
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

คำนำ 

  แผนการจัดการเรียนรู้เล่มนี้ จัดทำขึ้นสำหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ จำนวน 4 หน่วย รวม 20 ชั่วโมง ดังนี้ 

หน่วยการเรียนรูท้ี่  1  เรื่อง  จากวันวานสูว่ันพรุง่นี้      จำนวน  4   ชั่วโมง  

หน่วยการเรียนรูท้ี่  2  เรื่อง  ฉันเป็นใคร จำนวน  6   ชัว่โมง 

หน่วยการเรียนรูท้ี่  3  เรื่อง  ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง   จำนวน  9   ชัว่โมง 

หน่วยการเรียนรูท้ี่  4  เรื่อง  คนดีในท้องถิ่น   จำนวน  1   ชัว่โมง 

                 คณะผู้จัดทำได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับตัวชี ้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาตามมาตรฐานการเรียนรู ้ผ่านกิจกรรมและสื ่อการเรียนรู ้ที่ หลากหลาย ผู ้เรียนได้เรียนรู ้อย่างมีความสุข ค้นพบ
ความสามารถและความถนัดของตน จนนำไปสู่การพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพในที่สุด  

                 ท้ายนี้ คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ครูผู้สอนจะนำแผนการจัดการเรียนรู้เล่มนี้ไปใช้  เป็นแนวทางในการ
จัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนได้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ต่อไป  
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โครงสร้างหลักสูตรรายวิชาประวัติศาสตร์ ( ส12102 ) ภาคเรียนที่ 1 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

สาระ
ที่ 

ชื่อหน่วย มาตรฐาน
และ

ตัวชี้วดั 

สาระสำคัญ จำนวน
ชั่วโมง 

น้ำหนัก
คะแนน 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะย่อย 

4 ประวัติศาสตร ์ 4 20  
4.1 1. จาก

วันวานสู่
วันพรุ่งนี ้
เร่ือง  
คำบอก
ช่วงเวลา 

ส 4.1 ป 
2/1 

-การใช้คำบอก
ช่วงเวลาที่
ถูกต้อง จะทำ
ให้เรียงลำดับ
เหตุการณ์ใน
อดีต ปัจจุบัน 
และอนาคตได้
ชัดเจน 

1 5 1. ด้าน
ภาษาไทยเพื่อ
การส่ือสาร 

ฟัง พูด อ่าน และ
เขียนคำศัพท์ที่
เก่ียวกับ
ประวัติศาสตร ์

ใช้ภาษาไทยในการ
เรียนรู้เรื่องราว เร่ือง
เล่ารายละเอียด 
รายงาน รายการ 
คำอธิบาย โต้แย้ง 
ภาพประกอบ 

2. ด้าน
คณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจำวัน 

ใช้แนวคิดและ
ความคิดรวบยอดทาง
คณิตศาสตร์ในการ
อธิบาย แนวโน้มแบบ
รูป และแก้ปัญหาท่ี
เกิดขึ้นจริงในสังคม 
ชุมชน ท้องถิ่น  

4.1 1. จาก
วันวานสู่
วันพรุ่งนี ้
เร่ือง 
การใช้คำ
บอก
ช่วงเวลา 

ส 4.1 ป 
2/1 

-การใช้คำบอก
ช่วงเวลาที่
ต่างกัน จะทำ
ให้เรียงลำดับ
เหตุการณ์ต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นในอดีต 
ปัจจุบัน และ
อนาคตได้
ชัดเจน 

1 5 1. สมรรถนะ
หลักด้าน
ภาษาไทยเพื่อ
การส่ือสาร 

ใช้ภาษาไทยถ่ายทอด
ความคิดหรือ
สนับสนุนจุดยืนทาง
ความคิดของตนใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับสังคม ศาสนาและ
วัฒนธรรมด้วยท่าทีที่
เหมาะสม 

2. สมรรถนะ
หลักด้าน
คณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจำวัน 

ใช้แนวคิดและ
ความคิดรวบยอดทาง
คณิตศาสตร์ในการ
ตัดสินใจแก้ปัญหา
หรือการเปลี่ยนแปลง
ในชุมชน 
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โครงสร้างหลักสูตรรายวิชาประวัติศาสตร์ ( ส12102 ) ภาคเรียนที่ 1 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

สาระ
ที ่

ชื่อ
หน่วย 

มาตรฐาน
และ

ตวัชีว้ดั 

สาระส าคญั จ านวน
ชัว่โมง 

น ้าหนกั
คะแนน 

สมรรถนะ
หลกั 

สมรรถนะยอ่ย 

4 ประวัติศาสตร ์ 4 20  
4.1 1. จาก

วันวานสู่
วันพรุ่งนี ้
เร่ือง 
การใช้
ปฏิทิน
บอกวัน
สำคัญ 

ส 4.1 ป 
2/1 

-การเขียน
บันทึกวันสำคัญ
และส่ิงที่ทำลง
ในปฏิทิน ย่อม
ทำให้ลำดับ
เหตุการณ์ใน
อดีต ปัจจุบัน 
และอนาคตได้
ถูกต้อง 

1 5 4. สมรรถนะ
หลักด้าน
ภาษาอังกฤษ
เพื่อการ
สื่อสาร 

ใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
ลำดับช่วงเวลา/ขั้นตอนที่
เก่ียวข้องกับ
ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 
พลเมืองและการเป็น
พลเมือง เศรษฐศาสตร์ 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

7. สมรรถนะ
หลักด้าน
ทักษะการคิด
ขั้นสูงและ
นวัตกรรม 

ฝึกฝนตัดสินใจเกี่ยวกับ
การอยู่ร่วมกันใน
สังคมไทยและสังคมโลก
อย่างสันติสุขบน
ฐานข้อมูลเหตุผลและ
หลักฐานอย่างหลากหลาย
เหมาะสมกับบริบททาง
วัฒนธรรม 

4.1 1. จาก
วันวานสู่
วันพรุ่งนี ้
เร่ือง 
การใช้
ปฏิทิน
บอกวัน
สำคัญ 

ส 4.1 ป 
2/1 

-การเขียน
บันทึกวันสำคัญ
และส่ิงที่ทำลง
ในปฏิทิน ย่อม
ทำให้ลำดับ
เหตุการณ์ใน
อดีต ปัจจุบัน 
และอนาคตได้
ถูกต้อง 

1 5 4.สมรรถนะ
หลักด้าน
ภาษาอังกฤษ
เพื่อการ
สื่อสาร 

ใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
ลำดับช่วงเวลา/ขั้นตอนที่
เก่ียวข้องกับ
ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 
พลเมืองและการเป็น
พลเมอืง เศรษฐศาสตร์ 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

7.สมรรถนะ
หลักด้าน
ทักษะการคิด
ขั้นสูงและ
นวัตกรรม 

ฝึกฝนตัดสินใจเกี่ยวกับ
การอยู่ร่วมกันใน
สังคมไทยและสังคมโลก
อย่างสันติสุขบน
ฐานข้อมูลเหตุผลและ
หลักฐานอย่างหลากหลาย
เหมาะสมกับบริบททาง
วัฒนธรรม 
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โครงสร้างหลักสูตรรายวิชาประวัติศาสตร์ (ส12102) ภาคเรียนที่ 1 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

สาระ
ที ่

ชื่อหน่วย มาตรฐาน
และตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ จำนวน
ชั่วโมง 

น้ำหนัก
คะแนน 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย 

4 ประวัติศาสตร ์ 6 20  
4.1 2.ฉันเป็น

ใคร  
เร่ือง 
เรียนรู้เรื่อง
ของตัวเรา
และ
ครอบครัว
จากสูติบัตร
และ
ทะเบียน
บ้าน 

ส 4.1 ป 
2/2 

- การสืบค้น
เร่ืองราวและ
ลำดับเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นของ
ตนเองและ
ครอบครัวให้ได้
ตามความเป็น
จริง จะต้อง
อาศัยหลักฐาน
ที่เป็นสูติบัตร
และสำเนา
ทะเบียนบ้าน 

1 4 5. สมรรถนะ
หลักด้านทักษะ
ชีวิตและความ
เจริญแห่งตน 

ปฏิบัติตนเป็นส่วน
หนึ่งของสังคมวางตน
ได้เหมาะสมกับ
บทบาทและหน้าที่
ของตนที่มีต่อ
ครอบครัวและสังคม 

9. สมรรถนะ
หลักด้านการ
ทำงานแบบรวม
พลัง เป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

-อยู่ร่วมกันและมีส่วน
ร่วมทำงานแบบรวม
พลังตามบทบาทเพื่อ
บรรลุเป้าหมายที่
กำหนดร่วมกัน 
-เคารพความคิด 
ความเชื่อ และปฏิบัติ
ตามหลักธรรมของ
ศาสนาที่ตนนับถือ 

4.1 2.ฉันเป็น
ใคร  
เร่ือง 
เรียนรู้เรื่อง
ของตัวเรา
และ
ครอบครัว
จากสูติบัตร
และ
ทะเบียน
บ้าน 

ส 4.1 ป 
2/2 

- การสืบค้น
เร่ืองราวและ
ลำดับเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นของ
ตนเองและ
ครอบครัวให้ได้
ตามความเป็น
จริง จะต้อง
อาศัยหลักฐาน
ที่เป็นสูติบัตร
และสำเนา
ทะเบียนบ้าน 

1 3 3. สมรรถนะ
หลักด้านการสืบ
สอบทาง
วิทยาศาสตร์
และจิตวิทยา
ศาสตร์ 

สืบสอบความรู้ มโน
ทัศน์ด้านสังคม 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
จากเรื่องราวบริบท
รอบตัวแหล่งสื่อต่างๆ
และดิจิทัล หลักฐาน
เชิงประจักษ์ 
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โครงสร้างหลักสูตรรายวิชาประวัติศาสตร์ (ส12102) ภาคเรียนที่ 1 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

สาระ
ที่ 

ชื่อหน่วย มาตรฐาน
และ

ตัวชี้วดั 

สาระสำคัญ จำนวน
ชั่วโมง 

น้ำหนัก
คะแนน 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะย่อย 

4 ประวัติศาสตร ์ 6 20  
      9. สมรรถนะ

หลักด้านการ
ทำงานแบบรวม
พลัง เป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

-อยู่ร่วมกันและมีส่วน
ร่วมทำงานแบบรวม
พลังตามบทบาทเพื่อ
บรรลุเป้าหมายที่
กำหนดร่วมกัน 
-เคารพความคิด 
ความเชื่อ และปฏิบัติ
ตามหลักธรรมของ
ศาสนาที่ตนนับถือ 

4.1 2.ฉันเป็น
ใคร  
เร่ือง 
เรียนรู้เรื่อง
ของตัวเรา
และ
ครอบครัว
จาก
ภาพถ่าย
และส่ิงของ
เครื่องใช้ 

ส 4.1 ป 
2/2 

-การสืบค้น
เร่ืองราวของ
ตนเองและ
ครอบครัว 
จะต้องอาศัย
หลักฐานท่ีเป็น
ภาพถ่ายเก่าๆ 
และส่ิงของ
เครื่องใช้ที่ตก
ทอดมาจาก
บรรพบุรุษ 
เพื่อให้สามารถ
ลำดับเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นใน
ครอบครัว 

1 3 4. สมรรถนะ
หลักด้าน
ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร      

สืบค้นข้อมูลจากตำรา
หรืออินเทอร์เน็ตที่
เป็นภาษาอังกฤษเพื่อ
การศึกษาความรู้ท่ี
เก่ียวข้องกับ
ประวัติศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์และการ
เป็นพลเมือง 
เศรษฐศาสตร์ ศาสนา
และวัฒนธรรม 

7. สมรรถนะ
หลักด้านทักษะ
การคิดขั้นสูง
และนวัตกรรม 

วิเคราะห์ วิพากษ์ 
ประเมินข้อมูลและ
เหตุผล สรุปและให้
ความเห็นที่นำไปสู่
การอยู่ร่วมกันใน
สังคมไทยและสังคม
โลกอย่างสันติสุข 
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โครงสร้างหลักสูตรรายวิชาประวัติศาสตร์ (ส12102) ภาคเรียนที่ 1 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

สาระ
ที่ 

ชื่อหน่วย มาตรฐาน
และ

ตัวชี้วดั 

สาระสำคัญ จำนวน
ชั่วโมง 

น้ำหนัก
คะแนน 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะย่อย 

4 ประวัติศาสตร ์ 6 20  
4.1 2.ฉันเป็น

ใคร  
เร่ือง 
เรียนรู้เรื่อง
ของตัวเรา
และ
ครอบครัว
จาก
ภาพถ่าย
และส่ิงของ
เครื่องใช้ 

ส 4.1 ป 
2/2 

-การสืบค้น
เร่ืองราวของ
ตนเองและ
ครอบครัว 
จะต้องอาศัย
หลักฐานท่ีเป็น
ภาพถ่ายเก่าๆ 
และส่ิงของ
เครื่องใช้ที่ตก
ทอดมาจาก
บรรพบุรุษ 
เพื่อให้สามารถ
ลำดับเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นใน
ครอบครัว 

1 3 4. สมรรถนะ
หลักด้าน
ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร      

สืบค้นข้อมูลจากตำรา
หรืออินเทอร์เน็ตที่
เป็นภาษาอังกฤษเพื่อ
การศึกษาความรู้ท่ี
เก่ียวข้องกับ
ประวัติศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์และการ
เป็นพลเมือง 
เศรษฐศาสตร์ ศาสนา
และวัฒนธรรม 

7. สมรรถนะ
หลักด้านทักษะ
การคิดขั้นสูง
และนวัตกรรม 

วิเคราะห์ วิพากษ์ 
ประเมินข้อมูลและ
เหตุผล สรุปและให้
ความเห็นที่นำไปสู่
การอยู่ร่วมกันใน
สังคมไทยและสังคม
โลกอย่างสันติสุข 

4.1 2.ฉันเป็น
ใคร  
เร่ือง 
การสืบค้น
และบันทึก
เร่ืองสำคัญ
ของ
ครอบครัว 

ส 4.1 ป 
2/2 

-เส้นเวลา 
(Time Line) 
ช่วยลำดับ
เหตุการณ์ท่ี
เกิดขึ้นใน
ครอบครัวหรือ
ในชีวิตของตน
ได้ตามความ
เป็นจริงท่ีได้
จากหลักฐานที่
เก่ียวข้อง 

1 3 5. สมรรถนะ
หลักด้านทักษะ
ชีวิตและความ
เจริญแห่งตน 

ปฏิบัติตนเป็นส่วน
หนึ่งของสังคม วาง
ตนได้เหมาะสมกับ
บทบาทและหน้าที่
ของตนที่มีต่อ
ครอบครัวและสังคม 

9. สมรรถนะ
หลักด้านการ
ทำงานแบบรวม
พลัง เป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

ปฏิบัติตนในฐานะ
สมาชิกท่ีดีของสังคม/
ชุมชนไว้วางเปิดใจ    
รับฟังความคิดเห็น 
มุมมอง และเคารพ
ความคิดเห็นที่
แตกต่างอย่างเต็มใจ 



6 
 

โครงสร้างหลักสูตรรายวิชาประวัติศาสตร์ (ส12102) ภาคเรียนที่ 1 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

สาระ
ที ่

ชื่อหน่วย มาตรฐาน
และตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ จำนวน
ชั่วโมง 

น้ำหนัก
คะแนน 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย 

4 ประวัติศาสตร ์ 6 20  
4.1 2.ฉันเป็น

ใคร  
เร่ือง 
การสืบค้น
และบันทึก
เร่ืองสำคัญ
ของ
ครอบครัว 

ส 4.1 ป 
2/2 

-เส้นเวลา 
(Time Line) 
ช่วยลำดับ
เหตุการณ์ท่ี
เกิดขึ้นใน
ครอบครัวหรือ
ในชีวิตของตน
ได้ตามความ
เป็นจริงท่ีได้
จากหลักฐานที่
เก่ียวข้อง 

1 4 2.สมรรถนะ
หลักด้าน
คณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจำวัน 

เรียนรู้แนวคิดทาง
คณิตศาสตร์และสร้าง
ความคิดรวบยอด 
ผ่านเนื้อหา สาระ
เก่ียวกับสังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

3.สมรรถนะ
หลักด้านการสืบ
สอบทาง
วิทยาศาสตร์
และจิตวิทยา
ศาสตร์ 

สืบสอบความรู้ มโน
ทัศน์ด้านสังคม 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม จาก
เร่ืองราวบริบท
รอบตัว แหล่งส่ือ
ต่างๆและดิจิทัล 
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

สอบกลางภาคเรียน 1 10  
4 ประวัติศาสตร ์ 9 25  
4.2 3.ชีวิตที่

เปล่ียนแปลง 
เร่ืองการ
เปล่ียนแปลง
รูปแบบการ
ใช้ชีวิตของ
ผู้คนในอดีต
กับปัจจุบัน 

ส 4.2 ป 
2/1 

        ป 
2/2 

-การใช้ชีวิต
ของผู้คนใน
ปัจจุบัน
แตกต่างจาก
ผู้คนในอดีต
มาก ความ
แตกต่างนี้เกิด
จากปัจจัยใน
ด้านการ
ดำรงชีวิตด้านที่
อยู่อาศัย และ
การประกอบ
อาชีพ 

1 3 7.สมรรถนะ
หลักด้านทักษะ
การคิดขั้นสูง
และนวัตกรรม      

มีความยืดหยุน่ทาง
ความคิด/มองและให้
ความเห็นในเรื่อง
ต่างๆที่เป็นประเด็น
ทางสังคมวัฒนธรรม
และส่ิงแวดล้อม เปิด
ใจยอมรับความ
แตกต่างทางสังคม
วัฒนธรรมท่ีมีแง่มุมที่
หลากหลาย 

8.สมรรถนะ
หลักด้านการ
รู้เท่าทันสื่อ 
สารสนเทศและ
ดิจิทัล 

เรียนรู้และเข้าใจ
แนวคิดของสิทธิ
เสรีภาพในการ
นำเสนอข่าวสารใน
โลกออนไลน์ 
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โครงสร้างหลักสูตรรายวิชาประวัติศาสตร์ (ส12102) ภาคเรียนที่ 1 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

สาระ
ที ่

ชื่อหน่วย มาตรฐาน
และตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ จำนวน
ชั่วโมง 

น้ำหนัก
คะแนน 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย 

4 ประวัติศาสตร ์ 9 25  
4.2 3.ชีวิตที่

เปล่ียนแปลง 
เร่ืองการ
เปล่ียนแปลง
ของชุมชน 

ส 4.2 ป 
2/1 

        ป 
2/2 

-การ
เปล่ียนแปลง
ของชุมชนจาก
ปัจจัยต่างๆ 
ย่อมส่งผล
กระทบต่อวิถี
ชีวิตประจำวัน
ของคนในชุมชน 

1 3 6. สมรรถนะ
หลักด้านทักษะ
อาชีพและการ
เป็น
ผู้ประกอบการ      

เรียนรู้การเป็น
ผู้ประกอบการท่ีมี
คุณธรรม รับผิดชอบ
ต่อสังคมพร้อมเกื้อกูล
กันและมี
จรรยาบรรณ 

10. สมรรถนะ
หลักด้านการ
เป็นพลเมืองท่ี
เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่
มีสำนึกสากล 

ใช้ประเด็นทางสังคม
ในการอภิปราย สาน
เสวนาความคิดอย่าง
เป็นเหตุเป็นผล 

4.2 3.ชีวิตที่
เปล่ียนแปลง 
เร่ืองการ
เปล่ียนแปลง
ของชุมชน 

ส 4.2 ป 
2/1 

        ป 
2/2 

-การ
เปล่ียนแปลง
ของชุมชนจาก
ปัจจัยต่างๆ 
ย่อมส่งผล
กระทบต่อวิถี
ชีวิตประจำวัน
ของคนในชุมชน 

1 3 5. สมรรถนะ
หลักด้านทักษะ
ชีวิตและความ
เจริญแห่งตน     

แก้ปัญหาในชีวิต
ปรับตัวต่อสภาพ
ความเปลี่ยนแปลง
และดำเนินชีวิตให้
พอดี มีความสมดุล
ทุกด้านโดยการน้อม
นำหลักศาสนาท่ี
ยึดถือมาใช้ 

9. สมรรถนะ
หลักด้านการ
ทำงานแบบรวม
พลังเป็นทีมและ
มีภาวะผู้นำ      

สนับสนุนแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนความรู้
และความคิดใส่ใจใน
การประสานความคิด
รับฟังความคิด 
ประนีประนอม เสนอ
ทางเลือกและ
แนวทางปฏิบัติที่ทุก
ฝ่ายยอมรับ 
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โครงสร้างหลักสูตรรายวิชาประวัติศาสตร์ (ส12102) ภาคเรียนที่ 1 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

สาระ
ที ่

ชื่อหน่วย มาตรฐาน
และตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ จำนวน
ชั่วโมง 

น้ำหนัก
คะแนน 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย 

4 ประวัติศาสตร ์ 9 25  
4.2 3.ชีวิตที่

เปล่ียนแปลง 
เร่ืองการ
เปล่ียนแปลง
วิถีชีวิตของ
คนในชุมชน 
เกาะเกร็ด 
(1) 

ส 4.2  
ป 2/1 
ป 2/2 

- การ
เปล่ียนแปลง
ของชุมชนเกาะ
เกร็ดที่มีสาเหตุ
มาจากปัจจัย
ต่างๆ ย่อมส่งผล
กระทบต่อวิถี
ชีวิตประจำวัน
ของคนในชุมชน 
 

1 2 5. สมรรถนะ
หลักด้านด้าน
ทักษะชีวิตและ
ความเจริญแห่ง
ตน 

ชื่นชมความงามของ
และศิลปวัฒนธรรมมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม
และร่วมสืบทอดส่งต่อ
ทะนุบำรุงรักษาให้
ดำรงสืบต่อไป 

9. สมรรถนะ
หลักด้านการ
ทำงานแบบรวม
พลังเป็นทีมละ
มีภาวะผู้นำ 

สร้างและรักษา
ความสัมพันธ์ทางบวก
กับสมาชิกในสังคม 

4.2 3.ชีวิตที่
เปล่ียนแปลง 
เร่ืองการ
เปล่ียนแปลง
วิถีชีวิตของ
คนในชุมชน 
เกาะเกร็ด 
(1) 

ส 4.2  
ป 2/1 
ป 2/2 

- การ
เปล่ียนแปลง
ของชุมชนเกาะ
เกร็ดที่มีสาเหตุ
มาจากปัจจัย
ต่างๆ ย่อมส่งผล
กระทบต่อวิถี
ชีวิตประจำวัน
ของคนในชุมชน 
 

1 2 7. สมรรถนะ
หลักด้านทักษะ
การคิดขั้นสูง
และนวัตกรรม 

ลงมือแก้ปัญหาทาง
สังคมหรือสิ่งแวดล้อม
ด้วยตนเองอย่างเป็น
ขั้นตอนและเป็น
ระบบด้วยสำนึกของ
การเป็นพลเมืองดี 

10.สมรรถนะ
หลักด้านการ
เป็นพลเมืองท่ี
เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่
มีสำนึกสากล 

ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับ
นโยบายสาธารณะ
เพื่อนำเสนอทางเลือก
ใหม่หรือส่งเสริมให้มี
การบังคับใช้ให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงที่
นำไปสู่สังคมที่เท่า
เทียมกันและเป็น
ธรรม 

4.2 3.ชีวิตที่
เปล่ียนแปลง 
เร่ืองการ
เปล่ียนแปลง
วิถีชีวิตของ
คนในชุมชน 
เกาะเกร็ด 
(2) 

