิ่น 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
1.   จ าค าและความหมาย   
2.   สร้างแผนภูมิโบราณสถานและโบราณวัตถุ 
3.   แสดงบทบาทสมมุติและสถานการณ์จ าลอง   
4.  เชื่อมโยงความจ าด้วยเสียงกับภาพ 
5.   จัดล าดับความสัมพันธ์   
๖.   ฝึกซ้ า 

 7.   มอบหมายงานเพื่อทบทวนความเข้าใจ 



๑๗ 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๔  เรื่อง ช่างฝมีือพื้นถ่ิน  ศิลปินเมืองล าพูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการเรียนรู้ 
  ๖. ปฏิบัติตนในการศึกษาประวัติและผลงานของช่างฝีมือพ้ืนถิ่น ศิลปินเมืองล าพูน ได้ตาม
ค าแนะน า 
  

ความรู้ 
๑.การศึกษาประวัติและผลงานของช่างฝีมือพ้ืนถิ่น ศิลปินเมืองล าพูน ได้ตามค าแนะน า 
2.เรียบเรียงประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับประวัติและผลงานของช่างฝีมือพ้ืนถิ่น ศิลปินเมืองล าพูน  
 

ทักษะ/กระบวนการ  
สมรรถนะส าคัญ 
๑.สนทนากับบุคคลอ่ืน 
๒.เขียนค าศัพท์เกี่ยวกับประวัติ 
และผลงานของช่างฝีมือพ้ืนถิ่น 
ศิลปินเมืองล าพูน 
 

เจตคติ/คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑. มีความกล้าแสดงออกในการสื่อสาร 
๒. มีเจตคติท่ีดีต่อการสื่อสารเกี่ยวกับประวัติและผลงานของช่างฝีมือพ้ืนถิ่น ศิลปิน
เมืองล าพูน  
 
 

ภาระงาน/ชิ้นงานรวบยอด 
-  ศึกษาใบความรู้ 
-   ร่วมสนทนา 
-   แบบบันทึกค าศัพท์ 
-  เขียนแผนผังความคิดประวัติ
และผลงานของช่างฝีมือพ้ืนถิ่น 
ศิลปินเมืองล าพูน 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
เรื่อง  ช่างฝีมือพ้ืนถิ่น 

ศิลปินเมืองล าพูน 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
1.   จ าค าและความหมาย   
2.   สร้างแผนภูมิโบราณสถานและโบราณวัตถุ 
3.   แสดงบทบาทสมมุติและสถานการณ์จ าลอง   
4.  เชื่อมโยงความจ าด้วยเสียงกับภาพ 
5.   จัดล าดับความสัมพันธ์   
๖.   ฝึกซ้ า 

 7.   มอบหมายงานเพื่อทบทวนความเข้าใจ 



๑๘ 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๕  เรื่อง  ตามฮีตโตยฮอยเมืองเก่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการเรียนรู้ 
 ๗. ปฏิบัติตนในการศึกษา  ความหมาย และความส าคัญ   ของประเพณีวัฒนธรรม เส้นทางการ
ท่องเที่ยวเมืองเก่า  ได้ตามค าแนะน า 
 ๘. ปฏิบัติตนในการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์เมืองเก่าและการปรับภูมิทัศน์เมืองเก่าได้ถูกต้อง
ตามค าแนะน า 
 
  ความรู้ 

๑. การศึกษาความหมาย และความส าคัญ   ของประเพณีวัฒนธรรม เส้นทางการท่องเที่ยวเมืองเก่า  และการปฏิบัติ
ตนในการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์เมืองเก่าและการปรับภูมิทัศน์เมืองเก่า 
2. เรียบเรียงประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับความหมาย และความส าคัญ   ของประเพณีวัฒนธรรม เส้นทางการ
ท่องเที่ยวเมืองเก่า  และการปฏิบัติตนในการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์เมืองเก่าและการปรับภูมิทัศน์เมืองเก่า  
 

