
 
 

 
 

โครงร่างหลักสูตรรายวิชาเลือก 
สาระการพัฒนาสังคม 
ระดับประถมศึกษา 

 
วิชาประเพณีปีใหม่เทศกาลกินวอ 

รหัสวิชา  สค 13147  
จํานวน 1 หน่วยกิต ( 40 ช่ัวโมง ) 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัอําเภอแม่อาย 

สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ 
                       

     



ผังมโนทศันส์าระการเรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ประเพณีและวัฒนธรรมลาหู่  
(2 ชั่วโมง) 

1. ความเป็นมาของชนเผ่าลาหู่ 
2. ความเป็นมาของประเพณีวัฒนธรรมของชนเผ่าลาหู่ 
3. ความหมายของประเพณีวัฒนธรรมของชนเผ่าลาหู่ 
4. ความสําคญัของประเพณีและวัฒนธรรมของชนเผ่าลาหู่ 
5. ประวัติความเป็นมาของประเพณีปีใหม่เทศกาลกินวอ 

2.ประเพณีปีใหม่เทศกาลกินวอ 
(4 ชั่วโมง) 

1. ความสําคญัของประเพณีปีใหม่เทศกาลกินวอ 
2. พิธีการปฏิบัติในประเพณีปีใหม่เทศกาลกินวอ 
3. เอกลักษณ์ของประเพณีปีใหม่เทศกาลกินวอ 
4. ขั้นตอนพิธีการ 
 4.1 การจัดเตรยีมสถานที ่
 4.2 วัสดุอุปกรณ์ 
 4.3 พิธีกรรม 
         - กิจกรรมของโตโบ ผู้นํา 
         - กิจกรรมที่พึงปฏิบัติ      
         - บทบาทหน้าที่ของคนในชุมชน 
   - การบูชาเทพเจ้า 
     
 

 3.อาหารที่ใชใ้นประเพณีปใีหม่เทศกาลกินวอ 
(26 ชั่วโมง) 

1. ความสําคญั 
2. การทําอาหาร(ข้าวปุก/หมูสับยัดใส้/ห่อนึ่ง/
หมูเค็ม) 
     2.1 การเตรียมวัสดุอุปกรณ์    
     2.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทําอาหาร      
     2.3 วิธีการทํา 

 

การละเล่นในประเพณปีีใหม่เทศกาลกินวอ 
(6 ชั่วโมง) 

1. พิธีการประเพณีกินวอ 
2. การละเล่น(การเต้นจะคึ,ลูกช่วง,ลูกสะบ้า
,ลูกข่าง) 

การอนุรักษ์และการส่งเสรมิประเพณ ี
(2 ชั่วโมง) 

1. ความหมายการอนุรักษณ์ 
2. ความสําคญั 
3. วิธีการอนุรักษณ์ 
 - ในระดับ บุคคล 
 - ในระดับครอบครัว 
 - ในระดับชุมชน 

 

ประเพณปีีใหม่เทศกาล
กินวอ 

1 หน่วยกิต (40 ชม.)



คําอธบิายรายวิชา 
รหัสวิชา  สค 13147 ชื่อรายวิชาประเพณีปีใหม่เทศกาลกินวอ   จํานวน  1  หน่วยกิต 

ระดับประถมศึกษา 
 
มาตรฐานท่ี 5.2 มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณี เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข    
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ    มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น  
                                               
ศึกษาและฝึกทักษะ 
 1. ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรม ของกลุ่มชาติพันธ์ลาหู่ 

2. ประวัติความเป็นมาและความสําคัญของประเพณีปีใหมเ่ทศกาลกินวอ 
3. อาหารท่ีใช้ในประเพณีปีใหม่เทศการกินวอ 
4. การละเล่นในประเพณีปีใหม่เทศการกินวอ 

          5. การอนุรักษ์ และการส่งเสริมประเพณีปีใหม่เทศกาลกินวอ 
 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู ้

1. ศึกษาจากใบความรู้ 
2. ศึกษาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  
4. ทําใบงาน แบบฝึกหัด 
5. ทดสอบ 

 
การวัดและประเมินผล 

1. สังเกต การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียน 
          2. ประเมินจากการปฏิบัติจริง 
 3. ตรวจแบบฝกึหัด 
          4. ตรวจแบบทดสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  
  
 

 

รายละเอียดคาํอธิบายรายวิชา 
รหัสรายวิชา       สค 13147 ชื่อรายวิชา ประเพณปีีใหม่เทศกาลกินวอ จํานวน 1 หน่วยกิต    

ระดับประถมศึกษา   
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 
               มคีวามรู้  ความเข้าใจเห็นคุณค่า และสืบทอด ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ของท้องถิ่น 

ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เนื้อหา จํานวน 
(ชั่วโมง)