ส 4.2  
ป 2/1 
ป 2/2 

- การ
เปล่ียนแปลง
ของชุมชนเกาะ
เกร็ดที่มีสาเหตุ
มาจากปัจจัย
ต่างๆ ย่อมส่งผล
กระทบต่อวิถี
ชีวิตประจำวัน
ของคนในชุมชน 

1 3 4. สมรรถนะ
หลักด้านด้าน
ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร 

ใช้ภาษาอังกฤษท่ีเป็น
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ
ประวัติศาสตร์
ภูมิศาสตร์ พลเมือง
การเป็นพลเมือง 
เศรษฐศาสตร์ ศาสนา
และวัฒนธรรมเป็น
ข้อความหรือบทอ่าน
สั้นๆ 
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โครงสร้างหลักสูตรรายวิชาประวัติศาสตร์ (ส12102) ภาคเรียนที่ 1 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

สาระ
ที ่

ชื่อหน่วย มาตรฐาน
และตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ จำนวน
ชั่วโมง 

น้ำหนัก
คะแนน 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย 

4 ประวัติศาสตร ์ 9 25  
      6.สมรรถนะ

หลักด้านทักษะ
อาชีพและการ
เป็น
ผู้ประกอบการ 

พัฒนาอาชีพและการ
ประกอบการแบบ
ใหม่โดยใช้บริบททาง
สังคมและทุนทาง
วัฒนธรรม 

4.2 3.ชีวิตที่
เปล่ียนแปลง 
เร่ืองการ
เปล่ียนแปลง
วิถีชีวิตของ
คนในชุมชน 
เกาะเกร็ด 
(2) 

ส 4.2 ป 
2/1 

        ป 
2/2 

-การ
เปล่ียนแปลง
ของชุมชนเกาะ
เกร็ดที่มีสาเหตุ
มาจากปัจจัย
ต่างๆ ย่อมส่งผล
กระทบต่อวิถี
ชีวิตประจำวัน
ของคนในชุมชน 
 

1 3 5.สมรรถนะ
หลักด้านทักษะ
ชีวิตและความ
เจริญแห่งตน 

แก้ปัญหาในชีวิต
ปรับตัวต่อสภาพ
ความเปลี่ยนแปลง
และดำเนินชีวิตให้
พอดี มีความสมดุล
ด้านโดยการน้อมนำ
หลักศาสนาที่ยึดถือ
มาใช ้

8.สมรรถนะ
หลักด้านการ
รู้เท่าทันสื่อ 
สารสนเทศและ
ดิจิทัล 

ศึกษาและเรียนรู้
กลไกของการละเมิด
สิทธิในโลกไซเบอร์
และแสวงหาวิธี
ป้องกันแก้ไข 

4.2 3.ชีวิตที่
เปล่ียนแปลง 
เร่ืองการ
เปล่ียนแปลง
ในชุมชน
ของเรา 

ส 4.2 ป 
2/1 

        ป 
2/2 

-การสืบค้น
ข้อมูลเก่ียวกับ
การ
เปล่ียนแปลง
ของชุมชนตน
จากอดีตถึง
ปัจจุบัน จะทำ
ให้สามารถ
อธิบาย
ผลกระทบของ
การ
เปล่ียนแปลงที่มี
ต่อวิถีชีวิตของ
คนในชุมชน 

1 3 3.สมรรถนะ
หลักด้านการสืบ
สอบทาง
วิทยาศาสตร์
และจิตวิทยา
ศาสตร์ 

สืบสอบความรู้ มโน
ทัศน์ด้านสังคม 
ศาสนาและ
วัฒนธรรมจากเร่อง
ราวบริบทรอบตัว
แหล่งสื่อต่างๆและ
ดิจิทัล หลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

8.สมรรถนะ
หลักด้านด้าน
การรู้เท่าทันสื่อ 
สารสนเทศ และ
ดิจิทัล 

ศึกษาและเรียนรู้
กลไกของการละเมิด
สิทธิในโลกไซเบอร์
และแสวงหาวิธี
ป้องกัน 
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โครงสร้างหลักสูตรรายวิชาประวัติศาสตร์ (ส12102) ภาคเรียนที่ 1 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

สาระ
ที ่

ชื่อหน่วย มาตรฐาน
และตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ จำนวน
ชั่วโมง 

น้ำหนัก
คะแนน 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะย่อย 

4 ประวัติศาสตร ์ 9 25  
4.2 3.ชีวิตที่

เปล่ียนแปลง 
เร่ืองการ
เปล่ียนแปลง
ในชุมชน
ของเรา 

ส 4.2 ป 
2/1 

        ป 
2/2 

-การสืบค้น
ข้อมูลเก่ียวกับ
การ
เปล่ียนแปลง
ของชุมชนตน
จากอดีตถึง
ปัจจุบัน จะทำ
ให้สามารถ
อธิบาย
ผลกระทบของ
การ
เปล่ียนแปลงที่
มีต่อวิถีชีวิตของ
คนในชุมชน 

1 3 7.สมรรถนะ
หลักด้าน
ทักษะการคิด
ขั้นสูงและ
นวัตกรรม      

ระบุปัญหาทางสังคมหรือ
สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์สาเหตุ
ของปัญหา หาวธิีการแก้ปัญหา
และเลือกวิธีการแก้ปัญหาท่ี
เหมาะสมท่ีสุดโดยไม่ส่งผลใดๆ
ต่อความสันติสุขในสังคมไทย
และสังคมโลก 

10.
สมรรถนะ
หลักด้านการ
เป็นพลเมืองท่ี
เข้มแข็ง/ตื่นรู้
ที่มีสำนึก
สากล      

ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับนโยบาย
สาธารณะเพื่อนำเสนอ
ทางเลือกใหม่หรือส่งเสริมให้มี
การบังคับใช้ให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงที่นำไปสู่สังคมที่
เท่าเทียมและเป็นธรรม 

4 ประวัติศาสตร ์ 9 5   
4.3 4.คนดีใน

ท้องถิ่น 
เร่ืองคนดีที่
ชุมชนเกาะ
เกร็ด 

ส 4.3 ป 
2/1 

 

-บุคคลท่ีทำ
คุณประโยชน์
ต่อท้องถิ่น และ
ประเทศชาติ 
สมควรได้รับ
การยกย่องและ
ควรนำมาเป็น
แบบอย่างท่ีดี 

1 5 5.สมรรถนะ
หลักด้าน
ทักษะชีวิต
และความ
เจริญแห่งตน 

ชื่นชมความงามของและ
ศิลปวัฒนธรรม มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมและร่วมสืบทอดส่งต่อ
ทะนุบำรุงรักษาให้ดำรงสืบ
ต่อไป 

4 ประวัติศาสตร ์ 9 5  
      8.สมรรถนะหลัก

ด้านการรู้เท่าทัน
สื่อ สารสนเทศ
และดิจิทัล 

เรียนรู้และเข้าใจแนวคิด
ของสิทธิเสรีภาพในการ
นำเสนอข่าวสารในโลก
ออนไลน์ 

สอบปลายภาคเรียนที่ 1 1 20  
เกณฑ์การเก็บคะแนน 

อัตราสว่นคะแนน     70:30 คะแนน       
คะแนนระหว่างเรียน   70 คะแนน 
สอบกลางภาคเรียน    10 คะแนน 
สอบปลายภาคเรียน    20 คะแนน 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 1 จากวันวานสู่วันพรุ่งนี ้ เวลาเรียน 4 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 คำบอกช่วงเวลา    เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 

สอนวันที่ ......…………………..….. เดือน …………………………………………….. พ.ศ ........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู ้

 มาตรฐาน ส ๔.๑ เขาใจความหมาย  ความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร  สามารถใช 
วิธีการทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตางๆ อยางเปนระบบ 

ตัวชี้วัด 
 ส ๔.๑   ป.๒/๑  ใช้คำระบุเวลาที่แสดงเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต 
 
2. สาระสำคัญ      
  การใช้คำบอกช่วงเวลาที่ถูกต้อง จะทำให้เรียงลำดับเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตได้ชัดเจน 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 ๑. คำที่แสดงช่วงเวลาในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เช่น วันนี้ เมื่อวานนี้ พรุ่งนี้ เดือนนี้ เดือนหน้า 
เดือนก่อน  
 ๒. ใช้คำบอกช่วงเวลา อดีต ปัจจุบัน อนาคต แสดงเหตุการณ์ได้  
 
๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑. อธิบายการใช้คำบอกช่วงเวลาในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตได้พร้อมเปรยีบเทียบความแตกต่างของ
ช่วงเวลาในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตได้ ( K ) 
 2. เขียนแผนภาพจากแบบที่กำหนด ( P ) 
 3. มีเจตคตทิี่ดตี่อวิชาประวัติศาสตร์ ( A ) 
 
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 ๑. สมรรถนะหลักด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 ๒. สมรรถนะหลักด้านคณิตศาสตร์ในชวีิตประจำวัน 
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แนวทางการบูรณาการ 
 

1. ดา้นภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ฟัง พดู อา่น และเขียนคำศัพท์ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ 
ใช้ภาษาไทยในการเรียนรู้เรื่องราว เรื่องเล่ารายละเอียด รายงาน 
รายการ คำอธิบาย โต้แย้ง ภาพประกอบ  

2. ดา้นคณิตศาสตร์ในชวีิตประจำวัน ใช้แนวคิดและความคิดรวบยอดทางคณติศาสตรใ์นการอธิบาย 
แนวโน้มแบบรูป และแก้ปัญหาที่เกิดขึน้จริงในสังคม ชุมชน ท้องถิ่น  

 
6. กิจกรรมการเรียนรู ้  (วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ: เทคนคิคู่คิดสี่สหาย) 
      ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน   
  ๑.  นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด เมื่อวานนี้ วันนี้ พรุ่งนี้ แตกต่างกันอย่างไร    (แตกต่างกันที่
ช่วงเวลา เพราะคำว่าวานนี้  เป็นช่วงเวลาในอดีต วันนี้ เป็นช่วงเวลาใน  ปัจจุบัน และพรุ่งนี้ เป็นช่วงเวลาใน
อนาคต) 
 ๒. ครูนำบัตรภาพรถรางที่ใช้ในสมัยก่อน และรถไฟที่ใช้โดยสารในสมัยปัจจุบัน มาให้นักเรียนดู แล้วให้
นักเรียนเปรียบเทียบความแตกต่างของการคมนาคมขนส่งในสมัยอดีตกับปัจจุบัน 

 ๓. ครูสุ่มนักเรียน 2-3 คน ออกมาแสดงความคิดเห็นที่หน้าชั้นเรียน 

 ๔. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า อดีตกับปัจจุบันมีความแตกต่างกันของวัน เวลาที่เกิดขึ้น เช่นเดียวกับ
การคมนาคมขนส่งในสมัยอดีตและปัจจุบันก็ย่อมมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ในชีวิตประจำวันของเราอาจต้องเล่า
เรื่องราว ต่างๆ ให้ผู้อื่นฟัง การใช้คำบอกช่วงเวลาที่ถูกต้อง จะทำให้เราเรียงลำดับเหตุการณ์ต่างๆ ได้ถูกต้อง 

 

      ขั้นสอน 

 ๕. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด  คำบอกช่วงเวลาช่วยในการเรียงลำดับเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้
อย่างไร (ช่วยในการเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนและหลังได้ชัดเจน) 
 ๖. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความ สามารถ คือ เก่ง ปานกลางค่อนข้าง
เก่ง ปานกลางค่อนข้างอ่อน และอ่อน จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง คำบอกช่วงเวลา 
จากหนังสือเรียน 

  ๗. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันแสดงความคิดเห็นว่า เรื่องราว  ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต 
แตกต่างกันอย่างไร และมีลำดับก่อนหลังอย่างไร  
 ๘. ครูเปรียบเทียบความแตกต่างของคำบอกช่วงเวลาในอดีต ปัจจุบันและอนาคต พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบแผนภาพเพื่อให้นักเรียนเข้าใจ  
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 ๙. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำใบงาน เรื่อง จำแนกช่วงเวลา โดยให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ ่มหา
คำตอบในใบงานด้วยตนเองจนครบทุกข้อ จากนั้นจับคู่กับเพื่อนในกลุ่มผลัดกันอธิบายคำตอบของตนเองให้
เพื่อนฟัง (นักเรียนอีกคู่หนึ่งก็ปฏิบัติกิจกรรมเช่นเดียวกัน) 
 ๑๐. สมาชิกรวมกลุ่ม 4 คน ตามเดิม ผลัดกันอธิบายคำตอบของคู่ตนเองให้เพื่อนอีกคู่หนึ่งฟัง และสรุป
คำตอบที่เป็นมติของกลุ่ม แล้วบันทึกคำตอบลงในใบงาน เสร็จแล้วนำส่งครูตรวจ 

 

    ขั้นสรุป 

 ๑1. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด หากนักเรียนใช้คำบอกช่วงเวลาในการนัดหมายผิด จะเกิด
ผลเสียอย่างไร  (ทำให้การนัดหมายคลาดเคลื่อน และเสียเวลา) 
 
7. สื่อ/แหล่งเรียนรู ้

ลำดับที ่ รายการสื่อ กิจกรรมที่ใช้ แหล่งที่มา 

๑ รูปภาพ เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจัดเตรียม 

๒ ใบความรู ้ เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจัดเตรียม 

๓ ใบงาน เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจัดเตรียม 

๔ หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.๒ นักเรียนดูภาพและฝึกอา่น ครูจัดหา 

๕ แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
และผลงานระหว่างเรียน 

สังเกตพฤติกรรมและผลงาน 
ระหว่างเรียน 

ครูจัดหา 

 
8. การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้

สิ่งที่ตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ เครื่องมือที่ใช้วัด การประเมินผล/ 
เกณฑ์ผ่าน 

๑. อธิบายการใช้คำบอก
ช่วงเวลาในอดีต ปัจจุบัน 
และอนาคตได้พร้อม
เปรียบเทียบความแตกตา่ง
ของช่วงเวลาในอดตี 
ปัจจุบัน และอนาคตได้ (K) 

- อธิบาย 
- การถาม-ตอบ 

- ใบความรู ้
- แบบทดสอบก่อนเรียน 

ร้อยละ 7๐ 

2.เขียนแผนภาพจากแบบที่
กำหนด (P) 

- แผนภาพ 
- ตรวจใบงาน 

- แบบประเมินผลงาน 
- ใบงาน 

ร้อยละ 7๐ 

3. มีเจตคตทิี่ดตี่อวิชา
ประวัติศาสตร ์(A) 

- สังเกตรายบุคคล 
 

-แบบประเมินการสังเกต
พฤติกรรม 

ร้อยละ 7๐ 
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บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
ผลการจัดการเรียนรู ้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
แนวทางแก้ปัญหา 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
       ลงชื่อ....................................................(ผู้สอน) 
              ( ................................................) 
        ตำแหน่ง  ................................................ 
 
 
ความคิดเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับมอบหมาย 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
       ลงชื่อ..................................................(ผู้ตรวจ) 
             ( ................................................) 
                ตำแหน่ง..................................................... 
 
 
 
 
 



15 
 

 
 

เอกสารประกอบการสอน 
 

แผนภาพแสดงช่วงเวลา 
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บตัรภาพ 
 
 
 

 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
   

ภาพรถราง          ภาพรถไฟ 
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ใบงานเรื่อง  จ าแนกช่วงเวลา 
 

ค าช้ีแจง   ใหน้กัเรยีนจ าแนกค าทีใ่ชบ้อกช่วงเวลา โดยน ามาจดักลุ่มลงในตารางใหถู้กตอ้ง  
  

 
                                                                 
 
 
 
 
 
ค าบอกช่วงเวลาในอดีต ค าบอกช่วงเวลาในปัจจบุนั ค าบอกช่วงเวลาในอนาคต 

    
   
   
   
   
   
   
   
   

    
   
   
   
   
   
   
   
     

    
   
   
   
   
   
   
   
     

 

วนัน้ี ปีน้ี คราวน้ี พรุ่งน้ี เมื่อวาน 

เดือนหน้า 
เดือนก่อน เดือนน้ี วนัหน้า เม่ือก่อน 

 

คราวหน้า ตอนน้ี ช่วงก่อน ตอนนัน้ ตอนหน้า 

ปีก่อน สปัดาหน้ี์ ช่วงน้ี คราวก่อน ปีหน้า 

สปัดาหก่์อน เด๋ียวน้ี สปัดาหห์น้า ช่วงหน้า 
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แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 

 
 
คำชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
 

1. เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นเป็นอันดับแรก 
 ก. เมื่อวานฉันไปเที่ยว  
 ข. วันนี้ฉันไม่ไปโรงเรียน 
 ค. พรุ่งนี้ฉันต้องส่งการบ้าน 
 
2. ข้อใดกล่าวถึงเหตุการณ์ในปัจจุบัน 
 ก. วันนี้ฉันจะตั้งใจเรียน  
 ข. พรุ่งนี้เราไปเที่ยวกันนะ 
 ค. ฉันเคยไปสวนสัตว์มาแล้ว 
 
3. คำใดเกี่ยวข้องกับอนาคต 
 ก. ปีนี้    
 ข. เมื่อก่อน 
 ค. คราวหน้า   
 
4. ใครใช้คำระบุเวลาที่แสดงเหตุการณ์ในอนาคต 
 ก.  ดำพูดวา่ ฉันเคยไปเที่ยวทะเล              
 ข. แดงพูดวา่ พรุ่งนี้ฉันจะไปเที่ยว                   
 ค. เขียวพูดว่า ตอนนี้ฉันไม่พร้อมทีจ่ะลงแข่งกีฬา 
 
5. เราสามารถดูวัน เดือน ปี ได้จากสิ่งใด 
 ก. แผนที่   
 ข. เข็มทิศ 
 ค. ปฏิทิน 
 
 

6. คำใดเกี่ยวข้องกับปัจจุบัน 
 ก. เดือนนี้  
 ข. เดือนหน้า 
 ค. เดือนที่แล้ว 
 
7. ปฏิทินนอกจากจะบอกวัน เดือน ปี  
    แล้วยังบอกสิ่งใดได้ 
 ก. วันเกิดตนเอง  
 ข. วันเกิดของเพื่อน   
 ค. วันสำคัญต่างๆ 
  
8. ข้อไม่ใช่ประโยชน์ของการบันทึกกิจกรรม  
    หรือเหตุการณ์สำคัญลงในปฏิทิน  
 ก. เตือนความทรงจำ 
 ข. เพื่อให้คนอื่นยกย่อง 
 ค. วางแผนในการทำกิจกรรม 
 

9. ข้อใดมีความสำคัญในการศึกษาประวตัิศาสตร์ 
 ก. ข่าวสาร  
 ข. ข้อมูล 
 ค. หลักฐาน 
 

  10. การศึกษาประวัติศาสตร์ เป็นการศึกษา 
       เกี่ยวกับช่วงเวลาใด 

 ก. อดีต   
 ข. ปัจจุบัน 
 ค. อนาคต   

 
 
                                                                                ตัวชี้วดั ส 4.1 ข้อ 1                      
   

1. ก 2. ก 3. ค 4. ข 5. ค 

6. ก 7. ค 8. ข 9. ค     10.  
ก 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 1 จากวันวานสู่วันพรุ่งนี ้ เวลาเรียน 4 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 การใช้คำบอกช่วงเวลา    เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 

สอนวันที่ ......…………………..….. เดือน …………………………………………….. พ.ศ ........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 

 มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน ส ๔.๑ เขาใจความหมาย  ความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร สามารถใช 
วิธีการทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตางๆ อยางเปนระบบ 

ตัวชี้วัด 
 ส ๔.๑   ป.๒/๑  ใช้คำระบุเวลาที่แสดงเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต 
 
2. สาระสำคัญ      
  การใช้คำบอกชว่งเวลาทีต่่างกัน จะทำให้เรียงลำดับเหตุการณ์ตา่งๆ ที่เกิดขึ้นในอดีต ปัจจุบัน และ
อนาคตได้ชดัเจน 
 
3. สาระการเรียนรู ้
 ๑. คำที่แสดงช่วงเวลาในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เช่น วันนี้ เมื่อวานนี้ พรุ่งนี้  เดือนนี้ เดือนหน้า 
เดือนก่อน  

๒. คำบอกช่วงเวลา อดีต ปัจจุบัน อนาคต แสดงเหตุการณ์ได้  
 

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑. สรุปการใช้คำบอกช่วงเวลาในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตได้โดยเรียงลำดับเหตุการณ์ก่อน-หลัง ตาม
ช่วงเวลาได้  (K) 
 2. เขียนประโยคคำบอกช่วงเวลาให้ได้ใจความสมบูรณ์ (P)  
 3. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาประวัติศาสตร์ (A) 
 
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 ๑. สมรรถนะหลักด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 ๒. สมรรถนะหลักด้านคณิตศาสตร์ในชวีิตประจำวัน 
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แนวทางการบูรณาการ 

1. สมรรถนะหลักด้านภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร 

ใช้ภาษาไทยถ่ายทอดความคิดหรือสนับสนุนจุดยนืทาง
ความคดิของตนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสังคม ศาสนาและ
วัฒนธรรมด้วยทา่ทีที่เหมาะสม 

2. สมรรถนะหลักด้านคณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจำวัน 

ใช้แนวคิดและความคิดรวบยอดทางคณติศาสตรใ์นการ
ตัดสินใจแก้ปัญหาหรือการเปลี่ยนแปลงในชุมชน 

 
6. กิจกรรมการเรียนรู ้  (วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ :เทคนคิเล่าเรื่องล้อมวง) 
      ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน   
  ๑. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด  เรื่องราวที่ผ่านมาแล้ว จัดอยู่ในช่วงเวลาใด (จัดอยู่ในช่วงเวลา
ที่เป็นอดีต) 
 ๒. นักเรียนระบุคำตอบ พร้อมแสดงบัตรคำทีละคน โดยให้เพื่อนนักเรียนคนอื่นช่วยกันตรวจสอบ
ความถูกต้อง 

 

      ขั้นสอน 

 3. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด  นักเรียนคิดว่า หากไม่มีคำบอกช่วงเวลาจะสามารถสื่อสาร
เข้าใจตรงกันได้หรือไม่ เพราะเหตุใด  (สื่อสารไม่ตรงกัน เพราะไม่สามารถระบุวันเวลาหรือช่วงเวลาที่จะทำให้
เข้าใจตรงกันได้) 
 4. ครูให้นักเรียนรวมกลุ่มเดิมให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษา ตัวอย่างการใช้คำบอกช่วงเวลา จากหนังสือ
เรียน 
 5. นักเรียนร่วมกันสังเกตการใช้คำบอกช่วงเวลาที่แสดงถึงเรื ่องราวในอดีต เรื ่องราวในปัจจุบัน              
และเรื่องราวในอนาคต 
 
     ขั้นสรุป 

 6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับการใช้คำบอกช่วงเวลาในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต 
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7. สื่อ/แหล่งเรียนรู ้

ลำดับที ่ รายการสื่อ กิจกรรมที่ใช้ แหล่งที่มา 

๑ รูปภาพ เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจัดเตรียม 

๒ ใบความรู ้ เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจัดเตรียม 

๓ ใบงาน เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจัดเตรียม 

๔ หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์  ป.๒ นักเรียนดูภาพและฝึกอา่น ครูจัดหา 

๕ แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
และผลงานระหว่างเรียน 

สังเกตพฤติกรรมและผลงาน 
ระหว่างเรียน 

ครูจัดหา 

 
8. การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้

สิ่งที่ตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ เครื่องมือที่ใช้วัด การประเมินผล/ 
เกณฑ์ผ่าน 

๑. สรุปการใช้คำบอกช่วงเวลาใน
อดีต ปัจจุบัน และอนาคตได้โดย
เรียงลำดับเหตุการณก์่อน-หลัง     
ตามช่วงเวลาได ้ 
(K) 
 

- แบบสอบถาม 
 

-ใบความรู ้
 

ร้อยละ 7๐ 

2. เขียนประโยคคำบอกช่วงเวลาให้
ได้ใจความสมบูรณ ์(P) 

- ตรวจใบงาน -แบบประเมินผลงาน 
-ใบงาน 

ร้อยละ 7๐ 

3. มีเจตคตทิี่ดตี่อวิชาประวัติศาสตร์ 
(A) 

- สังเกตรายบุคคล 
 

-แบบประเมินการ
สังเกต 

ร้อยละ 7๐ 
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บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
ผลการจัดการเรียนรู ้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
แนวทางแก้ปัญหา 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
       ลงชื่อ....................................................(ผู้สอน) 
              ( ................................................) 
        ตำแหน่ง  ................................................ 
 