ทักษะ/กระบวนการ สมรรถนะ
ส าคัญ 
๑. สนทนากับบุคคลอ่ืน 
๒. เขียนค าศัพท์เกี่ยวกบัความหมาย 
และความส าคัญ ของประเพณี
วัฒนธรรม เส้นทางการท่องเที่ยวiการ
อนุรักษ์เมืองเก่า 
๓. การวาดภาพ 
 

เจตคติ/คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑. มีความกล้าแสดงออกในการสื่อสาร 
๒. มีเจตคติท่ีดีต่อการสื่อสารเกี่ยวกับความหมาย และความส าคัญ   ของประเพณี
วัฒนธรรม เส้นทางการท่องเที่ยวเมืองเก่า  และการปฏิบัติตนในการสร้างจิตส านึก
ในการอนุรักษ์เมืองเก่าและการปรับภูมิทัศน์เมืองเก่า  
 

ภาระงาน/ชิ้นงานรวบยอด 
-  ศึกษาใบความรู้ 
-  ร่วมสนทนา 
-  แบบบันทึกค าศัพท์ 
-  เขียนแผนผังความคิด 
-วาดภาพประเพณีวัฒนธรรม
ประสบการณ์ที่เคยพบเห็นได้ 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
เรื่อง  ตามฮีตโตยฮอย 

เมืองเก่า 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
1.   จ าค าและความหมาย     
2.   สร้างแผนประเพณีวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเมืองเก่า 
3.   แสดงบทบาทสมมุติและสถานการณ์จ าลอง   
4.   เชื่อมโยงความจ าด้วยเสียงกับภาพ 
5.   จัดล าดับความสัมพันธ์   
๖.   ฝึกซ้ า 

 7.   มอบหมายงานเพื่อทบทวนความเข้าใจ 



๑๙ 
 

เอกสารอ้างอิง 

กมลวรรณ ตังธนกานนท์.  (๒๕๕๙). การวัดและประเมินทักษะการปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร :  ส านักพิมพ์ 
 แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.  
โชติกา ภาษีผล. (๒๕๕๙). การสร้างและพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการศึกษา.  
 กรุงเทพมหานคร :  ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ).  (๒๕๕๒). หลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  
 โรงเรียนเมืองพัทยา2(เจริญราษฎร์อุทิศ)ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  

๒๕๕๑.  เมืองพัทยา : ส านักงานการศึกษาเมืองพัทยา.  
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.  (๒๕๕๑). ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง  กลุ่มสาระการ 
 เรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร.  
 .   (๒๕๕๗). แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร.   กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์ 
 การเกษตร. 
 .   (๒๕๕๗). แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษา 
 ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร. 
 .   (๒๕๕๓). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑. กรุงเทพมหานคร :  
 โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร. 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๑ 
 

คณะท างาน 
 
คณะที่ปรึกษา 
 ๑. นายฉัตรกุล  ชื่นสุวรรณกุล      ปลัดเทศบาลเมืองล าพูน รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 
 ๒. นางอรุณี  จันทร์เจริญ   ผู้อ านวยการกองคลัง เทศบาลเมืองล าพูน รักษาการในต าแหน่ง  

ผู้อ านวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองล าพูน 
          ๓. นางจารุภา ดรุณเพท  หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ เทศบาลเมืองล าพูน 
 ๔. นางสายฝน ไทยกรรณ์  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 

                                                
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑. นางจินดา รัตนอังกูร  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 
 ๒. นายถวัลย์  ค าธง  รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 

๓. นางศรีลัย  บริสุทธิ ์  คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 
4. นางรัชนี  สมบุตร  คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 
     

คณะท างาน 
๑. นางนงนาถ  ยิ้มแย้ม  ครูเชี่ยวชาญ    โรงเรียนเทศบาลประตูลี้        
๒. นางถนอมศรี  ขวกเขียว ครูช านาญการพิเศษ   โรงเรียนเทศบาลประตูลี้  
๓. นางพัชรินทร์   พลอยทับทิม     ครูช านาญการพิเศษ     โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 
๔. นางพรทิพา  พงศ์พนขันธ์ ครูช านาญการ     โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 
๕. นางสาวศศิพร  วิปันเขตร์ ครู            โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๒๒ 
 

 
 

 
 