1. ประเพณีและ
วัฒนธรรมลาหู่  

1.บอกความเป็นมาของ
ชนเผ่าลาหู่ได้ 
2.บอกความเป็นมาของ
ประเพณีวัฒนธรรมของ
ชนเผ่าลาหู่ได้ 
3.ระบุความหมายของ
ประเพณีวัฒนธรรมของ
ชนเผ่าลาหู่ได้ 
4.อธิบายความสําคัญของ
ประเพณีและวัฒนธรรม
ของชนเผ่าลาหู่ได้ 
5.บอกประวัติความ
เป็นมาของประเพณีปี
ใหม่เทศกาลกินวอได้ 

1.ความเป็นมาของชนเผ่าลาหู่ 
2.ความเป็นมาของประเพณี
วัฒนธรรมของชนเผ่าลาหู่ 
3.ความหมายของประเพณีวัฒนธรรม
ของชนเผ่าลาหู่ 
4.ความสําคัญของประเพณีและ
วัฒนธรรมของชนเผ่าลาหู่ 
5.ประวัติความเป็นมาของประเพณีปี
ใหม่เทศกาลกินวอ 
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2. ประเพณีปีใหม่
เทศกาลกินวอ 

1.บอกประวัติความ
เป็นมา ของประเพณีกิน
วอได้ 
2.บอกพิธีการปฏิบัติใน
ประเพณีปีใหมเ่ทศกาล
กินวอได้ 
3.บอกเอกลักษณ์ของ
ประเพณีปีใหมเ่ทศกาล
กินวอ 
 
4.บอกข้ันตอนพิธีการ
ประเพณีปีใหมเ่ทศกาล
กินวอ 
ได้ 

1.ความสําคัญของประเพณีปีใหม่
เทศกาลกินวอ 
2.พิธีการปฏิบัติในประเพณีปีใหม่
เทศกาลกินวอ 
3.เอกลักษณ์ของประเพณีปีใหม่
เทศกาลกินวอ 
4.ขั้นตอนพิธีการ 
     4.1. การจัดเตรียมสถานที่ 
     4.2. วัสดุอุปกรณ์ 
 
     4.3. พิธีกรรม 
       - กิจกรรมของโตโบ ผู้นํา 
       - กิจกรรมท่ีพึงปฏิบัติ      
       - บทบาทหน้าที่ของคนในชุมชน 
       - การบูชาเทพเจ้า 
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ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เนื้อหา จํานวน 
(ชั่วโมง)

 
3. 
 
 
 
 

 
 

อาหารท่ีใช้ใน
ประเพณีปีใหม่
เทศกาลกินวอ 
 
 
 
 

1.บอกความสําคัญของ
การทําอาหารในประเพณี
ปีใหม่เทศกาลกินวอ 
ได้ 
2.บอกข้ันตอนการ
ทําอาหาร(ข้าวปุก/หมูสับ
ยัดใส้/ห่อน่ึง/หมูเค็ม) 
ได้ 
3.ปฏิบัติการ ทําอาหาร
(ข้าวปุก/หมูสบัยัดใส้/ห่อ
น่ึง/หมูเค็ม) 
ได้ 
 

1.ความสําคัญของการทําอาหารใน
ประเพณีปีใหมเ่ทศกาลกนิวอ 
2.การทําอาหาร (ข้าวปุก/หมสูับ
ยัดใส้/ห่อน่ึง/หมูเค็ม) 
      2.1 การเตรียมวัสดุอุปกรณ์    
     2.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ทําอาหาร      
     2.3 วิธีการทํา 
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4. การละเล่นใน
ประเพณีปีใหม่
เทศกาลกินวอ 

1.บอกพิธีการประเพณีปี
ใหม่เทศกาลกินวอได้ 
2.อธิบายการละเล่น 
    - ลูกช่วง 
    - ลูกสะบ้า 
    - ลูกข่าง 
   ได้  
 
 
 
 

1.พิธีการประเพณีปีใหม่เทศกาลกินวอ 
2.การละเล่น 
    - ลูกช่วง 
    - ลูกสะบ้า 
    - ลูกข่าง 
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 5. การอนุรักษ์   
และการส่งเสริม 
ประเพณีปีใหม่
เทศกาลกินวอ 
 

1.บอกความหมายการ
อนุรักษ์และและการ
ส่งเสริมประเพณี 
ได้ 
2.ระบุความสําคัญการอนุ
รักษณ์และการส่งเสริม
ประเพณีได้ 
3.บอกวิธีการการอนุรักษ์
ประเพณีปีใหมเ่ทศกาล
กินวอในระดับบุคคลได้ 

1.ความหมายการอนุรักษณ์และการ
ส่งเสริมประเพณี 
2.ความสําคัญการอนุรักษณ์และการ
ส่งเสริมประเพณี 
3.วิธีการอนุรักษณ์ประเพณีปีใหม่
เทศกาลกินวอ 
   - ในระดับบุคคล 
   - ในระดับครอบครัว 
   - ในระดับชุมชน 
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ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เนื้อหา จํานวน 
(ชั่วโมง)

4.ปฏิบัติการร่วมประเพณี
ปีใหม่เทศกาลกินวอ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