 
ความคิดเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับมอบหมาย 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
       ลงชื่อ..................................................(ผู้ตรวจ) 
             ( ................................................) 
                ตำแหน่ง..................................................... 
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ใบงานเร่ือง ประโยคบอกช่วงเวลา 

 

คำชี้แจง ให้นักเรียนแต่งประโยค โดยใช้คำบอกช่วงเวลาในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต มาอย่างละ 
3 ประโยค 
 

 ประโยคท่ีบอกช่วงเวลาในอดีต 
           
           
           
           
           
            

   

 ประโยคท่ีบอกช่วงเวลาในปัจจบุนั 
           
           
           
           
           
            

 

 ประโยคท่ีบอกช่วงเวลาในอนาคต 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 1 จากวันวานสู่วันพรุ่งนี ้ เวลาเรียน 4 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 การใช้ปฏิทินบอกวันสำคัญ    เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 

สอนวันที่ ......…………………..….. เดือน …………………………………………….. พ.ศ ........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๑. มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 

 มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน ส ๔.๑ เขาใจความหมาย  ความสําคญัของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร สามารถใช 
วิธีการทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตางๆ อยางเปนระบบ 

ตัวชี้วัด 
 ส ๔.๑   ป.๒/๑  ใช้คำระบุเวลาที่แสดงเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต 
 
2. สาระสำคัญ      
   การเขียนบันทึกวันสำคัญและสิ่งที่ทำลงในปฏิทิน ย่อมทำให้ลำดับเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และ
อนาคตได้ถูกต้อง 
 
3. สาระการเรียนรู ้
  ๑. คำที่แสดงช่วงเวลาในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เช่น วันนี้ เมื่อวานนี้ พรุ่งนี้  เดือนนี้ เดือนหน้า 
เดือนก่อน   
  ๒. วันสำคัญที่ปรากฏในปฏิทินที่แสดงเหตุการณ์สำคัญในอดีตและปัจจุบัน  
  ๓. คำบอกช่วงเวลา อดีต ปัจจุบัน อนาคต แสดงเหตุการณ์ได้  
 
๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑. อธิบายบอกวัน เดือน ปี และวันสำคัญตา่งๆ ในปฏิทินได้ (K) 
 2. กิจกรรมกลุ่มศึกษา กรณีของเตย (P) 
 3. มีเจตคตทิี่ดตี่อวิชาประวัติศาสตร์ (A) 
 
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 ๑. สมรรถนะหลักด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 ๒. สมรรถนะหลักด้านทกัษะการคดิขั้นสูงและนวัตกรรม 
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แนวทางการบูรณาการ 

4.สมรรถนะหลักด้านภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 

ใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับลำดับช่วงเวลา/ขั้นตอนที่
เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ พลเมืองและการ
เป็นพลเมือง เศรษฐศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม 

7.สมรรถนะหลักด้านทกัษะการคดิขั้นสูงและ
นวัตกรรม 

ฝึกฝนตัดสินใจเกี่ยวกับการอยู่รว่มกันในสังคมไทยและ
สังคมโลกอย่างสันติสุขบนฐานข้อมูลเหตุผลและหลักฐาน
อย่างหลากหลายเหมาะสมกับบริบททางวัฒนธรรม 

  
6. กิจกรรมการเรียนรู ้  (วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ :เทคนคิกระบวนการสรา้งเจตคติ) 
      ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน   

  ๑. ครใูห้นักเรียนอ่านกรณีศึกษา บันทึกของเตย  
 ๒. ครตูั้งประเด็นคำถามให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นประกอบเหตุผล เช่น 

   - นักเรียนคิดว่า การเขียนบันทึกของเตย มีประโยชน์หรือไม่ เพราะเหตุใด 
   - หากนักเรียนเป็นตอง จะเริ่มเขียนบันทึกประจำวันหรือไม่ เพราะเหตุใด                                         
     ขั้นสอน 
   2. ครูให้นักเรียนรวมกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 1) ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์
ประเด็นที่ครูกำหนด ดังนี้                                                                                                                       
  - ผลดีหรือประโยชน์ที่เตยจะได้รับจากการเขียนบันทึกประจำวัน                                                    
  - ผลเสียที่เกิดจากการที่ตองไม่เขียนบันทึกประจำวัน                                                                    
    3. นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง การใช้ปฏิทินบอกวันสำคัญจากหนังสือเรยีน                                            
    4. ครูแจกปฏิทินตั้งโตะ๊ให้นักเรียนกลุ่มละ 1 ฉบับ เพื่อสำรวจวันสำคัญต่างๆ ในแต่ละเดือน และ
บอกข้อปฏิบัติ หรือความสำคัญของวันสำคัญนั้นๆ ลงในสมุด                                                                         
   
7. สื่อ/แหล่งเรียนรู ้

ลำดับที ่ รายการสื่อ กิจกรรมที่ใช้ แหล่งที่มา 

๑ รูปภาพ เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจัดเตรียม 

๒ ใบความรู ้ เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจัดเตรียม 

๓ ใบงาน เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจัดเตรียม 

๔ หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์  ป.๒ นักเรียนดูภาพและฝึกอา่น ครูจัดหา 

๕ แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
และผลงานระหว่างเรียน 

สังเกตพฤติกรรมและผลงาน 
ระหว่างเรียน 

ครูจัดหา 
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8. การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้

สิ่งที่ตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ เครื่องมือที่ใช้วัด การประเมินผล/ 
เกณฑ์ผ่าน 

๑. อธิบายบอกวัน เดือน 
ปี และวันสำคัญต่างๆ ใน
ปฏิทินได้ (K) 

- กิจกรรมกลุ่ม 
- ถาม-ตอบ 

-แบบประเมินผลงาน 
-ใบงาน 

ร้อยละ 7๐ 

2. กิจกรรมกลุ่มศึกษา 
กรณีของเตย (P) 

-กรณีศกึษาของเตย แบบประเมินผลงาน 
-ใบงาน 

ร้อยละ 7๐ 

3. มีเจตคตทิี่ดตี่อวิชา
ประวัติศาสตร ์(A) 
 

- สังเกตรายบุคคล 
 

-แบบประเมินการสังเกต
พฤติกรรม 

ร้อยละ 7๐ 
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บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
ผลการจัดการเรียนรู ้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
แนวทางแก้ปัญหา 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
       ลงชื่อ....................................................(ผู้สอน) 
              ( ................................................) 
        ตำแหน่ง  ................................................ 
 
 
ความคิดเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับมอบหมาย 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
       ลงชื่อ..................................................(ผู้ตรวจ) 
             ( ................................................) 
                ตำแหน่ง..................................................... 
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เอกสารประกอบการสอน 

 
กรณีศึกษา บนัทึกของเตย 

   เตย เป็นเด็กที่รกัการอ่าน การเขียนเป็นอย่างมาก ทุกครัง้ที่เตยอ่านหนังสอื เตยมกัจะ

เขยีนบนัทึก การอ่านไว้ทุกครัง้ และเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ในแต่ละวนัก็จะเขียนบนัทึกย่อๆ ลงใน

ปฏิทินไว้เสมอจนบางครัง้เพื่อนๆ ก็อดสงสยัไม่ได้ว่า เตยได้รบัประโยชน์อะไรจากการเขยีนบนัทึก  

 ตอง : ไม่เบื่อบ้างหรือเตย  เขยีนบันทึกได้ทุกวนั 

 เตย : ไม่หรอกจ้า เราชอบเขยีน เพราะแต่ละวนัมีเหตุการณ์ต่างๆ ให้เราเขยีนเยอะ  

 ตอง : แล้วเตยคิดว่า มนัมปีระโยชน์หรือเปล่า 

 เตย : ต้องลองเขยีนดูนะ จะได้รู้ค าตอบด้วยตวัเอง  

 ตอง : เอ่อ!... เมื่อสปัดาห์ที่ผ่านมาพวกเราท ากิจกรรมอะไรกันบ้าง และมนีัดส่งรายงาน      

วนัไหน  เราจ าไม่ได้และไม่ได้บันทึกลงในปฏิทินของเราเลย 

 เตย : เดีย๋วดูที่เราเขียนบันทึกไว้ก่อนนะ  ... แล้วตองรู้หรือยงัล่ะว่า การเขยีนบันทึกมี

ประโยชน์อย่างไร 

 ตอง : จ้า ... เพื่อนเตยคนเก่ง 
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แผนการจัดการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 1 จากวันวานสู่วันพรุ่งนี ้ เวลาเรียน 4 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 การใช้ปฏิทินบอกวันสำคัญ    เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 

สอนวันที่ ......…………………..….. เดือน …………………………………………….. พ.ศ ........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๑. มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู ้

 มาตรฐาน ส ๔.๑ เขาใจความหมาย  ความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร  สามารถใช 
วิธีการทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตางๆ อยางเปนระบบ 

ตัวชี้วัด 
 ส ๔.๑   ป.๒/๑  ใช้คำระบุเวลาที่แสดงเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต 
 
2. สาระสำคัญ      
   การเขียนบันทึกวันสำคัญและสิ่งที่ทำลงในปฏิทิน ย่อมทำให้ลำดับเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน 
และอนาคตได้ถูกต้อง 
 
3. สาระการเรียนรู ้
  ๑. คำที่แสดงช่วงเวลาในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เช่น วันนี้ เมื่อวานนี้ พรุ่งนี้  เดือนนี้ เดือนหน้า 
เดือนก่อน 
  ๒. วันสำคัญที่ปรากฏในปฏิทินที่แสดงเหตุการณ์สำคัญในอดีตและปัจจุบัน    
 
๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑. บอกบันทึกเหตุการณท์ี่เกิดขึ้นกับตนเองลงในปฏิทินได้ (K) 
 2. ออกแบบปฏิทินจิ๋ว (P) 
 3. มีเจตคตทิี่ดตี่อวิชาประวัติศาสตร์ (A) 
 
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 ๑. สมรรถนะหลักด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 ๒. สมรรถนะหลักด้านทกัษะการคดิขั้นสูงและนวัตกรรม 
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แนวทางการบูรณาการ 

4.สมรรถนะหลักด้านภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 

ใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับลำดับช่วงเวลา/ขั้นตอนที่
เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ พลเมืองและการ
เป็นพลเมือง เศรษฐศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม 

7.สมรรถนะหลักด้านทกัษะการคดิขั้นสูงและ
นวัตกรรม 

ฝึกฝนตัดสินใจเกี่ยวกับการอยู่รว่มกันในสังคมไทยและ
สังคมโลกอย่างสันติสุขบนฐานข้อมูลเหตุผลและหลักฐาน
อย่างหลากหลายเหมาะสมกับบริบททางวัฒนธรรม 

  
6. กิจกรรมการเรียนรู้   (วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ :เทคนิคกระบวนการสร้างเจตคติ) 
     ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน   
    1. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด  หากนักเรียนเกิดความประทับใจกับเรื่องราวต่างๆ ใน
ชีวิตประจำวัน นักเรียนมีวิธีการเก็บความประทับใจดังกล่าวไว้อย่างไร (เก็บความประทับใจไว้ด้วยการเขียน
บันทึกการเล่าเหตุการณ์เพื่อถ่ายทอดความประทับใจดังกล่าวให้คนรอบข้างฟัง) 
     ขั้นสอน 
    2. ครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนทราบว่า การบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองลงในปฏิทิน เป็น
การเขียนบันทึกเพื่อเตือนความจำที่สั้น กะทัดรัด และง่ายต่อการหาข้อมูล  
             3. นักเรียนทำใบงาน เรื่อง การบันทึกเหตุการณ์ในปฏิทิน เมื่อทำใบงานเสร็จแล้วให้นักเรียนสลับกัน
ตรวจกับเพื่อน โดยครูเฉลยคำตอบบนกระดาน   
     ขั้นสรุป 
   4. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด 
   5. นักเรียนร่วมกันสรุปความสำคัญของปฏิทิน และประโยชน์ที่ได้รับจากการบันทึกเหตุการณ์สำคัญ
ต่างๆ ของตนเองลงในปฏิทิน 
 
๑๑. สื่อ/แหล่งเรียนรู ้

ลำดับที ่ รายการสื่อ กิจกรรมที่ใช้ แหล่งที่มา 

๑ รูปภาพ เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจัดเตรียม 

๒ ใบความรู ้ เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจัดเตรียม 

๓ ใบงาน เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจัดเตรียม 

๔ หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์  ป.๒ นักเรียนดูภาพและฝึกอา่น ครูจัดหา 

๕ แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
และผลงานระหว่างเรียน 

สังเกตพฤติกรรมและผลงาน 
ระหว่างเรียน 

ครูจัดหา 
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8. การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้

สิ่งที่ตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ เครื่องมือที่ใช้วัด การประเมินผล/ 
เกณฑ์ผ่าน 

๑. บอกบันทึกเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นกับตนเองลงใน
ปฏิทินได้ (K) 
 
 

- กิจกรรมกลุ่ม 
 

-ใบความรู ้
-แบบทดสอบหลังเรียน 

ร้อยละ 7๐ 

2. ออกแบบปฏิทินจิ๋ว  
(P) 

-ปฏิทินจิ๋ว -แบบประเมินผลงาน 
-ใบงาน 

 

3. มีเจตคตทิี่ดตี่อวิชา
ประวัติศาสตร ์(A) 

- สังเกตรายบุคคล 
 

-แบบประเมินการสังเกต
พฤติกรรม 
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บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
ผลการจัดการเรียนรู ้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
แนวทางแก้ปัญหา 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
       ลงชื่อ....................................................(ผู้สอน) 
              ( ................................................) 
        ตำแหน่ง  ................................................ 
 
 
ความคิดเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับมอบหมาย 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
       ลงชื่อ..................................................(ผู้ตรวจ) 
             ( ................................................) 
                ตำแหน่ง..................................................... 
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ใบงาน เร่ือง การบนัทึกเหตกุารณ์ในปฏิทิน 
 
คำช้ีแจง ให้นักเรียนอ่านข้อมูลที่กำหนดให้ แล้วนำข้อมูลไปบันทึกลงในปฏิทินให้ถูกต้อง   
      1) วันที ่1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาต ิ     6) วันที่ 13 พฤษภาคม คุณตาจัดงานฉลองอายุครบ 60 ป ี
      2) วันที ่5 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล              7) วันที่ 18 พฤษภาคม คุณแม่พาน้องไปฉีดวัคซีน 
      3) วันที ่6 พฤษภาคม วันเกิดน้องนง             8) วันที่ 25 พฤษภาคม ส่งการบ้านประวตัขิองฉัน 
      4) วันที ่10 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา            9) วันที ่27 พฤษภาคม คุณยายนัดไปถวายสังฆทานที่วัด 
      5) วันที ่12 พฤษภาคม วันพืชมงคล 
 

เดือน  พฤษภาคม 2562 

อาทิตย์ จันทร ์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร ์ เสาร์ 

  1 
 

2 3 4 
 
 

5 
 
 

6 
 
 

7 8 9 
 

10 
 

11 12 
 
 

13 
 
 

14 15 16 
 

17 
 

18 
 

19 

20 21 22 23 24 25 
 
 

26 
 

27 
 
 

28 
 

29 
 

30 31   
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แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
 

คำชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
 

1. เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นเป็นอันดับแรก 
 ก. เมื่อวานฉันไปเที่ยว  
 ข. วันนี้ฉันไม่ไปโรงเรียน 
 ค. พรุ่งนี้ฉันต้องส่งการบ้าน 
 
2. ข้อใดกล่าวถึงเหตุการณ์ในปัจจุบัน 
 ก. วันนี้ฉันจะตั้งใจเรียน  
 ข. พรุ่งนี้เราไปเที่ยวกันนะ 
 ค. ฉันเคยไปสวนสัตว์มาแล้ว 
 
3. คำใดเกี่ยวข้องกับอนาคต 
 ก. ปีนี้    
 ข. เมื่อก่อน 
 ค. คราวหน้า   
 
4. ใครใช้คำระบุเวลาที่แสดงเหตุการณ์ในอนาคต 
 ก.  ดำพูดวา่ ฉันเคยไปเที่ยวทะเล                   
 ข. แดงพูดวา่ พรุ่งนี้ฉันจะไปเที่ยว                   
 ค. เขียวพูดว่า ตอนนี้ฉันไม่พร้อมทีจ่ะลงแข่งกีฬา 
 
5. เราสามารถดูวัน เดือน ปี ได้จากสิ่งใด 
 ก. แผนที่   
 ข. เข็มทิศ 
 ค. ปฏิทิน 
 
 

6. คำใดเกี่ยวข้องกับปัจจุบัน 
 ก. เดือนนี้  
 ข. เดือนหน้า 
 ค. เดือนที่แล้ว 
 
7. ปฏิทินนอกจากจะบอกวัน เดือน ปี แล้ว      

ยังบอกสิ่งใดได้ 
 ก. วันเกิดตนเอง  
 ข. วันเกิดของเพื่อน    
 ค. วันสำคัญต่างๆ 
  
8. ข้อไม่ใช่ประโยชน์ของการบันทึกกิจกรรม       

หรือเหตุการณ์สำคัญลงในปฏิทิน  
 ก. เตือนความทรงจำ 
 ข. เพื่อให้คนอื่นยกย่อง 
 ค. วางแผนในการทำกิจกรรม 
 

9. ข้อใดมีความสำคัญในการศึกษาประวัติศาสตร์ 
 ก. ข่าวสาร  
 ข. ข้อมูล 
 ค. หลักฐาน 
 

 10. การศึกษาประวัติศาสตร์ เป็นการศึกษา
เกี่ยวกับช่วงเวลาใด 

 ก. อดีต   
 ข. ปัจจุบัน 
 ค. อนาคต   

 
 
 
                                                                                          ตัวชี้วัด ส 4.1 ข้อ 1                                   
   
  
  

1. ก 2. ก 3. ค 4. ข 5. ค 

6. ก 7. ค 8. ข 9. ค    10.  ก 
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แผนการจัดการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 2 ฉันเป็นใคร เวลาเรียน 6 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรียนรู้เรื่องของตัวเราและครอบครัวจากสูติบัตรและทะเบียนบ้าน  เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 

สอนวันที่ ......…………………..….. เดือน …………………………………………….. พ.ศ ........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๑. มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู ้

 มาตรฐาน ส ๔.๑ เขาใจความหมาย  ความสําคญัของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร  สามารถใช 
วิธีการทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตางๆ อยางเปนระบบ 

ตัวชี้วัด 
 ส ๔.๑  ป.๒/๒  ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในครอบครัว หรือในชีวติของตนเองโดยใช้หลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
 
2. สาระสำคัญ      
  การสืบค้นเรื่องราวและลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของตนเองและครอบครัวให้ได้ตามความเป็นจริง 
จะต้องอาศัยหลักฐานที่เป็นสูติบัตรและสำเนาทะเบียนบ้าน 

 

3. สาระการเรียนรู ้
 ๑. การสืบค้นเหตุการณท์ี่ผ่านมาแล้วที่เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัว โดยใช้หลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ภาพถ่าย สตูิบัตร ทะเบียน 
 
๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑. สืบค้นเรื่องราวของตนเองและครอบครัวโดยใช้สูติบัตรและทะเบียนบ้านได้ (K) 
 2.  เขียนบันทึกข้อมูลครอบครัวของตนเองในกระดาษร้อยปอนด์ A 4 (P) 
 3.  มีเจตคติทีด่ีต่อวิชาประวัติศาสตร์ (A) 
 
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน                                                                                                      
 ๑. สมรรถนะหลักด้านทกัษะชีวิตและความเจริญแห่งตน                                    

๒. สมรรถนะหลักด้านการทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 
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แนวทางการบูรณาการ  

5.สมรรถนะหลักด้านทกัษะชีวิตและ   
ความเจริญแห่งตน 

ปฏิบัติตนเป็นส่วนหน่ึงของสังคมวางตนได้เหมาะสมกับบทบาทและ
หน้าที่ของตนที่มีต่อครอบครัวและสังคม 

9.สมรรถนะหลักด้านการทำงานแบบ
รวมพลัง เป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 

-อยู่ร่วมกันและมีส่วนร่วมทำงานแบบรวมพลังตามบทบาทเพื่อ
บรรลุเป้าหมายที่กำหนดร่วมกัน 
-เคารพความคิด ความเชือ่ และปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาทีต่นนับถือ 

 
6. กิจกรรมการเรียนรู้   (วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู ้(Inquiry Method : 5E)) 
     ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน   
 ๑. ครูแจกแบบสอบถามให้นักเรียนเขียนข้อมูลลงในแบบสอบถาม จากนั้นครูสุ่มเรียกนักเรียนตอบ
คำถามจากแบบสอบถาม 2-3 คน 

 ๒. ครูให้นักเรียนคิดถึงความประทับใจเกี่ยวกับครอบครัวตนเอง จากนั้นให้อาสาสมัครนักเรียน 1 -2 
คน ออกมาเล่าให้เพื่อนฟัง 

     ขั้นสอน 
 3. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ คือ เก่ง ปานกลาง ค่อนข้างเก่ง 
ปานกลางค่อนข้างอ่อน และอ่อน แล้วให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เ รื ่อง เรียนรู้เรื ่องของตัวเราและ
ครอบครัว จากหนังสือเรียน ในประเด็นที่กำหนด ดังนี้   
  -  สอบถามจากผู้ใหญ่ในครอบครัว                                                                                      
  -  ดูจากสิ่งของที่เกี่ยวข้อง : สูจิบัตรหรือใบเกิดของเราและทะเบียนบ้านของเรา 
     ขั้นสรุป 
 4. ครูให้นักเรียนแต่ละคนผลัดกันรายงานประวัติของตนเองจากใบงาน 
 5. นักเรียนร่วมกันสรุปวิธีการสืบค้นเรื่องราวของเราและครอบครัวจากสำเนาสูติบัตรและสำเนาทะเบียนบ้าน 
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7. สื่อ/แหล่งเรียนรู ้

ลำดับที ่ รายการสื่อ กิจกรรมที่ใช้ แหล่งที่มา 

๑ รูปภาพ เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจัดเตรียม 

๒ ใบความรู ้ เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจัดเตรียม 

๓ ใบงาน เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจัดเตรียม 

๔ หนังสือเรียน สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม  ป.๒ 

นักเรียนดูภาพและฝึกอา่น ครูจัดหา 

๕ แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
และผลงานระหว่างเรียน 

สังเกตพฤติกรรมและผลงาน 
ระหว่างเรียน 

ครูจัดหา 

 

8. การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้

สิ่งที่ตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ เครื่องมือที่ใช้วัด การประเมินผล/ 
เกณฑ์ผ่าน 

๑. สืบค้นเรื่องราวของตนเอง
และครอบครัวโดยใช้สูตบิัตร
และทะเบียนบ้านได้ (K) 
 

- อธิยาบ 
- แบบถามตอบ 

-ใบความรู ้
-แบบทดสอบก่อนเรียน 

ร้อยละ 7๐ 

2.  เขียนบันทึกข้อมูล
ครอบครัวของตนเองใน
กระดาษร้อยปอนด์  A 4 (P) 

-บันทึกข้อมูลครอบครัว
ของตนเองในกระดาษ
ร้อยปอนด์  A 4 

-แบบประเมินผลงาน 
-ใบงาน 

ร้อยละ 7๐ 

3.  มีเจตคติทีด่ีต่อวิชา
ประวัติศาสตร ์(A) 

- สังเกตรายบุคคล 
 

-แบบประเมินการสังเกต
พฤติกรรม 

ร้อยละ 7๐ 
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บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 
ผลการจัดการเรียนรู ้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
แนวทางแก้ปัญหา 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
       ลงชื่อ....................................................(ผู้สอน) 
              ( ................................................) 
        ตำแหน่ง  ................................................ 
 
