
ชุดกิจกรรมการเรียนรู ชุดรอยเรื่องเมืองกําแพงเพชร 

ชุดกิจกรรมที่ ๓ เรื่อง ๗๐๐ ปประเพณีวัฒนธรรม 

ก 
 

 

 

 

   คํานํา 
 

             ชุดกิจกรรมการเรียนรูชุดรอยเรื่องเมืองกําแพงเพชร กลุมสาระการเรียนรู            
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สําหรับผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จัดทําข้ึนเพ่ือชวยให
ผูสอนใชเปนสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยมีความมุงหวังใหเปนแหลงเรียนรูเพ่ิมเติม 
ใหกับผูเรียนและผูสนใจ เปนนวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะของ
ผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ยุคของไทยแลนด 4.0 ชวยใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจและตระหนัก
ถึงความสําคัญความเปนมาพัฒนาการทางประวัติศาสตร มรดกทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีตางๆ รวมทั้งมีความภาคภูมิใจในวิถีในการดําเนินชีวิตและภูมิปญญาของคนในจังหวัด
กําแพงเพชร อีกทั้งยังเปนรากฐานในการปลูกจิตสานึกรูรักษถิ่นฐานบานเกิดและรูรับผิดชอบตอ
ชุมชนทองถ่ินจนเกิดเปนความรักความหวงแหน สิ่งแวดลอมในทองถ่ิน อันจะสงผลตอความยั่งยืน
ของสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ วัฒนธรรมและเจตคติที่ดีงามตอไปโดยการใชกิจกรรมพัฒนาการ
เรียนรู ใหผูเรียนไดปฏิบัติ และประเมินความสามารถในการเรียนรูของผูเรียน ตรงตามมาตรฐาน
การเรียนรู และการสงเสริมใหผูเรียนสรางองคความรูดวยตนเองโดยยึดหลักการและเปาหมาย
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ซึ่งชุดกิจกรรมการเรียนรูชุดรอย
เรื่องเมืองกําแพงเพชรประกอบดวย 6 ชุดกิจกรรมดังนี้ 

ชุดกิจกรรมที ่ 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     
สําหรับผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 จะชวยใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาไดงายมีผลตอการพัฒนาผูเรียน
ใหมคีุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ยุคของไทยแลนด 4.0 และเปนประโยชนตอผูสนใจ
ที่จะนําไปเปนแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาตอไป 

        
จิดาภา คงอรุณ 

 

 

 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู  ชุดรอยเรื่องเมืองกําแพงเพชร        

ชุดกิจกรรมที่ 3  เรื่อง  700  ปประเพณีวัฒนธรรม 



ชุดกิจกรรมการเรียนรู ชุดรอยเรื่องเมืองกําแพงเพชร 

ชุดกิจกรรมที่ ๓ เรื่อง ๗๐๐ ปประเพณีวัฒนธรรม 
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เรื่อง หนา 
คํานํา ก 
สารบัญ ข 
คําชี้แจง ค 
บทบาทของผูสอนและผูเรียนในการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับผูสอน ง 
บทบาทของผูสอนและผูเรียนในการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับผูเรียน จ 
ขั้นตอนในการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู ฉ 
มาตรฐานการเรียนรู/ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 1 
แบบทดสอบกอนเรียน 2 
ใบความรู 5 
ใบกิจกรรมที่ 1  14 
ใบกิจกรรมที่ 2  16 
ใบกิจกรรมที่ 3  18 
แบบทดสอบหลังเรียน 19 
ภาคผนวก 22 
กระดาษคําตอบ 23 
เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน 24 
เฉลยใบกิจกรรมที่ 1  25 
เฉลยใบกิจกรรมที่ 2  27 
เฉลยใบกิจกรรมที่ 3  29 
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 31 
บรรณานุกรม 32 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู  ชุดรอยเรื่องเมืองกําแพงเพชร        