 
ความคิดเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับมอบหมาย 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
       ลงชื่อ..................................................(ผู้ตรวจ) 
             ( ................................................) 
                ตำแหน่ง..................................................... 
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เอกสารประกอบการสอน 

แบบสอบถาม 
 

   นกัเรยีนเกดิวนั เดอืน ปีใด       นกัเรยีนเกดิทีจ่งัหวดัไหน 
 …………………………………………………………………              
    ………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………                    
    …………………………………………………………………  
         นกัเรยีนเกดิทีโ่รงพยาบาลอะไร  บา้นของนกัเรยีนอยูท่ีไ่หน 
 …………………………………………………………………              
………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………              
…………………………………………………………………  
       ครอบครวัของนกัเรยีนมสีมาชกิกีค่น  พอ่แมข่องนกัเรยีนเป็นชาวจงัหวดัใด 
    …………………………………………………………………              
………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………              
………………………………………………………………… 
 
   พอ่แมข่องนกัเรยีนประกอบอาชพีใด    ปู่ ยา่ ตายาย ประกอบอาชพีใด 
    …………………………………………………………………              
………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………              
………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 



40 
 

 
 
 

ใบงานเรื่อง   ข้อมูลของฉัน 
 
ค าช้ีแจง    ใหน้กัเรยีนเตมิขอ้มลูของตนเองลงในช่องว่างใหถู้กตอ้ง  
 
 
 

ข้อมูลของฉัน 
 

ชื่อ-นามสกุล…………………………………………………………………………ชื่อเล่น………………… 

วนั เดอืน ปีเกดิ……………………………………………………………อายุ…………………………………ปี
นบัถอืศาสนา…………………………………..  สญัชาต…ิ………………………เชือ้ชาต…ิ……………                  
อยูบ่า้นเลขที…่…………หมูท่ี…่…………………...ถนน……………………………………………………… 

ต าบล/แขวง………………………………………………..อ าเภอ/เขต……………………………………  

จงัหวดั…………………………………………………..รหสัไปรษณีย…์…………………………………… 

ชื่อบดิา……………………………………………………………………………………อาย…ุ……………...ปี 

อาชพี…………………………….   
ชื่อมารดา………………………………………………………………………………อายุ………………….ปี 
อาชพี……………………………   สมาชกิในครอบครวัม…ี…………………คน  เป็น
ชาย……………………….คน  เป็นหญงิ……………………………..คน 
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แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
 
คำชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
 

1. การเรียนรู้ประวัติเกี่ยวกับครอบครัว ทำให้นักเรียน
รู้สึกอย่างไร 

 ก. สงสัย   
 ข. ภูมิใจ 
 ค. สบายใจ 
 
2. ประวัติความเป็นมาของครอบครัวตนเอง สามารถ

สอบถามข้อมูลได้จากใคร 
 ก. ปู่ ย่า   
 ข. พระสงฆ ์
 ค. เพื่อนบ้าน 
 
3. ในสูติบัตรของเรานอกจากข้อมูลของเราแล้ว          

ยังมีข้อมูลของใครอีก 
 ก. พ่อแม่ของเรา   
 ข. ปู่ ย่าของเรา 
 ค. ลุง ป้าของเรา   
 
4. สิ่งใดไมม่ีบอกในสูติบัตร 
 ก. สถานที่เกิด   
 ข. วัน เดือน ปีเกิดของเรา 
 ค. ชื่อเล่นของบิดามารด  
 
5. ทะเบียนบ้านจัดเป็นแหล่งข้อมูลชนิดใด 
 ก. บุคคล   
 ข. สถานที่ 
 ค. เอกสารทางราชการ 

6. นักเรียนสามารถหาข้อมูลของตนเองได้จากที่ใด 
 ก. สูติบัตร  
 ข. สมุดโทรศัพท์ 
 ค. บัตรประจำตัวประชาชน  
 
7. ข้อใดคือข้อมูลส่วนตัวของนักเรียน 
 ก. รายได้ทางบ้าน  
 ข. ที่ตั้งของบ้าน 
 ค. สถานที่เกิด 
  
8. การบันทึกเรื่องสำคัญของครอบครัวมีประโยชน์ 
 หลายอย่าง ยกเว้นข้อใด  
       

ก. ให้คนอื่นยกย่อง 
ข. ใช้เตือนความจำ   
ค. ป้องกันความผิดพลาดซ้ำอีก 

 
9. การนำเสนอเรื่องราวที่เกดิขึ้นกับตัวเองหรือ

ครอบครัว โดยใช้เส้นเวลามีผลดีอย่างไร 
ก. จดจำได้ง่าย   
ข. ทราบลำดับเหตุการณ์ทีช่ัดเจน  
ค. รู้เหตุการณท์ี่เกิดขึ้นอย่างละเอียด 

 
  10. สิ่งใดไมส่ามารถบอกให้เรารู้เรื่องราวในอดตีได้ 

 ก. ภาพถ่ายในอดตี  
 ข. สิ่งของเครื่องใช้ที่ตกทอดมา 
 ค. สภาพบ้านเมืองในปัจจุบัน 
  

 
                                                                            ตัวชี้วัด ส 4.1 ข้อ 2 

  
1. ข 2. ก 3. ก 4. ค 5. ค 

6. ก 7. ค 8. ก 9. ข     10.  
ค 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 2 ฉันเป็นใคร เวลาเรียน 6 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรียนรู้เรื่องของตัวเราและครอบครัวจากสูติบัตรและทะเบียนบ้าน  เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 

สอนวันที่ ......…………………..….. เดือน …………………………………………….. พ.ศ ........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๑. มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู ้
มาตรฐาน ส ๔.๑ เขาใจความหมาย  ความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร  สามารถใช 

วิธีการทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตางๆ อยางเปนระบบ 
ตัวชี้วัด 

 ส ๔.๑  ป.๒/๒  ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในครอบครัว หรือในชีวิตของตนเองโดยใช้หลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
 
2. สาระสำคัญ      
  การสืบค้นเรื่องราวและลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของตนเองและครอบครัวให้ได้ตามความเป็นจริง 
จะต้องอาศัยหลักฐานที่เป็นสูติบัตรและสำเนาทะเบียนบ้าน 

 

3. สาระการเรียนรู ้
 ๑. อธิบายวิธีการสืบค้นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วที่เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัว โดยใช้หลักฐาน        
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาพถ่าย สูติบัตร ทะเบียน 
 
๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑. สืบค้นเรื่องราวของตนเองและครอบครัวโดยใช้สูติบัตรและทะเบียนบ้านได้ (K) 
 2. วาดรูปครอบครัวของตนเองใส่กระดาษร้อยปอนด์ (P) 
 3. มีเจตคตทิี่ดตี่อวิชาประวัติศาสตร ์(A) 
  

5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน                                                                                                      
 ๑. สมรรถนะหลักด้านการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์                                   

๒. สมรรถนะหลักด้านการทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 
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แนวทางการบูรณาการ  

3.สมรรถนะหลักด้านการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร ์

สืบสอบความรู้ มโนทัศนด์้านสังคม ศาสนาและ
วัฒนธรรม จากเรื่องราวบริบทรอบตัวแหล่งสื่อตา่งๆ
และดิจิทัล หลักฐานเชิงประจักษ์ 

9.สมรรถนะหลักด้านการทำงานแบบรวมพลัง 
เป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 

-อยู่ร่วมกันและมีส่วนร่วมทำงานแบบรวมพลังตาม
บทบาทเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดร่วมกัน 
-เคารพความคิด ความเชือ่ และปฏิบัติตามหลักธรรม
ของศาสนาที่ตนนับถือ 

 
6. กิจกรรมการเรียนรู้   (วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู ้(Inquiry Method: 5E)) 
     ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน   
   1. ครูสอบถามนักเรียนว่า นักเรียนสามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้เพราะอะไร 
   2. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด นักเรียนรู้ข้อมูลของตนเองได้อย่างไร (ดูจากสูติบัตร สำเนา
ทะเบียนบ้าน และสอบถามจากพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย)   
     ขั้นสอน 
 3. สมาชิกในแต่ละกลุ่มผลัดกันอธิบายความรู้ที่ได้จากการศึกษา และซักถาม ข้อสงสัยจนสมาชิก        
ในกลุ่มมีความรู้ความเข้าใจตรงกัน 
 4. ครูให้นักเรียนนำสำเนาสูติบัตร และสำเนาทะเบียนบ้านของตนเองขึ้นมาพิจารณาข้อมูล (ครูให้
นักเรียนเตรียมมาล่วงหน้า) แล้วให้นักเรียนบอกข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏ 
 5. นักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง และบอกประโยชน์ของข้อมูลที่ได้จากสำเนาสูติบัตรและ
สำเนาทะเบียนบ้าน 
 6. นักเรียนทำใบงานเรื่อง ข้อมูลของฉัน เมื่อทำใบงานเสร็จแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
กับสำเนาสูติบัตรและสำเนาทะเบียนบ้าน 
     ขั้นสรุป 
 7. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด หากนักเรียนต้องการสืบค้นเรื่องราวของตนเองและครอบครัว
จะมีวิธีการสืบค้นอย่างไร (สืบค้นจากสูติบัตร ทะเบียนบ้าน ภาพถ่ายเก่าๆ หรือสอบถามจากพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย 
 
7. สื่อ/แหล่งเรียนรู ้

ลำดับที ่ รายการสื่อ กิจกรรมที่ใช้ แหล่งที่มา 

๑ รูปภาพ เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจัดเตรียม 

๒ ใบความรู ้ เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจัดเตรียม 



44 
 

๓ ใบงาน เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจัดเตรียม 

๔ หนังสือเรียน สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม  ป.๒ 

นักเรียนดูภาพและฝึกอา่น ครูจัดหา 

๕ แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
และผลงานระหว่างเรียน 

สังเกตพฤติกรรมและผลงาน 
ระหว่างเรียน 

ครูจัดหา 

 
8. การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้

สิ่งที่ตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ เครื่องมือที่ใช้วัด การประเมินผล/ 
เกณฑ์ผ่าน 

๑. สืบค้นเรื่องราวของตนเอง
และครอบครัวโดยใช้สูตบิัตร
และทะเบียนบ้านได้ (K) 

- อธิบาย 
- การยกตัวอยา่ง 

-ใบความรู ้ ร้อยละ 7๐ 

2. วาดรูปครอบครัวของ
ตนเองใส่กระดาษร้อยปอนด์ 
(P) 

-วาดรูปครอบครัวของ
ตนเองใส่กระดาษร้อย
ปอนด์ 

-แบบประเมินผลงาน 
-ใบงาน 

ร้อยละ 7๐ 

3. มีเจตคตทิี่ดตี่อวิชา
ประวัติศาสตร ์(A) 

- สังเกตรายบุคคล 
 

-แบบประเมินการสังเกต
พฤติกรรม 

ร้อยละ 7๐ 
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บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
ผลการจัดการเรียนรู ้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
แนวทางแก้ปัญหา 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
       ลงชื่อ....................................................(ผู้สอน) 
              ( ................................................) 
        ตำแหน่ง  ................................................ 
 
 
ความคิดเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับมอบหมาย 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
       ลงชื่อ..................................................(ผู้ตรวจ) 
             ( ................................................) 
                ตำแหน่ง..................................................... 
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เอกสารประกอบการสอน 

แบบสอบถาม 
 

   นกัเรยีนเกดิวนั เดอืน ปีใด       นกัเรยีนเกดิทีจ่งัหวดัไหน 
 …………………………………………………………………              
………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………              
…………………………………………………………………  
         นกัเรยีนเกดิทีโ่รงพยาบาลอะไร  บา้นของนกัเรยีนอยูท่ีไ่หน 
 …………………………………………………………………              
………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………              
…………………………………………………………………  
       ครอบครวัของนกัเรยีนมสีมาชกิกีค่น  พอ่แมข่องนกัเรยีนเป็นชาวจงัหวดัใด 
    …………………………………………………………………              
………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………              
………………………………………………………………… 
 
   พอ่แมข่องนกัเรยีนประกอบอาชพีใด    ปู่ ยา่ ตายาย ประกอบอาชพีใด 
    …………………………………………………………………              
………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………              
………………………………………………………………… 
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ใบงานเรื่อง   วาดรปูครอบครวัของฉัน 
 
  ค าช้ีแจง    ใหน้กัเรยีนวาดรปูครอบครวัของตนเองและตกแต่งใหส้วยงาม  
 
 
 

ครอบครวัของฉัน 
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แผนการจัดการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 2 ฉันเป็นใคร เวลาเรียน 6 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรียนรู้เรื่องของตัวเราและครอบครัวจากภาพถ่ายและสิ่งของเครื่องใช้  เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 

สอนวันที่ ......…………………..….. เดือน …………………………………………….. พ.ศ ........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๑. มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู ้

 มาตรฐาน ส ๔.๑ เขาใจความหมาย  ความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร  สามารถใช 
วิธีการทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตางๆ อยางเปนระบบ 

ตัวชี้วัด 
 ส ๔.๑  ป.๒/๒  ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นในครอบครัว หรือในชีวิตของตนเองโดยใช้หลักฐานที่
เกี่ยวข้อง 
 
2. สาระสำคัญ      
  การสืบค้นเรื่องราวของตนเองและครอบครัว จะต้องอาศัยหลักฐานที่เป็นภาพถ่ายเก่าๆ และสิ่งของ
เครื่องใช้ที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ เพื่อให้สามารถลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัว 

 

3. สาระการเรียนรู้ 
 ๑. การสืบค้นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วที่เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัว โดยใช้หลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ภาพถ่าย สูติบัตร ทะเบียนบ้าน  
 
๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. สืบค้นเรื ่องราวของตนเองและครอบครัวโดยใช้ภาพถ่าย และสิ่งของเครื่องใช้ที ่ตกทอดมาใน
ครอบครัวได้ (K) 
 2. เขียนข้อมูลจากครอบครัวตนเองลงกระดาษร้อยปอนด์ (P) 
 3. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาประวัติศาสตร์ (A) 
 
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน                                                                                                      
 ๑. สมรรถนะหลักด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                         

๒. สมรรถนะหลักด้านทกัษะการคดิขั้นสูงและนวัตกรรม 
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แนวทางการบูรณาการ 

4.สมรรถนะหลักด้านภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร      

สืบค้นข้อมูลจากตำราหรอือินเทอร์เน็ตที่เป็น
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ประวัติศาสตร ์ภูมิศาสตร์และการเป็นพลเมือง 
เศรษฐศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม 

7.สมรรถนะหลักด้านทกัษะการคดิขั้นสูงและ
นวัตกรรม 

วิเคราะห์ วพิากษ์ ประเมินข้อมูลและเหตุผล สรปุและให้
ความเห็นที่นำไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคม
โลกอย่างสันติสุข 

 
6. กิจกรรมการเรียนรู้   (วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู ้(Inquiry Method: 5E)) 
       ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน   

๑. ครูนำภาพถ่ายในสมัยก่อนของครูมาแสดงให้นักเรียนดู แล้วเล่าถึงสภาพความเป็นอยู่ของครู        
ในสมัยก่อนให้นักเรียนฟังเป็นตัวอย่าง   
๒. ครูให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของการทราบข้อมูลเกี่ยวกับภาพถ่าย
เก่าของตนเองหรือคนในครอบครัว                                                                                                                                

       ขั้นสอน 
 ๔. นักเรียนรวมกลุ่มเดิมแล้วให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เรื ่อง เรียนรู้เรื ่องของตัวเราและ
ครอบครัว จากหนังสือเรียน ในประเด็นที่กำหนด ดังนี้ 
  - เรียนรู้เรื่องของตัวเราและครอบครัว : ภาพถ่าย 
  - เรียนรู้เรื่องของตัวเราและครอบครัว : สิ่งของเครื่องใช้ที่ตกทอดมาในครอบครัว  
 ๕. สมาชิกในแต่ละกลุ่มผลัดกันอธิบายความรู้ที ่ได้จากการศึกษา และซักถามข้อสงสัยจนสมาชิก        
ในกลุ่มมีความรู้ความเข้าใจตรงกัน 
       ขั้นสรุป 
 6. ครูให้นักเรียนแต่ละคนผลัดกันเล่าเรื่องราวจากที่ได้ไปสืบค้นข้อมูลเกี ่ยวกับภาพถ่ายเก่าของ
ครอบครัว และสิ่งของเครื่องใช้ที่รับมาจากบรรพบุรุษในใบงาน                                                                           
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7. สื่อ/แหล่งเรียนรู ้

ลำดับที ่ รายการสื่อ กิจกรรมที่ใช้ แหล่งที่มา 

๑ รูปภาพ เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจัดเตรียม 

๒ ใบความรู ้ เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจัดเตรียม 

๓ ใบงาน เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจัดเตรียม 

๔ หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์  ป.๒ นักเรียนดูภาพและฝึกอา่น ครูจัดหา 

๕ แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
และผลงานระหว่างเรียน 

สังเกตพฤติกรรมและผลงาน 
ระหว่างเรียน 

ครูจัดหา 

 
8. การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้

สิ่งที่ตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ เครื่องมือที่ใช้วัด การประเมินผล/ 
เกณฑ์ผ่าน 

1. สืบค้นเรื่องราวของ
ตนเองและครอบครัวโดย
ใช้ภาพถ่าย และสิ่งของ
เครื่องใช้ที่ตกทอดมาใน
ครอบครัวได้ (K) 
 
 

- อธิบาย 
- การแสดงความคดิเห็น 

-ใบความรู ้ ร้อยละ 7๐ 

2. เขียนข้อมูลจาก
ครอบครัวตนเองลง
กระดาษร้อยปอนด์ (P) 

-ข้อมูลจากครอบครัว
ตนเองลงกระดาษร้อย
ปอนด์ 

-แบบประเมินผลงาน 
-ใบงาน 

ร้อยละ 7๐ 

3. มีเจตคตทิี่ดตี่อวิชา
ประวัติศาสตร ์(A) 
 

- สังเกตรายบุคคล 
 

-แบบประเมินการสังเกต
พฤติกรรม 

ร้อยละ 7๐ 
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บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
ผลการจัดการเรียนรู ้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
แนวทางแก้ปัญหา 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
       ลงชื่อ....................................................(ผู้สอน) 
              ( ................................................) 
        ตำแหน่ง  ................................................ 
 
 
ความคิดเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับมอบหมาย 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
       ลงชื่อ..................................................(ผู้ตรวจ) 
             ( ................................................) 
                ตำแหน่ง..................................................... 
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ใบงานเรื่อง  การสืบค้นข้อมูลครอบครวัของฉัน 
 
 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรยีนแต่ละคนไปสบืคน้ขอ้มลูเกีย่วกบัภาพถ่ายเก่าของครอบครวั และสิง่ของเครื่องใชท้ี่
พอ่แม่   ของนกัเรยีนไดร้บัมาจากบรรพบุรุษ แลว้บนัทกึขอ้มลู 
 

ข้อมูลภาพถ่าย 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 2 ฉันเป็นใคร เวลาเรียน 6 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรียนรู้เรื่องของตัวเราและครอบครัวจากภาพถ่ายและสิ่งของเครื่องใช้  เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 

สอนวันที่ ......…………………..….. เดือน …………………………………………….. พ.ศ ........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๑. มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู ้

 มาตรฐาน ส ๔.๑ เขาใจความหมาย  ความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร  สามารถใช 
วิธีการทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตางๆ อยางเปนระบบ 

ตัวชี้วัด 
 ส ๔.๑  ป.๒/๒  ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นในครอบครัว หรือในชีวิตของตนเองโดยใช้หลักฐานที่
เกี่ยวข้อง 

 
2. สาระสำคัญ      
  การสืบค้นเรื่องราวของตนเองและครอบครัว จะต้องอาศัยหลักฐานที่เป็นภาพถ่ายเก่าๆ และสิ่งของ
เครื่องใช้ที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ เพื่อให้สามารถลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัว 

 

3. สาระการเรียนรู ้
๑. บอกลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวจากหลักฐานภาพถ่าย และสิ่งของเครื่องใช้ที่ตกทอดมา

ในครอบครัวได้  
 

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นในครอบครัวจากหลักฐานภาพถ่าย และสิ่งของเครื่องใช้ที่ตกทอดมา       

ในครอบครัวได้ (K) 
 2. ออกแบบวาดภาพครอบครัวจากหลักฐานภาพถ่าย / สิ่งของเครื่องใช้ที่ตกทอดมาในครอบครัว (P) 
 3. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาประวัติศาสตร์ (A) 
 2. ภาพครอบครัวจากหลักฐานภาพถ่าย / สิ่งของเครื่องใช้ที่ตกทอดมาใน 
 
 5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน                                                                                                      
 ๑. สมรรถนะหลักด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                         

๒. สมรรถนะหลักด้านทกัษะการคดิขั้นสูงและนวัตกรรม 
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แนวทางการบูรณาการ  

4.สมรรถนะหลักด้านภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร      

สืบค้นข้อมูลจากตำราหรอือินเทอร์เน็ตที่เป็น
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ประวัติศาสตร ์ภูมิศาสตร์และการเป็นพลเมือง 
เศรษฐศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม 

7.สมรรถนะหลักด้านทกัษะการคดิขั้นสูงและ
นวัตกรรม 

วิเคราะห์ วพิากษ์ ประเมินข้อมูลและเหตุผล สรปุและให้
ความเห็นที่นำไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคม
โลกอย่างสันติสุข 

 
6. กิจกรรมการเรียนรู้   (วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู ้(Inquiry Method: 5E)) 
      ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน   
 ๑. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด นักเรียนสามารถเล่าเรื่องราวจากภาพถ่ายในอดีตของตนเอง
ได้หรือไม่ จงอธิบายเหตุผล  (สามารถเล่าได้ เพราะเป็นภาพเหตุการณ์ที่ประทับใจ และคนในครอบครัวมักจะ
พูดถึงความประทับใจเกี่ยวกับรูปนี้เสมอ หรือพิจารณาจากคำตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของ
ครูผู้สอน) 
      ขั้นสอน 
 2. นักเรียนร่วมกันสรุปวิธีการเรียนรู้และสืบค้นเรื่องราวของตัวเรา และครอบครัวจากภาพถ่าย และ
สิ่งของเครื่องใช้ที่ตกทอดมาในครอบครัว 
 3. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด นักเรียนมีวิธีการหาข้อมูลจากภาพถ่ายเก่าๆหรือสิ่งของ
เครื่องใช้เก่าๆ ภายในบ้านได้อย่างไร (สอบถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง) 
 4. นักเรียนแต่ละคนนำข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเกี่ยวกับภาพถ่ายเก่าของครอบครัว และสิ่งของ
เครื่องใช้ที่พ่อแม่ของนักเรียนได้รับมาจากบรรพบุรุษ มาบันทึกลงในใบงาน เรื่อง การสืบค้นข้อมูลครอบครัว
ของฉัน   
     ขั้นสรุป 
 5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปประโยชน์ที่ได้รับจากการสืบค้นเกี่ยวกับภาพถ่ายเก่าของครอบครัว และ
สิ่งของเครื่องใช้ที่พ่อแม่ของนักเรียนได้รับมาจากบรรพบุรุษ 
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7. สื่อ/แหล่งเรียนรู ้

ลำดับที ่ รายการสื่อ กิจกรรมที่ใช้ แหล่งที่มา 

๑ รูปภาพ เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจัดเตรียม 

๒ ใบความรู ้ เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจัดเตรียม 

๓ ใบงาน เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจัดเตรียม 

๔ หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์  ป.๒ นักเรียนดูภาพและฝึกอา่น ครูจัดหา 

๕ แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
และผลงานระหว่างเรียน 

สังเกตพฤติกรรมและผลงาน 
ระหว่างเรียน 

ครูจัดหา 

 
 
8. การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้

สิ่งที่ตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ เครื่องมือที่ใช้วัด การประเมินผล/ 
เกณฑ์ผ่าน 

1. ลำดับเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นในครอบครัวจาก
หลักฐานภาพถ่าย และ
สิ่งของเครื่องใช้ที่ตกทอด
มาในครอบครวัได้ (K)  
 

- กิจกรรมกลุ่ม 
- การแสดงความคดิเห็น 

-ใบความรู ้ ร้อยละ 7๐ 

2. ออกแบบวาดภาพ
ครอบครัวจากหลักฐาน
ภาพถ่าย / สิ่งของ
เครื่องใช้ที่ตกทอดมาใน
ครอบครัว (P) 
 

-วาดภาพครอบครวัจาก
หลักฐานภาพถ่าย / 
สิ่งของเครื่องใช้ที่ตกทอด
มาในครอบครวั 

-แบบประเมินผลงาน 
-ใบงาน 

 

3. มีเจตคตทิี่ดตี่อวิชา
ประวัติศาสตร ์(A) 

- สังเกตรายบุคคล 
 

-แบบประเมินการสังเกต
พฤติกรรม 
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บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
ผลการจัดการเรียนรู ้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
แนวทางแก้ปัญหา 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
       ลงชื่อ....................................................(ผู้สอน) 
              ( ................................................) 
        ตำแหน่ง  ................................................ 
 
 
ความคิดเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับมอบหมาย 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
       ลงชื่อ..................................................(ผู้ตรวจ) 
             ( ................................................) 
                ตำแหน่ง..................................................... 
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ใบงานเรื่อง  การสืบค้นข้อมูลครอบครวัของฉัน 
 
 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรยีนแต่ละคนวาดภาพถ่ายเก่าของครอบครวั และสิง่ของเครื่องใชท้ีพ่อ่แม่ ของนกัเรยีน
ไดร้บัมาจากบรรพบุรุษ แลว้ตกแต่งใหส้วยงาม 
 

ข้อมูลภาพถ่าย 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 2 ฉันเป็นใคร เวลาเรียน 6 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 การสืบค้นและบันทึกเรื่องสำคัญของครอบครัว  เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 

สอนวันที่ ......…………………..….. เดือน …………………………………………….. พ.ศ ........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๑. มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู ้
มาตรฐาน ส ๔.๑ เขาใจความหมาย  ความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร  สามารถใช 

วิธีการทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตางๆ อยางเปนระบบ 
ตัวชี้วัด 

 ส ๔.๑  ป.๒/๒  ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นในครอบครัว หรือในชีวิตของตนเองโดยใช้หลักฐานที่
เกี่ยวข้อง 
 
2. สาระสำคัญ      
  เส้นเวลา (Time Line) ช่วยลำดับเหตุการณ์ที่เกดิขึ้นในครอบครัวหรือในชีวิตของตนไดต้ามความเป็น
จริงที่ไดจ้ากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
 
3. สาระการเรียนรู ้
 ๑. การสืบค้นเหตุการณท์ี่ผ่านมาแล้วที่เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัว โดยใช้หลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ภาพถ่าย สตูิบัตร ทะเบียนบ้าน  
 ๒. บอกช่วงเวลาที่แสดงเหตุการณท์ี่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือในชีวติตนเอง เช่น เดือนที่แล้วเกิดอะไร
ขึ้นกับตัวเราหรือครอบครัว   
 
๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. เรียงลำดับเหตุการณค์วามเป็นมาของครอบครัวตนเองได ้(K) 
          2. เขียนเรื่องราวของครอบครัวตนเองดาษร้อยปอนด์ลงบนกระดาษ A4 (P)  
 ๓. มีเจตคตทิี่ดตี่อวิชาประวัติศาสตร ์(A) 
 
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน                                                                                                      
 ๑. สมรรถนะหลักด้านทกัษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

๒. สมรรถนะหลักด้านการทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 
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แนวทางการบูรณาการ  

5.สมรรถนะหลักด้านทกัษะชีวิตและความเจริญ
แห่งตน 

ปฏิบัติตนเป็นส่วนหน่ึงของสังคม วางตนได้เหมาะสม
กับบทบาทและหน้าที่ของตนที่มีต่อครอบครัวและ
สังคม 

9.สมรรถนะหลักด้านการทำงานแบบรวมพลัง 
เป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 

ปฏิบัติตนในฐานะสมาชกิที่ดีของสังคม/ชุมชนไวว้าง
เปิดใจ รับฟังความคิดเหน็ มุมมอง และเคารพความ
คิดเห็นที่แตกต่างอย่างเตม็ใจ 

 
6. กิจกรรมการเรียนรู้  (วิธีสอนโดยการจดัการเรยีนรู้แบบร่วมมือ: เทคนิคคู่ตรวจสอบ) 
      ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน   
 ๑. ครูถามนักเรียนว่าในแต่ละปีครอบครัวนักเรียนมีกิจกรรมใดที่ต้องปฏิบัติร่วมกันเป็นประจำ เช่น 
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กิจกรรมรดน้ำดำหัวคุณตาคุณยายในวันสงกรานต์ 

๒. ครูขออาสาสมัครนักเรียน 1-2 คน ออกมาเล่าให้เพื่อนฟัง และ  เล่าถึงความประทับใจที่เกิดขึ้นใน
การร่วมกิจกรรมดังกล่าว  

๓. ครูอธิบายเชื่อมโยงเกี่ยวกับการสืบค้นและบันทึกเรื่องสำคัญของครอบครัวว่า ในแต่ละครอบครวัมี
ประวัติหรือมีเรื่องราวที่น่าจดจำ แต่เมื่อเวลาผ่านไปอาจถูกลืมเลือนได้ การบันทึกเรื่องราวต่างๆ จะทำให้เรามี
บันทึกพร้อมหลักฐานไว้เล่าให้ลูกหลาน (การเขียนข้อความเล่าเรื่องด้านหลังภาพ) 
       ขั้นสอน 
 ๔. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด ภาพถ่ายเก่าๆ สามารถบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ได้หรือไม่ 
เพราะเหตุใด (ภาพเก่าสามารถเล่าเรื่องราวได้ หากเจ้าของภาพหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจดจำ หรือบันทึกเรื่องราว
ต่างๆ เกี่ยวกับภาพไว้)                                                                                                                      
      ขั้นสรุป 
 5.นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด นักเรียนคิดว่า การรู้ประวัติความเป็นมาของครอบครัวตนเอง 
มีผลดีต่อนักเรียนอย่างไร (พิจารณาตามคำตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 
 6.  นักเรียนและครูร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของการสืบค้นข้อมูล และการบันทึก
เรื่องราวที่สำคัญต่างๆ ของครอบครัว 
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7. สื่อ/แหล่งเรียนรู ้

ลำดับที ่ รายการสื่อ กิจกรรมที่ใช้ แหล่งที่มา 

๑ รูปภาพ เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจัดเตรียม 

๒ ใบความรู ้ เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจัดเตรียม 

๓ ใบงาน เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจัดเตรียม 

๔ หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์  ป.๒ นักเรียนดูภาพและฝึกอา่น ครูจัดหา 

๕ แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
และผลงานระหว่างเรียน 

สังเกตพฤติกรรมและผลงาน 
ระหว่างเรียน 

ครูจัดหา 

 
8. การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้

สิ่งที่ตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ เครื่องมือที่ใช้วัด การประเมินผล/ 
เกณฑ์ผ่าน 

1. เรียงลำดับเหตุการณ์
ความเป็นมาของ
ครอบครัวตนเองได้ (K) 
 

- การนำเสนอ 
 

-ใบความรู ้ ร้อยละ 7๐ 

2. เขียนเรื่องราวของ
ครอบครัวตนเองดาษ
ร้อยปอนด์ลงบนกระดาษ 
A4 (P)  
 

-เรื่องราวของครอบครวั
ตนเองดาษร้อยปอนด์ลง
บนกระดาษ A4 

แบบประเมินผลงาน 
-ใบงาน 

ร้อยละ 7๐ 

๓. มีเจตคตทิี่ดตี่อวิชา
ประวัติศาสตร ์(A) 

- สังเกตรายบุคคล 
 

-แบบประเมินการสังเกต
พฤติกรรม 

ร้อยละ 7๐ 
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บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
ผลการจัดการเรียนรู ้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
แนวทางแก้ปัญหา 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
       ลงชื่อ....................................................(ผู้สอน) 
              ( ................................................) 
        ตำแหน่ง  ................................................ 
 
 
ความคิดเปน็ของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับมอบหมาย 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
       ลงชื่อ..................................................(ผู้ตรวจ) 
             ( ................................................) 
                ตำแหน่ง..................................................... 
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เอกสารประกอบการสอน 
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ใบงาน เรื่อง ครอบครัวของนาร ี
 
 

คำช้ีแจง  ให้นักเรียนอ่านเรื่องราวของครอบครัวนารี จากหนังสือเรียน แล้วตอบคำถาม 
 

1. นารีอาศยัอยู่ในจังหวัดใด  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. เพราะเหตุใด พ่อของนารีจึงย้ายบ้านไปอยู่ที่จังหวัดอื่น  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ในขณะที่ช่วยคุณแม่เก็บของเพื่อย้ายบ้าน นารีพบรูปถ่ายของใครบ้าง  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. นารีรู้ว่า ครอบครัวของนารียา้ยไปอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี โดยดูจากหลักฐานอะไร  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 2 ฉันเป็นใคร เวลาเรียน 6 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 การสืบค้นและบันทึกเรื่องสำคัญของครอบครัว  เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 

สอนวันที่ ......…………………..….. เดือน …………………………………………….. พ.ศ ........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๑. มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู ้

 มาตรฐาน ส ๔.๑ เขาใจความหมาย  ความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร  สามารถใช 
วิธีการทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตางๆ อยางเปนระบบ 

ตัวชี้วัด 
 ส ๔.๑  ป.๒/๒  ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นในครอบครัว หรือในชีวิตของตนเองโดยใช้หลักฐานที่
เกี่ยวข้อง 
 
2. สาระสำคัญ      
  เส้นเวลา (Time Line) ช่วยลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือในชีวิตของตนได้ตามความเป็น
จริงที่ได้จากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
 
3. สาระการเรียนรู ้
 ๑. การใช้เส้นเวลา (Time Line) ลำดับเหตุการณท์ี่เกิดขึ้นได้  
 
๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
          1. ใช้เส้นเวลา (Time Line) ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได ้(K) 
 ๒. ออกแบบสมุดภาพครอบครัวของตนเอง (P)  
 ๓. มีเจตคตทิี่ดตี่อวิชาประวัติศาสตร ์(A)  
 
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน                                                                                                      
 ๑. สมรรถนะหลักด้านคณิตศาสตร์ในชวีิตประจำวัน 

๒. สมรรถนะหลักด้านการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
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แนวทางการบูรณาการ 

2.สมรรถนะหลักด้านคณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจำวัน 

เรียนรู้แนวคิดทางคณิตศาสตร์และสร้างความคิดรวบ
ยอด ผ่านเนื้อหา สาระเกี่ยวกับสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

3.สมรรถนะหลักด้านการสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 

สืบสอบความรู้ มโนทัศนด์้านสังคม ศาสนาและ
วัฒนธรรม จากเรื่องราวบริบทรอบตัว แหล่งสื่อตา่งๆและ
ดิจิทัล หลักฐานเชิงประจักษ์ 

 
6. กิจกรรมการเรียนรู้  (วิธีสอนโดยการจดัการเรยีนรู้แบบร่วมมือ: เทคนิคคู่ตรวจสอบ) 
 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน   
 ๑. ครูอธิบายเชื่อมโยงเกี่ยวกับการสืบค้นและบันทึกเรื่องสำคัญของครอบครัวว่า ในแต่ละครอบครัวมี
ประวัติหรือมีเรื่องราวที่น่าจดจำ แต่เมื่อเวลาผ่านไปอาจถูกลืมเลือนได้ การบันทึกเรื่องราวต่างๆ จะทำให้เรามี
บันทึกพร้อมหลักฐานไว้เล่าให้ลูกหลาน (การเขียนข้อความเล่าเรื่องด้านหลังภาพ) 

ขั้นสอน 
2. ครูให้นักเรียนร่วมกันสังเกตลักษณะของการเขียนเส้นเวลา (Time Line) แสดงเรื ่องราวของ

ครอบครัวนารี จากนั้นครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจวิธีการเขียนเส้นเวลา การลำดับเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่าง
สัมพันธ์กัน  

3. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำใบงานเรื่อง ครอบครัวของนารี โดยให้สมาชิกในแต่ละกลุ่มจับคู่กัน
เป็น 2 คู่ แล้วให้แต่ละคู่ปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้ 

- สมาชิกคนที่ 1 อ่านโจทย์คำถาม และเขียนคำตอบ   
- สมาชิกคนที่ 2 เป็นฝ่ายสังเกต ตรวจสอบคำตอบ ให้สมาชิกแต่ละคู่เปลี่ยนบทบาทกันในคำถามข้อ

ต่อไป 

4. นักเรียนรวมกลุ่มเดิม (4 คน) ให้แต่ละคู่นำคำตอบของคู่ตนเองมานำเสนอให้เพื่อนอีกคู่หนึ่งฟัง เพื่อ
ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องจากนั้นนำใบงานส่งครู   
      ขั้นสรุป 
 5. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้และบอกแนวทางในการสืบค้นและบันทึกเรื่องสำคัญของครอบครัวไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 
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7. สื่อ/แหล่งเรียนรู ้

ลำดับที ่ รายการสื่อ กิจกรรมที่ใช้ แหล่งที่มา 

๑ รูปภาพ เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจัดเตรียม 

๒ ใบความรู ้ เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจัดเตรียม 

๓ ใบงาน เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจัดเตรียม 

๔ หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์  ป.๒ นักเรียนดูภาพและฝึกอา่น ครูจัดหา 

๕ แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
และผลงานระหว่างเรียน 

สังเกตพฤติกรรมและผลงาน 
ระหว่างเรียน 

ครูจัดหา 

 
8. การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้

สิ่งที่ตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ เครื่องมือที่ใช้วัด การประเมินผล/ 
เกณฑ์ผ่าน 

1. ใช้เส้นเวลา (Time 
Line) ลำดับเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นได้ (K) 
 

- อธิบาย 
- การแสดงความคดิเห็น 

-ใบความรู ้
-แบบทดสอบหลังเรียน 

ร้อยละ 7๐ 

๒. ออกแบบสมุดภาพ
ครอบครัวของตนเอง (P) 

-สมุดภาพครอบครัวของ
ตนเอง 

-แบบประเมินผลงาน 
-ใบงาน 

ร้อยละ 7๐ 

๓. มีเจตคตทิี่ดตี่อวิชา
ประวัติศาสตร ์(A) 

- สังเกตรายบุคคล 
 

-แบบประเมินการสังเกต
พฤติกรรม 

ร้อยละ 7๐ 
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บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 
ผลการจัดการเรียนรู ้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
แนวทางแก้ปัญหา 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
       ลงชื่อ....................................................(ผู้สอน) 
              ( ................................................) 
        ตำแหน่ง  ................................................ 
 
 
ความคิดเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับมอบหมาย 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
       ลงชื่อ..................................................(ผู้ตรวจ) 
             ( ................................................) 
                ตำแหน่ง..................................................... 
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ช้ินงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
ช้ีแจง  ใหน้กัเรยีนจดัท าสมุดภาพครอบครวัของตนเอง ตามรายละเอยีด  ดงันี้ 
 

1. สบืคน้และรวบรวมขอ้มูลจากการสอบถามผูป้กครองและหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้ง 
2. เขยีนประวตัคิวามเป็นมาของครอบครวัตนเอง โดยใชค้ าบอกช่วงเวลาทีแ่สดงเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ 
3. เขยีนเสน้เวลา (Time Line) ล าดบัเหตุการณ์ทีเ่หมาะสม 
4. จดัท าสมุดภาพครอบครวั และตกแต่งใหส้วยงาม 

 
 

 

สมุดภาพครอบครวั   
 
       ………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………… 

 

        
………………………………………………………………………………………………        
…………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………….. 
 
 
 
         
…………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….......... 
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แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 

 
คำชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
 

1. การเรียนรู ้ประวัติเกี ่ยวกับครอบครัว ทำให้
นักเรียนรู้สึกอย่างไร 

 ก. สงสัย   
 ข. ภูมิใจ 
 ค. สบายใจ 
 
2. ประว ัต ิความเป็นมาของครอบครัวตนเอง 

สามารถสอบถามข้อมูลได้จากใคร 
 ก. ปู่ ย่า   
 ข. พระสงฆ ์
 ค. เพื่อนบ้าน 
 
3. ในสูติบัตรของเรานอกจากข้อมูลของเราแล้ว 

ยังมีข้อมูลของใครอีก 
 ก. พ่อแม่ของเรา   
 ข. ปู่ ย่าของเรา 
 ค. ลุง ป้าของเรา   
 
4. สิ่งใดไมม่ีบอกในสูติบัตร 
 ก. สถานที่เกิด   
 ข. วัน เดือน ปีเกิดของเรา 
 ค. ชื่อเล่นของบิดามารดา 
   
5. ทะเบียนบ้านจัดเป็นแหล่งข้อมูลชนิดใด 
 ก. บุคคล   
 ข. สถานที่ 
 ค. เอกสารทางราชการ 

6. นักเรียนสามารถหาข้อมูลของตนเองได้จากที่ใด 
 ก. สูติบัตร  
 ข. สมุดโทรศัพท์ 
 ค. บัตรประจำตัวประชาชน  
 
7. ข้อใดคือข้อมูลส่วนตัวของนักเรียน 
 ก. รายได้ทางบ้าน  
 ข. ที่ตั้งของบ้าน 
 ค. สถานที่เกิด 
  
8. การบันทึกเรื่องสำคัญของครอบครัวมีประโยชน์ 
 หลายอย่าง ยกเว้นข้อใด   

ง. ให้คนอื่นยกย่อง 
จ. ใช้เตือนความจำ    
ฉ. ป้องกันความผิดพลาดซ้ำอีก 

 
9. การนำเสนอเรื่องราวที่เกดิขึ้นกับตัวเองหรือ

ครอบครัว โดยใช้เส้นเวลามีผลดีอย่างไร 
ง. จดจำได้ง่าย    
จ. ทราบลำดับเหตุการณ์ทีช่ัดเจน   
ฉ. รู้เหตุการณท์ี่เกิดขึ้นอย่างละเอียด 

 
  10. สิ่งใดไมส่ามารถบอกให้เรารู้เรื่องราวในอดตีได้ 

 ก. ภาพถ่ายในอดีต 
 ข. สิ่งของเครื่องใช้ที่ตกทอดมา 
 ค. สภาพบ้านเมืองในปัจจุบัน 
  

 
 
                                                                                            ตวัชี้วัด ส 4.1 ข้อ 2 
  
 
 

1. ข 2. ก 3. ก 4. ค 5. ค 

6. ก 7. ค 8. ก 9. ข     10.  
ค 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 3 ฉันเป็นใคร เวลาเรียน 9 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนในอดีตกับปัจจุบัน  เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 

สอนวันที่ ......…………………..….. เดือน …………………………………………….. พ.ศ ........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๑. มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู ้

 มาตรฐาน ส ๔.๒  เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดตีจนถึงปจจุบันในดานความสัมพนัธและ การ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเน่ือง ตระหนักถึงความสําคัญและสามารถ วิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้น 

ตัวชี้วัด 
 ส ๔.2   ป.๒/๑ สืบค้นถึงการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตประจำวันของคนในชุมชนของตนจากอดีตถึง
ปัจจุบัน   
          ป.2/2  อธิบายผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน 

 
2. สาระสำคัญ      
  การใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบันแตกต่างจากผู้คนในอดีตมาก ความแตกต่างนี้เกิดจากปัจจัยในด้านการ
ดำรงชีวิตด้านที่อยู่อาศัย และการประกอบอาชีพ 

 

3. สาระการเรียนรู้ 
 ๑. อธิบายวิธีการสืบค้นข้อมูลอย่างง่ายๆ เช่น การสอบถามพ่อแม่ ผู้รู้ในชุมชน  

2.บอกวิถีชีวิตของคนในชุมชน เช่น การประกอบอาชีพ การแต่งกาย การสื่อสาร ประเพณีในชุมชน
จากอดีตถึงปัจจุบัน 

3. วิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนและการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของ
คนในชุมชนทางด้านต่างๆ                                                                    

4. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน  
 

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑. บอกปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนในอดีตกับปัจจุบันได้ (K) 
 2. เขียนแผ่นภาพเปรียบเทียบปัจจุบัน-อดีต (P) 
 3. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาประวัติศาสตร์ (A) 
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5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

๑. สมรรถนะหลักด้านทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม                                         

๒. สมรรถนะหลักด้านการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล 

 
แนวทางการบูรณาการ  

7.สมรรถนะหลักด้านทกัษะการคดิขั้นสูงและ
นวัตกรรม      

มีความยืดหยุ่นทางความคิด/มองและให้ความเห็นใน
เรื่องต่างๆที่เป็นประเด็นทางสังคมวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม เปิดใจยอมรบัความแตกตา่งทางสังคม
วัฒนธรรมที่มีแง่มุมที่หลากหลาย 

8.สมรรถนะหลักด้านการรู้เท่าทันสื่อ 
สารสนเทศและดิจิทัล 

เรียนรู้และเข้าใจแนวคิดของสิทธิเสรีภาพในการ
นำเสนอข่าวสารในโลกออนไลน์ 

 
6. กิจกรรมการเรียนรู้  (วิธีสอนแบบโมเดลซิปปา (CIPPA Model)) 
      ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน   
 ๑. ครูนำบัตรภาพมาแสดงให้นักเรียนดู จากนั้นให้นักเรียนพิจารณาแล้วตอบคำถามในประเด็นที่กำหนด 
ดังนี้ 
  - บัตรภาพทั้ง 2 ภาพนี้ คืออะไร 

  - บัตรภาพทั้ง 2 ภาพนี้ มีการใช้งานอย่างไร และในครอบครัวของนักเรียนเคยใช้งานสิ่งของ
ในภาพหรือไม่ อย่างไร 

  - บัตรภาพทั้ง 2 ภาพนี้ มีผลต่อการดำเนินชีวิตของเราแตกต่างกันอย่างไร 

 ๒. ครูให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างสิ่งของเครื่องใช้อื่นๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตจนมาถึงปัจจุบัน 

 ๓. ครูถามปัญหานักเรียนเพื่อเป็นการทบทวนความรู้เดิม  เช่น 

- เพราะเหตุใด ในปัจจุบันจึงนิยมใช้กล่องโฟมหรือถุงพลาสติกแทนใบตอง 

  - นักเรียนคิดว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว มีผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างไร 

 ๔. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ภายในบ้านมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร  
(เช่น ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการพิมพง์านต่างๆ แทนเครื่องพิมพ์ดีด หรือพิจารณาตามคำตอบ     ของนักเรียน 
โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 
      ขั้นสอน 

 ๕. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน คละกันตามความสามารถ คือ เก่ง ปานกลางค่อนขา้ง
เก่ง ปานกลาง ค่อนข้างอ่อน และอ่อน                        
 ๖. สมาชิกแต่ละกลุ่มเลือกผู้นำ และเลขานุการกลุ่ม แล้วแบ่งหน้าที่กันแสวงหาความรู้จากหนังสือเรียน 
และห้องสมุด 
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           ๗. สมาชิกแต่ละกลุ่มจับคู่กันเป็น 3 คู่ ให้แต่ละคู่ศึกษาข้อมูล คู่ละ 1 ประเด็น ดังนี้ 
  - คู่ที่  1  ความเปลี่ยนแปลงด้านการดำรงชีวิต  
  - คู่ที่  2  ความเปลี่ยนแปลงด้านที่อยู่อาศัย 
   - คู่ที่ 3  ความเปลี่ยนแปลงด้านอาชีพ 
 ๘. สมาชิกแต่ละคู่ศึกษาทำความเข้าใจข้อมูลความรู้ใหม่ และนำความรู้เดิมมาเป็นพื้นฐานในการทำ       
ใบงาน ดังนี ้
                 - คู่ที่ 1  ทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงด้านการดำรงชีวิต 
           - คู่ที่ 2  ทำใบงานที่ 1.2 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงด้านที่อยู่อาศัย 
           - คู่ที่ 3  ทำใบงานที่ 1.3 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงด้านอาชีพ 
 ๙. สมาชิกแต่ละคู่ร่วมกันตรวจสอบผลงานในส่วนที่ตนรับผิดชอบ 
 ๑๐. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด นักเร ียนค ิดว ่า การเปล ี ่ยนแปลงที ่ เก ิดข ึ ้นม ีผลต่อ
ชีวิตประจำวันของนักเรียนหรือไม่ จงอธิบายเหตุผล  (มีผลต่อชีวิตประจำวัน เช่น ในปัจจุบัน  
 มีโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ในการสื่อสารแทนโทรศัพท์บ้าน และมีความสะดวกในการใช้มากยิ่งข้ึน)  
   ๑๑. นักเรียนแต่ละคู่ผลัดกันอธิบายความรู้ที่ตนได้ศึกษามาและอภิปรายผลงานในใบงานที่คู่ของตน
รับผิดชอบ  
 ๑๒. สมาชิกทุกคนในแต่ละกลุ่มผลัดกันซักถามข้อสงสัยจนมีความเข้าใจตรงกันครูและนักเรียน                 
ช่วยกันเฉลยคำตอบในใบงาน 
      ขั้นสรุป 
 ๑๓. สมาชิกในกลุ่มร่วมกันสรุปความรู้ แล้วเขียนผังมโนทัศน์แสดงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิต
ของผู้คนในอดีตกับปัจจุบัน 

 ๑๔. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนำเสนอผลงานการเขียนผังมโนทัศน์แสดงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การใช้ชีวิตของผู้คนในอดีตกับปัจจุบันนักเรียนแต่ละคนทำใบงานที่ 1.4 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ               
ใช้ชีวิต เสร็จแล้วนำส่งครู 
 ๑๕. นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนการปฏิบัติตนเพื่อให้สามารถอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การใช้ชีวิตของผู้คนในอดีตกับปัจจุบัน 
 ๑๖. นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ โดยบันทึกผลการปฏิบัติแล้วรายงานผลการปฏิบัตติ่อ
ครูผู้สอนตามกำหนดเวลาที่ได้ตกลงกัน 

 ๑๗. ครูให้นักเรียนนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติตนเพื่อให้สามารถอยู่ในสังคมที่มี
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนในอดีตกับปัจจุบันไปประยุกต์ปฏิบัติในการดำเนินชีวิต  
 ๑๘. นักเรียนตอบคำถามกระตุ ้นความคิด  นักเรียนมีว ิธีการปรับตัวอย่างไรต่อสภาพสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  (พิจารณาตามคำตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 
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7. สื่อ/แหล่งเรียนรู ้

ลำดับที ่ รายการสื่อ กิจกรรมที่ใช้ แหล่งที่มา 

๑ รูปภาพ เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจัดเตรียม 

๒ ใบความรู ้ เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจัดเตรียม 

๓ ใบงาน เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจัดเตรียม 

๔ หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์  ป.๒ นักเรียนดูภาพและฝึกอา่น ครูจัดหา 

๕ แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
และผลงานระหว่างเรียน 

สังเกตพฤติกรรมและผลงาน 
ระหว่างเรียน 

ครูจัดหา 

 
8. การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้

สิ่งที่ตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ เครื่องมือที่ใช้วัด การประเมินผล/ 
เกณฑ์ผ่าน 

๑. บอกปัจจัยที่ทำให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การใช้ชีวติของผู้คนใน
อดีตกับปัจจุบันได้ (K) 
 

- อธิบาย 
- การนำเสนอ 

-ใบความรู ้
-แบบทดสอบก่อนเรียน 

ร้อยละ7๐ 

2. เขียนแผ่นภาพ
เปรียบเทียบปัจจุบัน-
อดีต (P) 

-แผ่นภาพเปรียบเทียบ
ปัจจุบัน-อดีต 

-แบบประเมินผลงาน 
-ใบงาน 

ร้อยละ7๐ 

3. มีเจตคตทิี่ดตี่อวิชา
ประวัติศาสตร ์(A) 

- สังเกตรายบุคคล 
 

-แบบประเมินการสังเกต
พฤติกรรม 

ร้อยละ7๐ 
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บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
ผลการจัดการเรียนรู ้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
แนวทางแก้ปัญหา 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
       ลงชื่อ....................................................(ผู้สอน) 
              ( ................................................) 
        ตำแหน่ง  ................................................ 
 
 
ความคิดเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับมอบหมาย 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
       ลงชื่อ..................................................(ผู้ตรวจ) 
             ( ................................................) 
                ตำแหน่ง..................................................... 
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ใบงานเรื่อง  การเปล่ียนแปลงด้านการด ารงชีวิต 

 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรยีนดูภาพ แลว้อธบิายการเปลีย่นแปลงของการด าเนินชวีติประจ าวนัของคนในสมยั
อดตีเพือ่เปรยีบเทยีบกบัคนในสมยัปัจจุบนั  
 

๑. 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
๒.  
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
๓.   
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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1. ลักษณะของบ้านในภาพเป็นอย่างไร 
            
            
2. วัสดุส่วนใหญ่ทีใ่ช้ในการสร้างบ้าน คืออะไร 
            
            
3. ข้อดีของบ้านหลังนี้ คืออะไร 
            
            
4. ข้อเสียของบ้านหลังนี้ คืออะไร 
            
            
 
 

1. ลักษณะของบ้านในภาพเป็นอย่างไร 
            
            
2. วัสดุส่วนใหญ่ทีใ่ช้ในการสร้างบ้าน คืออะไร 
            
            
3. ข้อดีของบ้านหลังนี้ คืออะไร 
            
            
4. ข้อเสียของบ้านหลังนี้ คืออะไร 
            
            
 
 

ใบงานเร่ือง การเปล่ียนแปลงด้านท่ีอยู่อาศยั 
 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรยีนดภูาพ แลว้ตอบค าถามทีก่ าหนด  

 
    บ้านในอดีต        บ้านในปัจจุบัน 
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แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 

 
คำชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
 

1. สาเหตุใดที่ทำให้คนในปัจจุบันไม่นิยมเดินทาง
ทางน้ำเหมือนในสมัยก่อน 
ก. ไม่มีแม่น้ำลำคลองให้เดินทาง  
ข. มีการออกกฎบังคับให้ใช้การเดินทางทางบก 
ค. มีการคมนาคมทางอื่นที่สะดวก รวดเร็วกว่า 

 
2. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถี

ชีวิตของคนในชุมชน 
ก. การตัดถนนผ่านชุมชน    
ข. พื้นที่ของชุมชนถูกเวนคืน 
ค. คนในชุมชนต่างคนต่างอยู่ 

 
3. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนในข้อใด ส่งผลกระทบ 
 ต่อสุขภาพของคน 

ก. มีถนนตัดผ่านชุมชน              
    

ข. มีโรงงานมาตั้งหลายโรงงาน              
ค. มีโรงพยาบาลมาตั้งในชุมชน 

 
4. วิถีชีวิตของคนในชุมชนในอดีต มีลักษณะเป็น
อย่างไร 
 ก. เป็นสังคมเกษตร                 
 ข. เป็นสังคมอุตสาหกรรม                   
 ค. เป็นสังคมเมืองขนาดใหญ่ 
 
5. เพราะเหตุใด คนในชุมชนเมืองบางส่วนจึงอาศัย
อยู่ตามห้องชุดแทนการปลูกบ้าน 
 ก. อากาศในเมืองหนาวขึ้น         
 ข. พื้นที่ในเมืองมีราคาแพง           
 ค. เป็นความนิยมของคนส่วนใหญ่ 

6. บ้านเรือนที่อยู่อาศัยในอดีตส่วนใหญ่ใช้วัสดุ
ประเภทใดในการก่อสรา้งมากที่สุด 
 ก. ไม้    
 ข. อิฐ 
 ค. กระเบื้อง 
 
7. อาชีพใดเกิดขึ้นมาใหม่ จากวิถีชีวติของคนที่ 
เปลี่ยนแปลง 
 ก. ค้าขาย  
 ข. เพาะปลูก    
 ค. รับตกแต่งเล็บ 
 
8. ข้อใดเป็นผลเสียที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงวิถี
ชีวิตของคนในชุมชน 

ก. มีความเป็นกันเองมากเกินไป  
  

ข. มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่น้อยลง 
ค. มีความสนิทสนมกันมากขึ้น 

 
9. การที่ประชาชนพากันเข้าไปอาศัยอยู่ในเมืองมาก 
 จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านใด 
 ก. อาชีพ   
 ข. การศึกษา 
 ค. การพึ่งพากัน 
 

  10. ข้อใดเป็นผลดีที่เกิดขึ้นจากความเจริญของชุมชน 
 ก. มีลำคลองลดน้อยลง   
 ข. เดินทางได้สะดวก รวดเรว็ 
 ค. ไม่ต้องเสียเงินซ้ืออาหารกิน 
 

 
                                                                                        ตัวชี้วัด ส 4.2 ข้อ 1-2 
  

1. ค 2. ข 3. ข 4. ก 5. ข 

6. ก 7. ค 8. ข 9. ก     10.  
ข 
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 แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 3 ฉันเป็นใคร เวลาเรียน 9 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 การเปลี่ยนแปลงของชุมชน  เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 

สอนวันที่ ......…………………..….. เดือน …………………………………………….. พ.ศ ........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๑. มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู ้

 มาตรฐาน ส ๔.๒  เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดตีจนถึงปจจุบันในดานความสัมพนัธและ การ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเน่ือง ตระหนักถึงความสําคัญและสามารถ วิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้น 

ตัวชี้วัด 
 ส ๔.2 ป.๒/๑ สืบค้นถึงการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตประจำวันของคนในชุมชนของตนจากอดีตถึง
ปัจจุบัน  
          ส ๔.2 ป.2/2  อธิบายผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน 

 
2. สาระสำคัญ      
  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนจากปัจจัยตา่งๆ ยอ่มส่งผลกระทบต่อวิถีชีวติประจำวันของคนในชุมชน 
 
 3. สาระการเรียนรู้                                                                                                                                
 ๑. วิธกีารสืบค้นข้อมูลอย่างง่ายๆ เช่น การสอบถามพ่อแม่ ผู้รู้ในชุมชน 
 ๒. วิถีชีวิตของคนในชุมชน เช่น การประกอบอาชีพ การแต่งกาย การสื่อสาร ประเพณีในชุมชนจาก
อดีตถึงปัจจุบัน 
 ๓. สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
         ๔. การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของคนในชุมชนทางด้านต่างๆ 
 ๕. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
 
๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑. บอกปัจจัยที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของชุมชนได้ (K)                                                       
 ๒. เขียนแผนที่ทางความคิด ชุมชนบ้านบาตร (P) 
 3. มีเจตคตทิี่ดตี่อวิชาประวัติศาสตร์ (A) 
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5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน                                                                                                      
 ๑. สมรรถนะหลักด้านทกัษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ                                        

๒. สมรรถนะหลักด้านการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล 
 
แนวทางการบูรณาการ  

6.สมรรถนะหลักด้านทกัษะอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ      

เรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม รับผิดชอบ
ต่อสังคมพร้อมเกื้อกูลกันและมีจรรยาบรรณ 

10.สมรรถนะหลักด้านการเป็นพลเมืองที่
เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล 

ใช้ประเด็นทางสังคมในการอภิปราย สานเสวนา
ความคดิอย่างเป็นเหตุเป็นผล 

 
6. กิจกรรมการเรียนรู้  (วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู ้(Inquiry Method: 5E)) 
      ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน   
 ๑. ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในด้านตา่งๆ เช่น ด้านการดำรงชีวิต ดา้นที่อยู่อาศยั 
และด้านการประกอบอาชีพ 
 ๒. ครูนำบัตรภาพตลาดในชุมชนเมือง และตลาดในชุมชนชนบทมาให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียน
ช่วยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพทั้ง 2 ภาพ วา่มีความแตกต่างกันอย่างไร  
      ขั้นสอน 
 ๖. นักเรียนรวมกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1) แล้วให้แต่ละกลุม่ร่วมกันศึกษาความรู้              
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของชุมชน จากหนังสือเรียน  
           ๗. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษา และสบืค้นความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของชุมชนกับ
การดำเนินชีวิตของชาวบ้านบาตร จากใบความรู ้เรื่อง ชุมชนบ้านบาตร ตามประเด็นที่กำหนด ดงันี้                     
  - ลักษณะของชุมชนบ้านบาตร 
  - การประกอบอาชพีของชุมชนในอดีต 
  - การประกอบอาชพีของชุมชนในปัจจุบัน 
     ขั้นสรุป 
 8. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอใบงาน 
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7. สื่อ/แหล่งเรียนรู ้

ลำดับที ่ รายการสื่อ กิจกรรมที่ใช้ แหล่งที่มา 

๑ รูปภาพ เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจัดเตรียม 

๒ ใบความรู ้ เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจัดเตรียม 

๓ ใบงาน เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจัดเตรียม 

๔ หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์  ป.๒ นักเรียนดูภาพและฝึกอา่น ครูจัดหา 

๕ แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
และผลงานระหว่างเรียน 

สังเกตพฤติกรรมและผลงาน 
ระหว่างเรียน 

ครูจัดหา 

 
8. การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้

สิ่งที่ตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ เครื่องมือที่ใช้วัด การประเมินผล/ 
เกณฑ์ผ่าน 

๑. บอกปัจจัยที่เป็น
สาเหตุทำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของชุมชน
ได้ (K) 

- กิจกรรมกลุ่ม 
 

-ใบความรู ้ ร้อยละ7๐ 

๒. เขียนแผนที่ทาง
ความคดิ ชุมชนบ้าน
บาตร (P) 

-แผนที่ทางความคิด 
ชุมชนบ้านบาตร 

-แบบประเมินผลงาน 
-ใบงาน 

ร้อยละ7๐ 

3. มีเจตคตทิี่ดตี่อวิชา
ประวัติศาสตร ์(A) 
 

- สังเกตรายบุคคล 
 

แบบประเมินการสังเกต
พฤติกรรม 

ร้อยละ7๐ 
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บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
ผลการจัดการเรียนรู ้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
แนวทางแก้ปัญหา 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
       ลงชื่อ....................................................(ผู้สอน) 
              ( ................................................) 
        ตำแหน่ง  ................................................ 
 
 
ความคิดเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับมอบหมาย 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
       ลงชื่อ..................................................(ผู้ตรวจ) 
             ( ................................................) 
                ตำแหน่ง..................................................... 
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 ใบความรู ้  

ชุมชนบ้านบาตร 

 หริญั เสอืศรเีสรมิ เจา้ของรา้นและประธานชุมชนบา้นบาตร กลุ่มอนุรกัษ์บาตรไทยและภูมิ
ปัญญาไทย เล่าใหฟั้งว่า พืน้ทีเ่ลก็ๆ บรเิวณเชงิสะพานเมรุปูนเป็นหนึ่งในหา้รา้นคา้ทีย่งัคงท า
บาตรอยู ่สว่นรา้นคา้ทีเ่หลอือกี 4 รา้น อยูใ่นซอยบา้นบาตร ถนนบ ารุงเมอืง แขวงส าราญราษฎร ์
เขตป้อมปราบศตัรพูา่ย ในพืน้ทีป่ระมาณ 4 ไร่ 37 งาน ของส านกังานทรพัยส์นิสว่น
พระมหากษตัรยิ ์
 ชุมชนบา้นบาตรตัง้ขึน้ในสมยัใด ยงัไมป่รากฏหลกัฐานชดัเจน แต่ประมาณอายุกว่า 200 ปี 
ชาวบา้นบาตรเดมิเป็นคนกรุงศรอียุธยา อพยพมาตัง้แต่ตอนเสยีกรุงใน พ.ศ. 2310 และสนันิษฐาน
ว่า บา้นบาตร อาจตัง้ขึน้เมือ่พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รชักาลที ่1) โปรด
เกลา้ฯ ใหส้ถาปนากรุงเทพมหานครขึน้เป็นราชธานีและขดุคลองรอบกรุงขึน้ใน พ.ศ. 2326 
ชาวบา้นจงึไดอ้พยพเขา้มาตัง้ถิน่ฐานในละแวกคลองนอกเมอืง 
 นอกจากน้ียงัมขีอ้สนันิษฐานเพิม่เตมิอกีว่า บรรพบุรุษเดมิของชาวบา้นบาตรเป็นชาวกรุงศรี
อยุธยาทีเ่ขา้มากบักองทพัไทยในสมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั (รชักาลที ่3) หลงัจาก
นัน้ไดร้วมกนัมาอยูท่ีต่รอกบา้นบาตร ตัง้ถิน่ฐานจนถงึปัจจุบนั 
 “ตน้ตระกูลเราอพยพมาจากอยุธยา เมือ่ประมาณรอ้ยกว่าปีแลว้ โดยมบีา้นไมท้รงปัน้หยา
ของบรรพบุรุษ นามว่า “อนิ” ช่างบาตรยุคแรก บา้นหลงันี้ผ่านการประเมนิอายุว่า 140 ปี เป็นตวั
ยนืยนัแนวความคดิ บา้งกว็่าเมือ่ก่อนเป็นทุ่งว่างเปล่า ชาวชุมชนยุคตน้จงึพากนัมาอยู ่แต่ไม่รูว้่ามี
ทีม่าจากไหน” สว่นหนึ่งของขอ้มลู เพือ่ยนืยนัว่า ชุมชนแห่งนี้อพยพมาจากกรุงศรอียุธยา  
 คนในชุมชนแห่งนี้สบืทอดการท าบาตรพระเป็นอาชพีเลีย้งครอบครวัมาหลายชัว่อายุคน 
บาตรพระทีน่ี่จะมรีาคาสงู เนื่องจากเป็นงานช่างฝีมอืหลายแขนงประกอบกนั ตอ้งใชท้ัง้ช่างตขีอบ 
ช่างต่อบาตร ช่างแล่น ช่างลาย ช่างต ีและ      ช่างตะไบ คุณสมบตัขิองบาตรจงึมคีวามคงทน มี
ความหลากหลายในรปูทรงทีส่บืทอดมาแต่โบราณและถูกตอ้งตาม     พระธรรมวนิัยของพุทธ
ศาสนา 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 3 ฉันเป็นใคร เวลาเรียน 9 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 การเปลี่ยนแปลงของชุมชน  เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 

สอนวันที่ ......…………………..….. เดือน …………………………………………….. พ.ศ ........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๑. มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู ้
มาตรฐาน ส ๔.๒  เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดตีจนถึงปจจุบันในดานความสัมพนัธและ การ

เปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเน่ือง ตระหนักถึงความสําคัญและสามารถ วิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้น 
ตัวชี้วัด 

 ส ๔.๑ ป.๒/๑ สืบค้นถึงการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตประจำวันของคนในชุมชนของตนจากอดีตถึง
ปัจจุบัน  
 ส. 4.1 ป.2/2  อธิบายผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน 

 
2. สาระสำคัญ      
  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนจากปัจจัยตา่งๆ ยอ่มส่งผลกระทบต่อวิถีชีวติประจำวันของคนในชุมชน 
 
3. สาระการเรียนรู ้                                                                                                                               
 ๑. วิธกีารสืบค้นข้อมูลอย่างง่ายๆ เช่น การสอบถามพ่อแม่ ผู้รู้ในชุมชน 
 ๒. วิถีชีวติของคนในชุมชน เช่น การประกอบอาชพี การแต่งกาย การสื่อสาร ประเพณใีนชุมชนจาก
อดีตถึงปัจจุบัน 
 ๓. สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
         ๔. การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของคนในชุมชนทางด้านต่างๆ 
 ๕. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
 
๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑. อธิบายผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของชุมชนที่มีต่อวิถีชีวติของคนในชุมชนได้ ( K ) 
 2. ออกแบบสมุดจิ๋ว เรือ่งเล่าบาตรพระ จากกระดาษ A4 ( P ) 
 3. มีเจตคตทิี่ดตี่อวิชาประวัติศาสตร ์( A ) 
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5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน                                                                                                      
 ๑. สมรรถนะหลักด้านทกัษะชีวิตและความเจริญแห่งตน                                        

๒. สมรรถนะหลักด้านการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ      
 
แนวทางการบูรณาการ  

5.สมรรถนะหลักด้านทกัษะชีวิตและความ
เจริญแห่งตน     

แก้ปัญหาในชีวิตปรับตัวต่อสภาพความเปลี่ยนแปลงและ
ดำเนินชีวิตให้พอดี มคีวามสมดุลทุกด้านโดยการน้อมนำ
หลักศาสนาที่ยึดถือมาใช ้

9.สมรรถนะหลักด้านการทำงานแบบรวมพลัง
เป็นทีมและมีภาวะผู้นำ      

สนับสนุนแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดใส่ใจใน
การประสานความคดิรับฟังความคิด ประนีประนอม 
เสนอทางเลือกและแนวทางปฏิบัติที่ทุกฝ่ายยอมรับ 