ชุดกิจกรรมที่ 3  เรื่อง  700  ปประเพณีวัฒนธรรม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    1. ใหผูเรียน
    2. ใหผูเรียน
    3. ใหผูเรียน
โดยใชกิจกรรมการเรียนรู
ประเพณีวัฒนธรรม  
    4. ถาผูเรียน
ผูสอนไดตลอดเวลา
    5. เมื่อผูเรียน
กําแพงเพชร ชุดกิจกรรมที่ 
แบบทดสอบหลังเรียน
   6. ผูสอนและ
   7. ผูเรียนมีเวลาเรียน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู ชุดรอยเรื่องเมืองกําแพงเพชร

ชุดกิจกรรมที่ ๓ เรื่อง ๗๐๐ 

 

       คําชี้แจง 

 

 

 

 

 

 

 

ผูเรียนศึกษาจุดประสงคการเรียนรูและเนื้อหาอยางละเอียดรอบคอบ
ผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนเพ่ือวัดความรูพ้ืนฐานของตนเองกอนเริ่มเรียน
เรียนปฏิบัติตามข้ันตอนที่กําหนดอยางเครงครัดและมีความซื่อสัตยตอตนเอง

โดยใชกิจกรรมการเรียนรู ชุดรอยเรื่องเมืองกําแพงเพชร ชุดกิจกรรมที่ 
ประเพณีวัฒนธรรม   

รียนเกิดความสงสัยไมเขาใจเนื้อหาหรือมีปญหาสามารถขอคําแนะนําจาก
ผูสอนไดตลอดเวลา 

ผูเรียนศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมจากชุดกิจกรรมการเรียนรู ชุดรอยเรื่องเมือง
ชุดกิจกรรมที่ 3 เรื่อง 700 ปประเพณีวัฒนธรรม  จบแลว

แบบทดสอบหลังเรียน 
และผูเรียนรวมกันเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
มีเวลาเรียน 3 ชั่วโมง 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู  ชุดรอยเรื่องเมืองกําแพงเพชร
ชุดกิจกรรมที่ 3  เรื่อง  700  ปประเพณีวัฒนธรรม

ชุดกิจกรรมการเรียนรู ชุดรอยเรื่องเมืองกําแพงเพชร 

๗๐๐ ปประเพณีวัฒนธรรม 
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ศึกษาจุดประสงคการเรียนรูและเนื้อหาอยางละเอียดรอบคอบ 
แบบทดสอบกอนเรียนเพ่ือวัดความรูพ้ืนฐานของตนเองกอนเริ่มเรียน 

และมีความซื่อสัตยตอตนเอง  
ชุดกิจกรรมที่ 3 เรื่อง 700 ป

เกิดความสงสัยไมเขาใจเนื้อหาหรือมีปญหาสามารถขอคําแนะนําจาก 

การเรียนรู ชุดรอยเรื่องเมือง
จบแลวใหผูเรียนทํา

ชุดกิจกรรมการเรียนรู  ชุดรอยเรื่องเมืองกําแพงเพชร        

ปประเพณีวัฒนธรรม 



ชุดกิจกรรมการเรียนรู ชุดรอยเรื่องเมืองกําแพงเพชร 

ชุดกิจกรรมที่ ๓ เรื่อง ๗๐๐ ปประเพณีวัฒนธรรม 
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          บทบาทของผูสอนและผูเรียนในการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู 
 