 
6. กิจกรรมการเรียนรู้  (วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู ้(Inquiry Method : 5E)) 
      ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน    
 1. ครูสุ่มเรียกตัวแทนนักเรียน 2-3 คน ออกมาแสดงความคิดเห็นที่หน้าชั้นเรียน 
 2. นักเรียนร่วมกันยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงของชุมชนของตนเอง หรือชุมชนที่อยู่ใกล้โรงเรียนว่า    
มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างที่นักเรียนสังเกตเห็นได้ 
 3. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นอยู่และการดำเนินชีวิตของ แต่ละชุมชนว่า ย่อมเปลี่ยนแปลง
ไปตามวัน เวลาที่ผ่านไป การเปลี่ยนแปลงของชุมชนย่อมส่งผลให้การดำเนินชีวิตของผู้คนในชุมชนเปลี่ยนแปลง
ไปด้วย   
      ขั้นสอน 
 4. นักเรียนรวมกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1) แล้วให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้               
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของชุมชน จากหนังสือเรียน  
           5. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษา และสืบค้นความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของชุมชนกับ
การดำเนินชีว ิตของชาวบ้านบาตร จากใบความรู ้ เร ื ่อง ชุมชนบ้านบาตร ตามประเด็นที ่กำหนด ดังนี้                      
  - ลักษณะของชุมชนบ้านบาตร 
  - การประกอบอาชพีของชุมชนในอดีต 
  - การประกอบอาชพีของชุมชนในปัจจุบัน 
 6. สมาชิกในแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายความรู้ในแต่ละประเด็น และซักถามข้อสงสัยจนสมาชิกในกลุ่ม
มีความรู้ความเข้าใจตรงกัน 
 7. นักเรียนแต่ละกลุ่มรว่มกันสรุปความรู้ในแต่ละประเด็น 



85 
 

 8. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด  การเปลี่ยนแปลงของชุมชน มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนใน
ชุมชนอย่างไร  (มีผลต่อการดำเนินชีวิตของชุมชน ซึ่งจะต้องมีการปรับตัว และปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของตนเอง   
ให้สอดคล้องกัน เช่น  เคยใช้ถ่านในการทำอาหาร จะต้องเปลี่ยนมาใช้เตาแก๊สให้ เหมาะสมกับสภาพความ
เป็นอยู่ที่เร่งรีบ และมีความสะดวกสบายมากขึ้น) 
  9. นักเรียนแต่ละกลุ่มรว่มกันทำใบงานเรื่องการเปลี่ยนแปลงของชุมชนกับการดำเนินชีวิต   
      ขั้นสรุป 
 10. ครูและนักเรียนรว่มกันสรุปการเปลี่ยนแปลงของชุมชนที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในชุมชน 

  

7. สื่อ/แหล่งเรียนรู ้

ลำดับที ่ รายการสื่อ กิจกรรมที่ใช้ แหล่งที่มา 

๑ รูปภาพ เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจัดเตรียม 

๒ ใบความรู ้ เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจัดเตรียม 

๓ ใบงาน เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจัดเตรียม 

๔ หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์  ป.๒ นักเรียนดูภาพและฝึกอา่น ครูจัดหา 

๕ แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
และผลงานระหว่างเรียน 

สังเกตพฤติกรรมและผลงาน 
ระหว่างเรียน 

ครูจัดหา 

 
8. การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้

สิ่งที่ตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ เครื่องมือที่ใช้วัด การประเมินผล/ 
เกณฑ์ผ่าน 

๑. อธิบายผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงของ
ชุมชนที่มีต่อวิถีชีวติของ
คนในชุมชนได้ (K) 

- อธิบาย 
- นำเสนอ 

-ใบความรู ้ ร้อยละ 7๐ 

2. ออกแบบสมุดจิ๋ว 
เรื่องเล่าบาตรพระ จาก
กระดาษ A4 (P) 
 

-สมุดจิว๋ เรื่องเล่าบาตร
พระ จากกระดาษ A4 

-แบบประเมินผลงาน 
-ใบงาน 

ร้อยละ 7๐ 

3. มีเจตคตทิี่ดตี่อวิชา
ประวัติศาสตร ์(A) 

- สังเกตรายบุคคล 
 

-แบบประเมินการสังเกต
พฤติกรรม 

ร้อยละ 7๐ 
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บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
ผลการจัดการเรียนรู ้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
แนวทางแก้ปัญหา 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
       ลงชื่อ....................................................(ผู้สอน) 
              ( ................................................) 
        ตำแหน่ง  ................................................ 
 
 
ความคิดเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับมอบหมาย 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
       ลงชื่อ..................................................(ผู้ตรวจ) 
             ( ................................................) 
                ตำแหน่ง..................................................... 
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ใบความรู ้

เรื่องเล่าบาตรพระ 

 บาตรพระในปัจจุบันมีทั ้งแบบบาตรปั ๊มและบาตรบุ เรื ่องนี้ หิรัญ บอกว่า ปัจจุบันมีการใช้
เครื่องจักรปั๊มบาตรครั้งละมากๆ เรียกว่าบาตรปั๊ม บาตรชนิดนี้มีราคาถูกเข้ามาตีตลาดของบาตรบุ ตั้งแต่ 
พ.ศ. 2514  ส่วนบาตรบุ คืองานบุของช่างไทยแขนงหน่ึง มีกระบวนการทำบาตรด้วยวธิีดัง้เดิม คือ การ
ต่อเหล็ก และตีขึ ้นเป็นรูปบาตรด้วยการทำมือ ประกอบด้วยเหล็ก 8 ชิ้น ซึ ่งบาตรของชุมชนบ้าน
บาตร คือบาตรประเภทนี้ 
 ในช่วงที่บาตรปั๊มออกมาตีตลาด สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณา
ยก ทรงรับรองให้ภิกษุสงฆ์สามารถใช้บาตรปั๊มได้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้อบาตร 
 “ผลกระทบจากบาตรปั๊ม ทำให้ผู้ผลิตบาตรบางรายเลิกกิจการ จึงเหลือไม่กี่ราย ต่างจากเมื่อก่อน
ทำบาตรกันทุกบ้าน พอบาตรปั๊มออกมา พวกผมจบเลย แล้วรัฐบาลตอนนั้นก็ไม่มีใครสนับสนุน ถ้าเป็น
บาตรปั๊มสามารถผลิตได้วันละ 100 ใบ ต่างจากบาตรบุพวกผมต้องใช้เวลา 3 วันกว่าจะได้หนึ่งใบ และ
บาตรปั๊มราคาถูกกว่า” อมร กุลดิลกสัมพันธ์ ช่างเชื่อมบาตรคนสุดท้ายในชุมชนวัย 56 ปี กล่าวถึง
ผลกระทบจากบาตรปั๊ม และอธิบายต่อว่า บาตรปั๊มมีลักษณะบาง น้ำหนักเบา และไม่มีขอบ เป็นบาตรที่
ผิดพระธรรมวินัยของพระสงฆ์  “ถ้าเป็นพระผู้ใหญ่จะไม่ใช้บาตรปั๊ม จะใช้บาตรจาก       บ้านบาตร” 
อมรยืนยัน เพราะปัจจุบันคนที่สั่งทำบาตรบุ ส่วนมากเป็นพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ หรือพระที่บวชนาน ส่วน
พระที่บวชไม่นาน เช่น บวชหน้าไฟ บวชเข้าพรรษาจะใช้บาตรปั๊ม   
 ปรับตัวเป็นของที่ระลึก 
 เห็นได้ว่า บาตรปั๊มเข้ามาแย่งพื้นที่ทางการตลาดของบาตรบุ เนื่ องจากหาง่ายและราคาถูก และ
ส่วนมากคนกรุงเทพฯ จะซื้อเครื่องอัฐบริขารหรือของเครื่องใช้จำเป็น 8 อย่างสำหรับพระในย่านเสา
ชิงช้า ซึ่งบาตรพระที่นั่นเป็นบาตรปั๊ม ต่างจากตลาดบาตรบุ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2544 ชาญชัย วามะศริิ 
ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายในสมัยนั้น ได้เข้ามาสนับสนุนให้บ้านบาตรเป็นแหล่งท่องเที่ยว และ
ชุมชนได้มีการปรับตัว หันมาผลิตบาตรเพื่อเป็นของที่ระลึก 
 “ถ้าพ่อและพี่ยังอยู่ พวกเขาคงไม่ขายบาตรให้ฝรั่งหรอก เพราะฝรั่งไม่รู้คุณค่า” สรินยา สุดดิศ 
ช่างเขียนทองวัย   35 ปี กล่าว เธอเป็นลูกสาวสุเทพ สุดดิศ ช่างบาตรฝีมือดี เคยทำบาตรถวาย           
**พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะทรงผนวช ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ส่วน กฤษณา แสงไชย 
เจ้าของร้านหัตถกรรมไทยโบราณ บอกว่า ร้านนี้เป็นร้านที่ขายบาตรแพงที่สุด แต่ทุกๆ รายละเอียด มี
การใส่ใจมากกว่าร้านอื่น ยกตัวอย่างเช่น ตะเข็บด้านในบาตรดูเรียบ ไม่สะดุดมือ รวมทั้งการเขียนลาย
ทองเต็มพื้นที่บาตรด้านนอก ซึ่งถือว่าเป็นร้านเดียวที่ทำเช่นนี้ 
 “คนในชุมชนบางคนต่อต้านการทำบาตรลักษณะนี้ เขาบอกว่ามันเป็นการผิดครู ผิดคำสอนของ
บรรพบุรุษ” เธอเล่าและบอกว่า เป็นการประยุกต์บาตรให้ทันสมัยขึ้น เพื่อดึงดูดความสนใจ โดยวิธีการ
ทำบาตรยังคงทำตามแนวทางครูบาอาจารย์ บาตรของร้านนี้ ทางพระสายวิปัสสนา (ธรรมยุติกนิกาย) 
มักนิยมนำไปใช้ และชาวต่างชาติก็ชอบซื้อบาตรเขียนทอง  “ฝรั่งชอบถามว่า เอาไปใส่สตูเนื้อได้หรือ
เปล่า ดิฉันก็บอกไปว่าไม่ได้นะ คุณควรเอาไปตั้งโชว์หรือเอาไปใส่เงินใส่เหรียญที่คุณเหลือในแต่ละวัน 
เมื่อเต็มบาตรแล้ว ก็เอาไปบริจาคให้องค์กรอะไรก็ได้ในประเทศคุณ” เจ้าของร้านหัตถกรรมไทยโบราณ
ให้คำตอบ  

http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%BA%E9%D2%B9%BA%D2%B5%C3
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%BA%E9%D2%B9%BA%D2%B5%C3
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%BA%E9%D2%B9%BA%D2%B5%C3
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%BA%E9%D2%B9%BA%D2%B5%C3
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 3 ฉันเป็นใคร เวลาเรียน 9 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 การเปลี่ยนแปลงวิถชีีวิตของคนในชุมชน เกาะเกร็ด (๑) เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 

สอนวันที่ ......…………………..….. เดือน …………………………………………….. พ.ศ ........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๑. มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู ้
มาตรฐาน ส ๔.๒  เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดตีจนถึงปจจุบันในดานความสัมพนัธและ การ

เปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเน่ือง ตระหนักถึงความสําคัญและสามารถ วิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้น 
ตัวชี้วัด 

 ส ๔.2 ป.๒/๑ สืบค้นถึงการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตประจำวันของคนในชุมชนของตนจากอดีตถึง
ปัจจุบัน 

 ส ๔.2 ป.2/2  อธิบายผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน 

 
2. สาระสำคัญ      
  การเปลี ่ยนแปลงของชุมชนเกาะเกร็ดที ่มีสาเหตุมาจากปัจจัยต่างๆ ย่อมส่งผลกระทบต่อวิถี
ชีวิตประจำวันของคนในชุมชน 

 

3. สาระการเรียนรู ้                                                                                                                               
 ๑. วิธกีารสืบค้นข้อมูลอย่างง่ายๆ เช่น การสอบถามพ่อแม่ ผู้รู้ในชุมชน 

 ๒. วิถีชีวติของคนในชุมชน เช่น การประกอบอาชพี การแต่งกาย การสื่อสาร ประเพณใีนชุมชนจาก
อดีตถึงปัจจุบัน 
 ๓. สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
         ๔. การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของคนในชุมชนทางด้านต่างๆ 
 ๕. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
 
๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑. อธิบายลักษณะของชมุชนเกาะเกร็ดได ้(K) 
 ๒. เขียนสำรวจชุมชนเกาะเกร็ด (P) 
 3.  มีเจตคติทีด่ีต่อวิชาประวัติศาสตร์ (A) 
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5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน                                                                                                      
 ๑. สมรรถนะหลักด้านทกัษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
      ๒. สมรรถนะหลักด้านการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมละมีภาวะผู้นำ 
 
แนวทางการบูรณาการ  

5.สมรรถนะหลักด้านด้านทักษะชีวิตและความ
เจริญแห่งตน 

ชื่นชมความงามของและศิลปวัฒนธรรมมีสว่นร่วมใน
กิจกรรมและร่วมสืบทอดส่งต่อทะนุบำรุงรกัษาใหด้ำรง
สืบต่อไป 

9.สมรรถนะหลักด้านการทำงานแบบรวมพลัง
เป็นทีมละมีภาวะผู้นำ 

สร้างและรักษาความสัมพันธ์ทางบวกกับสมาชิกในสังคม 

 
6. กิจกรรมการเรียนรู้  (วิธีสอนโดยการจดัการเรยีนรู้แบบร่วมมือ : เทคนคิการสัมภาษณ์ 3 ขั้นตอน) 
      ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน   
 ๑. ครูถามนักเรียนว่า หากกล่าวถึงเกาะเกร็ด นักเรียนจะนึกถึงอะไรเป็นอันดับแรก โดยครูเปิดโอกาส
ให้นักเรียนตอบได้อย่างอิสระ 
 ๒. ครูเขียนรวบรวมคำตอบของนักเรียนลงบนกระดาน จากนั้นครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า สิ่งที่
นักเรียนนึกถึงส่วนมากได้แก่ เครื่องปั้นดินเผา ข้าวแช่ ขนมไทย พระเจดีย์มุเตา ซึ่งสิ่งเหล่านี้ เป็นเอกลักษณ์ที่
สำคัญของเกาะเกร็ด   
      ขั้นสอน 
 3. นักเรียนรวมกลุ่มเดิม แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มกำหนดหมายเลขประจำตัวให้สมาชิกแต่ละคน 
ในกลุ่มเป็นหมายเลข 1-6 จากนั้นร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
จากหนังสือเรียน  
 4. ครูกำหนดให้นักเรียนหมายเลข 1 สัมภาษณ์นักเรียนหมายเลข 2 นักเรียนหมายเลข 3 สัมภาษณ์
นักเรียนหมายเลข 4 และนักเรียนหมายเลข 5 สัมภาษณ์นักเรียนหมายเลข 6 เกี่ยวกับลักษณะวิถีชีวิตของคน
ในชุมชนเกาะเกร็ด ตามประเด็นที่กำหนดให้ในใบงาน เรื่อง ชุมชนเกาะเกร็ด  
     ขั้นสรุป 
 5. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ในประเด็นที่ครูกำหนด ดังนี้  ลักษณะของชุมชนเกาะเกร็ดการประกอบ
อาชีพในอดีตและปัจจุบันประเพณีที่สำคัญของชุมชนเกาะเกร็ด 
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 7. สื่อ/แหล่งเรียนรู ้

ลำดับที ่ รายการสื่อ กิจกรรมที่ใช้ แหล่งที่มา 

๑ รูปภาพ เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจัดเตรียม 

๒ ใบความรู ้ เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจัดเตรียม 

๓ ใบงาน เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจัดเตรียม 

๔ หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์  ป.๒ นักเรียนดูภาพและฝึกอา่น ครูจัดหา 

๕ แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
และผลงานระหว่างเรียน 

สังเกตพฤติกรรมและผลงาน 
ระหว่างเรียน 

ครูจัดหา 

 
8. การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้

สิ่งที่ตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ เครื่องมือที่ใช้วัด การประเมินผล/ 
เกณฑ์ผ่าน 

๑. อธิบายลักษณะของ
ชุมชนเกาะเกร็ดได ้(K) 
 

- แสดงความคดิเห็น 
- อธิบาย 

-ใบความรู ้ ร้อยละ 7๐ 

๒. เขียนสำรวจชุมชน
เกาะเกร็ด (P) 
 

-สำรวจชุมชนเกาะเกร็ด -แบบประเมินผลงาน 
-ใบงาน 

ร้อยละ 7๐ 

3.  มีเจตคติทีด่ีต่อวิชา
ประวัติศาสตร ์(A) 

- สังเกตรายบุคคล 
 

-แบบประเมินการสังเกต
พฤติกรรม 

ร้อยละ 7๐ 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
     
 



91 
 

บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
ผลการจัดการเรียนรู ้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
แนวทางแก้ปัญหา 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
       ลงชื่อ....................................................(ผู้สอน) 
              ( ................................................) 
        ตำแหน่ง  ................................................ 
 
 
ความคิดเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับมอบหมาย 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
       ลงชื่อ..................................................(ผู้ตรวจ) 
             ( ................................................) 
                ตำแหน่ง..................................................... 
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ใบงาน เรื่อง ชุมชนเกาะเกรด็ 

 
 

ค าช้ีแจง   ใหน้กัเรยีนตอบค าถามเกีย่วกบัวถิชีวีติของคนในชุมชนเกาะเกรด็  
  

๑. ชุมชนเกาะเกรด็ ตัง้อยู่ในบริเวณใด 

 
           
           
           
 
 

๒. ลกัษณะการอยู่ร่วมกนัของคนในชุมชนเกาะเกรด็ในสมยัก่อน มีลกัษณะอย่างไร 

 
           
           
           
 
 

๓. คนในชุมชนเกาะเกรด็สมยัก่อนประกอบอาชีพใด 

 
           
           
           
 
 

๔. วฒันธรรมท่ีชาวชมุชนเกาะเกรด็สืบทอดมาจากบรรพบุรษุเช้ือสายมอญ มีอะไรบ้าง 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 3 ฉันเป็นใคร เวลาเรียน 9 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15 การเปลี่ยนแปลงวิถชีีวิตของคนในชุมชน เกาะเกร็ด (๑) เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 

สอนวันที่ ......…………………..….. เดือน …………………………………………….. พ.ศ ........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๑. มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู ้
มาตรฐาน ส ๔.๒  เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดตีจนถึงปจจุบันในดานความสัมพนัธและ การ

เปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเน่ือง ตระหนักถึงความสําคัญและสามารถ วิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้น 
ตัวชี้วัด 

 ส ๔.2 ป.๒/๑ สืบค้นถึงการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตประจำวันของคนในชุมชนของตนจากอดีตถึง
ปัจจุบัน 

 ส ๔.2 ป.2/2  อธิบายผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน 

 
2. สาระสำคัญ      
  การเปลี ่ยนแปลงของชุมชนเกาะเกร็ดที ่มีสาเหตุมาจากปัจจัยต่างๆ ย่อมส่งผลกระทบต่อวิถี
ชีวิตประจำวันของคนในชุมชน 

 

3. สาระการเรียนรู ้                                                                                                                               
 ๑. วิธกีารสืบค้นข้อมูลอย่างง่ายๆ เช่น การสอบถามพ่อแม่ ผู้รู้ในชุมชน 

 ๒. วิถีชีวิตของคนในชุมชน เช่น การประกอบอาชีพ การแต่งกาย การสื่อสาร ประเพณีในชุมชนจาก
อดีตถึงปัจจุบัน 
 ๓. สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
         ๔. การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของคนในชุมชนทางด้านต่างๆ 
 ๕. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
 
๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑. บอกปัจจัยที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของชุมชนเกาะเกร็ดได้ ( K ) 
 2.  เขียนแผนที่ทางความคิดการเปลี่ยนแปลงของชุมชนเกาะเกร็ด ( P ) 
 3.  มีเจตคติทีด่ีต่อวิชาประวัติศาสตร์ ( A )  
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5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน                                                                                                      
 ๑. สมรรถนะหลักด้านทกัษะการคดิขั้นสูงและนวัตกรรม 
      ๒. สมรรถนะหลักด้านการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล 
 
แนวทางการบูรณาการ  

7.สมรรถนะหลักด้านทกัษะการคดิขั้นสูงและ
นวัตกรรม 

ลงมือแก้ปัญหาทางสังคมหรือสิ่งแวดล้อมดว้ยตนเองอย่าง
เป็นขั้นตอนและเป็นระบบด้วยสำนึกของการเป็นพลเมืองดี 

10.สมรรถนะหลักด้านการเป็นพลเมืองที่
เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล 

ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะเพื่อนำเสนอ
ทางเลือกใหม่หรือส่งเสรมิให้มีการบังคับใช้ให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่สังคมที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม 

 
6. กิจกรรมการเรียนรู้  (วิธีสอนโดยการจดัการเรยีนรู้แบบร่วมมือ: เทคนิคการสัมภาษณ์ 3 ขั้นตอน) 
      ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน   
 ๑. ครูถามนักเรียนว่า หากกล่าวถึงเกาะเกร็ด นักเรียนจะนึกถึงอะไรเป็นอันดับแรก โดยครูเปิดโอกาส
ให้นักเรียนตอบได้อย่างอิสระนักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด ชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่ มีเอกลักษณ์ที่เป็น
ที่รู้จักของคนทั่วไปหรือไม่ จงอธิบาย  เหตุผล   (พิจารณาตามคำตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของ
ครูผู้สอน) 
      ขั้นสอน  
 2. นักเรียนแต่ละหมายเลขเปลี่ยนบทบาทกัน โดยให้นักเรียนหมายเลข 2 สัมภาษณ์นักเรียนหมายเลข 1 
นักเรียนหมายเลข 4 สัมภาษณ์นักเรียนหมายเลข 3 และนักเรียนหมายเลข 6 สัมภาษณ์นักเรียนหมายเลข 5  
          3. ครูให้สมาชิกแต่ละกลุ่มหมุนเวียนกันสรุปใจความที่ได้รับฟังจากการสัมภาษณ์เมื่อชั่วโมงที่แล้ว                  
ให้สมาชิกคนอื่นๆ ฟังว่า เพื่อนพูดอะไร ได้ใจความสำคัญอย่างไร เช่น 
 หมายเลข 1 บอกกับหมายเลข 3 4 5 และ 6 เกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่องที่หมายเลข 2 ให้สัมภาษณ ์
 หมายเลข 2 บอกกับหมายเลข 3 4 5 และ 6 เกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่องที่หมายเลข 1 ให้สัมภาษณ ์
 หมายเลข 3 บอกกับหมายเลข 1 2 5 และ 6 เกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่องที่หมายเลข 4 ให้สัมภาษณ์ 
 หมายเลข 4 บอกกับหมายเลข 1 2 5 และ 6 เกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่องที่หมายเลข 3 ให้สัมภาษณ์ 
 หมายเลข 5 บอกกับหมายเลข 1 2 3 และ 4 เกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่องที่หมายเลข 6 ให้สัมภาษณ ์
 หมายเลข 6 บอกกับหมายเลข 1 2 3 และ 4 เกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่องที่หมายเลข 5  ให้สมัภาษณ์ 
 4. นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปใจความสำคัญเกี่ยวกับลักษณะวิถีชีวิต ของคนในชุมชนเกาะเกร็ด แล้ว
บันทึกลงในใบงานที่ 3.1 เสร็จแล้วนำส่งครูตรวจ 
       
 
 



95 
 

 ขั้นสรุป 
 5. ครูอธิบายให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการศึกษาการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน และ
การปรับตัวที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
 6. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด การส่งเสริมให้ชุมชนเกาะเกร็ดเป็นแหล่งท่องเที่ยว ส่งผลดีต่อ
คนในชุมชนอย่างไร (ทำให้คนในชุมชนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก และสร้างรายได้แก่คนในชุมชน) 
 

 7. สื่อ/แหล่งเรียนรู ้

ลำดับที ่ รายการสื่อ กิจกรรมที่ใช้ แหล่งที่มา 

๑ รูปภาพ เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจัดเตรียม 

๒ ใบความรู ้ เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจัดเตรียม 

๓ ใบงาน เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจัดเตรียม 

๔ หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์  ป.๒ นักเรียนดูภาพและฝึกอา่น ครูจัดหา 

๕ แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
และผลงานระหว่างเรียน 

สังเกตพฤติกรรมและผลงาน 
ระหว่างเรียน 

ครูจัดหา 

 
8. การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้

สิ่งที่ตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ เครื่องมือที่ใช้วัด การประเมินผล/ 
เกณฑ์ผ่าน 

๑. บอกปัจจัยที่เป็น
สาเหตุทำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของชุมชน
เกาะเกร็ดได ้(K) 

- นำเสนอ 
- ถามตอบ 

-ใบความรู ้ ร้อยละ 7๐ 

2.  เขียนแผนที่ทาง
ความคดิการ
เปลี่ยนแปลงของชุมชน
เกาะเกร็ด (P) 
 

-แผนที่ทางความคิดการ
เปลี่ยนแปลงของชุมชน
เกาะเกร็ด 

-แบบประเมินผลงาน 
-ใบงาน 

ร้อยละ 7๐ 

3.  มีเจตคติทีด่ีต่อวิชา
ประวัติศาสตร ์(A)  
 

- สังเกตรายบุคคล 
 

-แบบประเมินการสังเกต
พฤติกรรม 

ร้อยละ 7๐ 
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บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
ผลการจัดการเรียนรู ้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
แนวทางแก้ปัญหา 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
       ลงชื่อ....................................................(ผู้สอน) 
              ( ................................................) 
        ตำแหน่ง  ................................................ 
 