      บทบาทของผูสอน 
 

     1. ผูสอนผูสอนจะตองเตรียมตัวใหพรอม โดยการศึกษารายละเอียดเก่ียวกับการใชชุด
กิจกรรมใหเขาใจอยางชัดเจน การจัดชั้นเรียน การเตรียมแหลงเรียนรูการเตรียมสื่อ/อุปกรณ 
ที่ใชในการเรียนการสอน 
     2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผูสอนตองจัดกิจกรรมใหตรงกับกิจกรรมที่ระบุไว   
ในชุดกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือใหกิจกรรมเปนไปอยางตอเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 
     3. กอนทํากิจกรรมทุกครั้ง ผูสอนตองอธิบายชี้แจงถึงวิธีปฏิบัติกิจกรรมใหชัดเจนเพ่ือให
ผูเรียนเขาใจตรงกัน จะทําใหจัดกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงคเปาหมาย และทําใหชุดกิจกรรม
การเรียนรูมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
    4. การจัดชั้นเรียน ผูสอนควรเนนใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวม รูจักหนาท่ีของตนเองในการ
ทํากิจกรรม เพ่ือฝกใหผูเรียนรูจักการทํางานรวมกัน รูจักชวยเหลือซึ่งกันและกัน รับผิดชอบใน
หนาที่ กลาแสดงออก และเปนผูนําหรือผูตามที่ด ี
    5. ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ขณะที่ผูเรียนทํากิจกรรม ผูสอนตองเปนที่ปรึกษา
คอยใหคําแนะนํา เมื่อผู เรียนมีปญหาหรือมีขอสงสัย คอยสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน
ตลอดเวลา เพื่อประเมินพฤติกรรมท่ีตองการเนน 
    6. หลังจากการเรียนการสอนเสร็จสิ้นลงในแตละชุดกิจกรรมการเรียนรู ผูสอนเปน          
ผูประเมินผลการเรียนของผูเรียน โดยใชแบบประเมิน 
    7. เม่ือทําการสอนครบทั้ง 6 ชุดกิจกรรม ใหผูสอนประเมินผลการเรียนของผูเรียน โดยใช
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความรู 
 
 
 

 

 

 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู  ชุดรอยเรื่องเมืองกําแพงเพชร        

ชุดกิจกรรมที่ 3  เรื่อง  700  ปประเพณีวัฒนธรรม 



ชุดกิจกรรมการเรียนรู ชุดรอยเรื่องเมืองกําแพงเพชร 

ชุดกิจกรรมที่ ๓ เรื่อง ๗๐๐ ปประเพณีวัฒนธรรม 
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         บทบาทของผูสอนและผูเรียนในการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู 
 

      

     บทบาทของผูเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      1. กอนปฏิบัติกิจกรรม ผูเรียนตองตั้งใจรับฟงคําชี้แจงจากผูสอนดวยความตั้งใจ 
      2. ขณะปฏิบัติกิจกรรม ควรปฏิบัติตามคําชี้แจง ขั้นตอนในการเรียนรูดวย     
ชุดกิจกรรมการเรียนรู ชุดรอยเรื่องเมืองกําแพงเพชร ชุดกิจกรรมที่ 3 เรื่อง 700 ป
ประเพณีวัฒนธรรม หากไมเขาใจหรือมีขอสงสัยใหถามผูสอน 
     3. ผูเรียนตองมีความรับผิดชอบ ความสามัคคี และความซื่อสัตยในการปฏิบัติ
กิจกรรมชุดกิจกรรมการเรียนรู ชุดรอยเรื่องเมืองกําแพงเพชร ชุดกิจกรรมท่ี 3     
เรื่อง 700 ปประเพณีวัฒนธรรม 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู  ชุดรอยเรื่องเมืองกําแพงเพชร        

ชุดกิจกรรมที่ 3  เรื่อง  700  ปประเพณีวัฒนธรรม 



 

 

 

            ขั้นตอนในการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมกา
 

 

    

 

 

   

 

 

 

 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู ชุดรอยเรื่องเมืองกําแพงเพชร

ชุดกิจกรรมที่ ๓ เรื่อง ๗๐๐ 

 

ขั้นตอนในการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู

 ศึกษารายละเอียดของชุดกิจกรรมการเรียนรูแตละเรื่อง

        ทําแบบทดสอบกอนเรียน 

 

                       ศึกษาใบความรู 

 

                       ทําใบกิจกรรม 

 

         ตรวจคําตอบและรวบรวมสงคณุผูสอน 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู  ชุดรอยเรื่องเมืองกําแพงเ
ชุดกิจกรรมที่ 3  เรื่อง  700  ปประเพณีวัฒนธรรม

ชุดกิจกรรมการเรียนรู ชุดรอยเรื่องเมืองกําแพงเพชร 

๗๐๐ ปประเพณีวัฒนธรรม 

ฉ 

รเรียนรู 

ศึกษารายละเอียดของชุดกิจกรรมการเรียนรูแตละเรื่อง 

 

 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู  ชุดรอยเรื่องเมืองกําแพงเพชร        

ปประเพณีวัฒนธรรม 