 
ความคิดเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับมอบหมาย 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
       ลงชื่อ..................................................(ผู้ตรวจ) 
             ( ................................................) 
                ตำแหน่ง..................................................... 
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ใบงาน เรื่อง ความเปล่ียนแปลงชุมชนเกาะเกรด็ 

 

ค าช้ีแจง   ใหน้กัเรยีนเขยีนแผนทีค่วามคดิเกีย่วกบัความเปลีย่นแปลงวถิชีวีติของคนในชุมชนเกาะเกรด็  
  
           
           
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ชุมชนเกาะเกรด็ 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 3 ฉันเป็นใคร เวลาเรียน 9 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16 การเปลี่ยนแปลงวิถชีีวิตของคนในชุมชน เกาะเกร็ด (2) เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 

สอนวันที่ ......…………………..….. เดือน …………………………………………….. พ.ศ ........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๑. มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ส ๔.๒  เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดตีจนถึงปจจุบันในดานความสัมพนัธและ การ

เปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเน่ือง ตระหนักถึงความสําคัญและสามารถ วิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้น 
ตัวชี้วัด 

 ส ๔.๒   ป.2/2  อธิบายผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน 

 
2. สาระสำคัญ      
  การเปลี่ยนแปลงด้านการประกอบอาชีพ การแตง่กาย ประเพณีในชุมชนเกาะเกร็ดจากอดีตถึงปัจจุบัน 
จะส่งผลกระทบต่อวิถีชวีติประจำวันของคนในชุมชน 

 

3. สาระการเรียนรู้                                                                                                                                
 ๑. การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของคนในชุมชนทางด้านต่างๆ                                                                  
 ๒. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน 

 

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑. อธิบายผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของชุมชนที่มีต่อวิถีชีวติของคนในชุมชนเกาะเกร็ดได้ (K) 
 2. ออกแบบแผ่นภาพอาชีพในเกาะเกรด็ (P) 
 3. มีเจตคตทิี่ดตี่อวิชาประวัติศาสตร์ (A) 
 
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน                                                                                                      
 ๑. สมรรถนะหลักด้านดา้นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
      ๒. สมรรถนะหลักด้านทกัษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
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แนวทางการบูรณาการ 

4.สมรรถนะหลักด้านด้านภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร 

ใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์
ภูมิศาสตร์ พลเมืองการเป็นพลเมือง เศรษฐศาสตร์ ศาสนา
และวัฒนธรรมเป็นข้อความหรือบทอ่านสั้นๆ 

6.สมรรถนะหลักด้านทกัษะอาชีพและการ
เป็นผู้ประกอบการ 

พัฒนาอาชพีและการประกอบการแบบใหม่โดยใช้บริบท
ทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม 

 
6. กิจกรรมการเรียนรู้  (วิธีสอนโดยการจดัการเรยีนรู้แบบร่วมมือ : เทคนคิการสัมภาษณ์ 3 ขั้นตอน) 
      ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน   
 ๑.  ครูนำบัตรภาพสินค้าต่างๆ ที่มีวางจำหน่ายในชุมชนเกาะเกร็ดที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชนเกาะเกร็ดในปัจจุบันมาแสดงให้นักเรียนดู 
      ขั้นสอน 
 2. นักเรียนรวมกลุ่มเดิม แล้วครูกำหนดหมายเลขประจำกลุ่ม จากนั้นให้ส่งตัวแทนกลุ่มออกมา                     
รับซองคำถามที่ครูเตรียมไว้  
 3. สมาชิกแต่ละกลุ่มวิเคราะห์คำถามเพื่อหาแนวคำตอบร่วมกัน จากนั้นร่วมกันแสดงความคิดเห็นแนว
คำตอบของกลุ่มที่ได้จากการวิเคราะห์ 
 4. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอแนวคำตอบที่หน้าชั้นเรียน พร้อมอ่านคำถามที่ได้รับ 
     ขั้นสรุป 
 5. นักเรียนร่วมกันเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของชุมชนในสมัยอดีตมาจนถึงปัจจุบัน แล้วสรุปผล
การเปรียบเทียบ 
 6. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด นักเรียนมีแนวทางในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีของ
ชุมชนได้อย่างไร  (พิจารณาตามคำตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 
 
7. สื่อ/แหล่งเรียนรู ้

ลำดับที ่ รายการสื่อ กิจกรรมที่ใช้ แหล่งที่มา 

๑ รูปภาพ เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจัดเตรียม 

๒ ใบความรู ้ เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจัดเตรียม 

๓ ใบงาน เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจัดเตรียม 

๔ หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์  ป.๒ นักเรียนดูภาพและฝึกอา่น ครูจัดหา 

๕ แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
และผลงานระหว่างเรียน 

สังเกตพฤติกรรมและผลงาน 
ระหว่างเรียน 

ครูจัดหา 
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8. การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้

สิ่งที่ตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ เครื่องมือที่ใช้วัด การประเมินผล/ 
เกณฑ์ผ่าน 

๑. อธิบายผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงของ
ชุมชนที่มีต่อวิถีชีวติของ
คนในชุมชนเกาะเกร็ดได ้ 
(K) 

- แสดงความคดิเห็น 
- นำเสนอ 

-ใบความรู ้ ร้อยละ 7๐ 

2. ออกแบบแผ่นภาพ
อาชีพในเกาะเกร็ด (P) 

-แผ่นภาพอาชีพในเกาะ
เกร็ด 

-แบบประเมินผลงาน 
-ใบงาน 

ร้อยละ 7๐ 

3. มีเจตคตทิี่ดตี่อวิชา
ประวัติศาสตร ์(A) 

- สังเกตรายบุคคล 
 

-แบบประเมินการสังเกต
พฤติกรรม 

ร้อยละ 7๐ 
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บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
ผลการจัดการเรียนรู ้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
แนวทางแก้ปัญหา 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
       ลงชื่อ....................................................(ผู้สอน) 
              ( ................................................) 
        ตำแหน่ง  ................................................ 
 
 
ความคิดเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับมอบหมาย 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
       ลงชื่อ..................................................(ผู้ตรวจ) 
             ( ................................................) 
                ตำแหน่ง..................................................... 
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บตัรภาพ 
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                                                               ใบงาน เรื่องอาชีพในเกาะเกรด็     
 
ค าช้ีแจง   ให้นักเรียนวาดอาชีพหรือหารปูภาพ อาชีพในเกาะเกรด็ แล้วเขียนบรรยาย 

 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 3 ฉันเป็นใคร เวลาเรียน 9 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17 การเปลี่ยนแปลงวิถชีีวิตของคนในชุมชน เกาะเกร็ด (2) เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 

สอนวันที่ ......…………………..….. เดือน …………………………………………….. พ.ศ ........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๑. มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

 มาตรฐาน ส ๔.๒  เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดตีจนถึงปจจุบันในดานความสัมพนัธและ การ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเน่ือง ตระหนักถึงความสําคัญและสามารถ วิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้น 

ตัวชี้วัด 
 ส ๔.๒   ป.2/2  อธิบายผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน 

 
2. สาระสำคัญ      
  การเปลี่ยนแปลงด้านการประกอบอาชีพ การแตง่กาย ประเพณีในชุมชนเกาะเกร็ดจากอดีตถึงปัจจุบัน 
จะส่งผลกระทบต่อวิถีชวีติประจำวันของคนในชุมชน 

 

3. สาระการเรียนรู้                                                                                                                                
 ๑. การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของคนในชุมชนทางด้านต่างๆ                                                                  
 ๒. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน 

 

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑. สรุปผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของชุมชนที่มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชนเกาะเกร็ดได้ (K) 
 2. เขียนแผนที่ความคิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนเกาะเกร็ด (P) 
 3. มีเจตคติทีด่ีต่อวิชาประวัติศาสตร ์(A) 
 

5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน                                                                                                      
 ๑. สมรรถนะหลักด้านทกัษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
     ๒. สมรรถนะหลักด้านการรู้เทา่ทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล 
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แนวทางการบูรณาการ 

5.สมรรถนะหลักด้านทกัษะชีวิตและความ
เจริญแห่งตน 

แก้ปัญหาในชีวิตปรับตัวต่อสภาพความเปลี่ยนแปลงและ
ดำเนินชีวิตให้พอดี มคีวามสมดุลดา้นโดยการน้อมนำ
หลักศาสนาที่ยึดถือมาใช ้

8.สมรรถนะหลักด้านการรู้เท่าทันสื่อ 
สารสนเทศและดิจิทัล 

ศึกษาและเรียนรู้กลไกของการละเมิดสิทธิในโลกไซเบอร์
และแสวงหาวิธีป้องกันแก้ไข 

 
6. กิจกรรมการเรียนรู้  (วิธีสอนโดยการจดัการเรยีนรู้แบบร่วมมือ : เทคนคิการสัมภาษณ์ 3 ขั้นตอน) 
      ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน   
 ๑.  ครูให้นักเรียนสังเกตถึงความหลากหลายของสินค้าต่างๆ ที่นำมาจำหน่าย หลังจากที่ทางอำเภอ
เกาะเกร็ดได้ส่งเสริมให้ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
 2. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด ชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมให้เป็นแหล่ง ท่องเที ่ยวส่งผลดีต่อ
คนในชุมชนอย่างไร (ทำให้คนในชุมชนมีรายได้จากการขายสินค้าให้นักท่องเที่ยว) 
      ขั้นสอน 
 3. นักเรียนรวมกลุ่มเดิม แล้วครูกำหนดหมายเลขประจำกลุ่ม จากนั้นให้ส่งตัวแทนกลุ่มออกมา                     
รับซองคำถามที่ครูเตรียมไว้  
 4. สมาชิกแต่ละกลุ่มวิเคราะห์คำถามเพื่อหาแนวคำตอบร่วมกัน จากนั้นร่วมกันแสดงความคิดเห็นแนว
คำตอบของกลุ่มที่ได้จากการวิเคราะห์ 
 5. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอแนวคำตอบที่หน้าชั้นเรียน พร้อมอ่านคำถามที่ได้รับ  
     ขั้นสรุป 
 6. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปประเด็นความรู้เกี ่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน      
เกาะเกร็ด ดังนี้ 
  -  สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
  - การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของคนในชุมชนทางด้านต่างๆ 
  - ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
 7. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด นักเรียนมีแนวทางในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีของ
ชุมชนได้อย่างไร (พิจารณาตามคำตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 
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 7. สื่อ/แหล่งเรียนรู ้

ลำดับที ่ รายการสื่อ กิจกรรมที่ใช้ แหล่งที่มา 

๑ รูปภาพ เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจัดเตรียม 

๒ ใบความรู ้ เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจัดเตรียม 

๓ ใบงาน เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจัดเตรียม 

๔ หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์  ป.๒ นักเรียนดูภาพและฝึกอา่น ครูจัดหา 

๕ แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
และผลงานระหว่างเรียน 

สังเกตพฤติกรรมและผลงาน 
ระหว่างเรียน 

ครูจัดหา 

 
8. การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้

สิ่งที่ตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ เครื่องมือที่ใช้วัด การประเมินผล/ 
เกณฑ์ผ่าน 

๑. สรุปผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงของชุมชนที่มี
ต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน
เกาะเกร็ดได ้(K) 

- แสดงความคดิเห็น 
- นำเสนอ 

-แบบประเมินผลงาน 
-ใบงาน 

ร้อยละ 7๐ 

2. เขียนแผนที่ความคิด
การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
ของคนในชุมชน       
เกาะเกร็ด (P) 
 

-แผนที่ความคดิการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของ
คนในชุมชนเกาะเกร็ด 

-แบบประเมินผลงาน 
-ใบงาน 

ร้อยละ 7๐ 

3. มีเจตคติทีด่ีต่อวิชา
ประวัติศาสตร ์(A) 
 

- สังเกตรายบุคคล 
 

-แบบประเมินการสังเกต
พฤติกรรม 

ร้อยละ 7๐ 
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บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
ผลการจัดการเรียนรู ้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
แนวทางแก้ปัญหา 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
       ลงชื่อ....................................................(ผู้สอน) 
              ( ................................................) 
        ตำแหน่ง  ................................................ 
 
 
ความคิดเปน็ของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับมอบหมาย 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
       ลงชื่อ..................................................(ผู้ตรวจ) 
             ( ................................................) 
                ตำแหน่ง..................................................... 
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ใบงาน เร่ือง การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนเกาะเกรด็ 
 
ค าช้ีแจง     ใหน้กัเรยีนเขยีนแผนทีท่างความคดิการเปลีย่นแปลงวถิชีวีติของคนในชุมชนเกาะเกรด็ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวติของคนในชุมชนเกาะเกร็ด 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 3 ฉันเป็นใคร เวลาเรียน 9 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18 การเปลี่ยนแปลงในชุมชนของเรา เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 

สอนวันที่ ......…………………..….. เดือน …………………………………………….. พ.ศ ........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๑. มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ส ๔.๒  เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบันในดานความสัมพันธและ 

การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเน่ือง ตระหนักถึงความสําคัญและสามารถ วิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้น 
ตัวชี้วัด 

 ส ๔.๒ ป.๒/๑  สืบค้นถึงการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตประจำวันของคนในชุมชนของตนจากอดีต                  
ถึงปัจจุบัน 
 ส ๔.๒ ป.2/2  อธิบายผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
 
2. สาระสำคัญ      
  การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตนจากอดีตถึงปัจจุบัน จะทำให้สามารถอธิบาย
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน 

 

3. สาระการเรียนรู้                                                                                                                                
 ๑. วิธกีารสืบค้นข้อมูลอย่างง่ายๆ เช่น การสอบถามพ่อแม่ ผู้รู้ในชุมชน 

 ๒. วิถีชีวติของคนในชุมชน เช่น การประกอบอาชพี การแต่งกาย การสื่อสาร ประเพณใีนชุมชนจาก
อดีตถึงปัจจุบัน 

 ๓. สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน 

 ๔. การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของคนในชุมชนทางด้านต่างๆ 

 ๕. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน 

 

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑. สืบค้นถึงการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตประจำวันของคนในชุมชนของตนจากอดตีถึงปัจจุบันได้ (K) 
 ๒. กิจกรรมกลุ่มศึกษา นำเสนอชุมชนของตนเอง (P) 
 3. มีเจตคตทิี่ดตี่อวิชาประวัติศาสตร ์(A) 
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5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน                                                                                                      
 ๑. สมรรถนะหลักด้านการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
      ๒. สมรรถนะหลักด้านดา้นการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
 

แนวทางการบูรณาการ  

3.สมรรถนะหลักด้านการสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 

สืบสอบความรู้ มโนทัศนด์้านสังคม ศาสนาและ
วัฒนธรรมจากเร่องราวบริบทรอบตัวแหล่งสื่อต่างๆและ
ดิจิทัล หลักฐานเชิงประจักษ์ 

8.สมรรถนะหลักด้านด้านการรู้เทา่ทันสื่อ 
สารสนเทศ และดิจทิัล 

ศึกษาและเรียนรู้กลไกของการละเมิดสิทธิในโลกไซ
เบอร์และแสวงหาวิธีป้องกัน 

 
6. กระบวนการจัดการเรียนรู้  (วิธีสอนโดยใช้วิธกีารทางประวัตศิาสตร์) 
      ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน   
 ๑. ครตูั้งประเด็นคำถามให้นักเรียนตอบ หรือแสดงความคิดเห็น เช่น                                                         
  - ปัจจุบันชุมชนของนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงจากสมัยที่ นักเรียนเป็นเด็กอย่างไร เช่น มีการ
สร้างถนนคอนกรีตแทนถนนที่เป็นดินลูกรัง 
  - หากนักเรียนต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชน นักเรียนจะ
สอบถาม หรือรวบรวมข้อมูลหลักฐานต่างๆ ได้อย่างไร 
 ๒. ครูอธิบายให้ฟังว่า การที่นักเรียนจะทราบการเปลี่ยนแปลงของชุมชนมีวิธีง่ายๆ เช่น สอบถามจาก
พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้รู้ในชมุชน เพื่อสืบค้นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำวนัของคนในชุมชน ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ เช่น ความเจริญของบ้านเมือง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นต้น 
      ขั้นสอน 
 3. สมาชกิในแต่ละกลุ่มวางแผนการทำงานรว่มกนั และแบ่งหน้าที่ให้กับสมาชิกในกลุ่มตามความ
เหมาะสม  
  4. นักเรียนแต่ละกลุ่มสบืค้นข้อมูล เรื่อง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิต
ของคนในชุมชน จากแหล่งข้อมูลโดยการสอบถามพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้รู้ในชุมชนเกี่ยวกับวิถีชวีิตของคนใน
ชุมชนของตนเองในอดีตจนถึงปัจจุบัน แล้วบันทึกผล 
 5. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด ความเจรญิก้าวหน้าของเทคโนโลยี มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
วิถีชีวิตของนักเรียนอย่างไร  (พจิารณาตามคำตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน ) 
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 ขั้นสรุป 
  6. นักเรียนแต่ละกลุ่มสง่ตัวแทนออกมานำเสนอผลการสืบค้นข้อมูล เรื่อง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ในชุมชนที่มีผลกระทบตอ่วิถีชีวิตของคนในชุมชน 
7. สื่อ/แหล่งเรียนรู ้

ลำดับที ่ รายการสื่อ กิจกรรมที่ใช้ แหล่งที่มา 

๑ รูปภาพ เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจัดเตรียม 

๒ ใบความรู ้ เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจัดเตรียม 

๓ ใบงาน เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจัดเตรียม 

๔ หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์  ป.๒ นักเรียนดูภาพและฝึกอา่น ครูจัดหา 

๕ แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
และผลงานระหว่างเรียน 

สังเกตพฤติกรรมและผลงาน 
ระหว่างเรียน 

ครูจัดหา 

 
8. การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้

สิ่งที่ตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ เครื่องมือที่ใช้วัด การประเมินผล/ 
เกณฑ์ผ่าน 

๑. สืบค้นถึงการเปลี่ยนแปลง
ในวิถีชีวิตประจำวันของคน  
ในชุมชนของตนจากอดีตถึง
ปัจจุบันได้ (K) 

- กิจกรรมกลุ่ม 
- นำเสนอ 

-ใบความรู ้ ร้อยละ 7๐ 

๒. กิจกรรมกลุ่มศึกษา 
นำเสนอชุมชนของตนเอง (P) 
 

-ใบงาน -แบบประเมินผลงาน 
-ใบงาน 

ร้อยละ 7๐ 

3. มีเจตคตทิี่ดตี่อวิชา
ประวัติศาสตร ์(A) 
 

- สังเกตรายบุคคล 
 

-แบบประเมินการสังเกต
พฤติกรรม 

ร้อยละ 7๐ 
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บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
ผลการจัดการเรียนรู ้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
แนวทางแก้ปัญหา 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
       ลงชื่อ....................................................(ผู้สอน) 
              ( ................................................) 
        ตำแหน่ง  ................................................ 
 
 
ความคิดเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับมอบหมาย 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
       ลงชื่อ..................................................(ผู้ตรวจ) 
             ( ................................................) 
                ตำแหน่ง..................................................... 
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ใบงาน เรื่อง กิจกรรมกลุ่มศึกษา (ชุมชนตนเอง) 

    
ค าช้ีแจง   ใหน้กัเรยีนสรุปประเดน็ชุนชนของตนเองแลว้น าเสนอหน้าชัน้เรยีน 
 

ชุมชน……………………………………………………………………………………………………

………………………………………ความเป็นมา……………………………………………………... 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

ปัญหาของชุมชน……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

จุดเด่น…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

จุดดอ้ย…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

แหล่งท่องเทีย่วชุมชน…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 3 ฉันเป็นใคร เวลาเรียน 9 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19 การเปลี่ยนแปลงในชุมชนของเรา เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 

สอนวันที่ ......…………………..….. เดือน …………………………………………….. พ.ศ ........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๑. มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

 มาตรฐาน ส ๔.๒  เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดตีจนถึงปจจุบันในดานความสัมพนัธและ การ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเน่ือง ตระหนักถึงความสําคัญและสามารถ วิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้น 

ตัวชี้วัด 
ส ๔.๒   ป.๒/๑  สืบค้นถึงการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตประจำวันของคนในชุมชนของตนจากอดีต                  

ถึงปัจจุบัน  
ส ๔.๒   ป.2/2  อธิบายผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
 

2. สาระสำคัญ      
  การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตนจากอดีตถึงปัจจุบัน จะทำให้สามารถอธิบาย
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน 

 

3. สาระการเรียนรู้                                                                                                                                
 ๑. วิธกีารสืบค้นข้อมูลอย่างง่ายๆ เช่น การสอบถามพ่อแม่ ผู้รู้ในชุมชน 

 ๒. วิถีชีวติของคนในชุมชน เช่น การประกอบอาชพี การแต่งกาย การสื่อสาร ประเพณใีนชุมชนจาก
อดีตถึงปัจจุบัน 

 ๓. สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน 

 ๔. การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของคนในชุมชนทางด้านต่างๆ 

 ๕. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน 

 

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑. สรุปผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของชุมชนที่มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชนได้ (K) 
 2. เขียนแผ่นภาพการเปลี่ยนแปลงของชุมชน (P) 
 3. มีเจตคตทิี่ดตี่อวิชาประวัติศาสตร ์(A) 
 



115 
 

5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน                                                                                                      
 ๑. สมรรถนะหลักด้านทกัษะการคดิขั้นสูงและนวัตกรรม                                         
           ๒. สมรรถนะหลักด้านการเป้นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล      
 
แนวทางการบูรณาการ 

7.สมรรถนะหลักด้านทกัษะการคดิขั้นสูง
และนวัตกรรม      

ระบุปัญหาทางสังคมหรือสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์สาเหตุของ
ปัญหา หาวิธีการแก้ปัญหาและเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่
เหมาะสมที่สุดโดยไม่ส่งผลใดๆต่อความสันติสุขในสังคมไทย
และสังคมโลก 

10.สมรรถนะหลักด้านการเป็นพลเมืองที่
เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล      

ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะเพื่อนำเสนอ
ทางเลือกใหม่หรือส่งเสรมิให้มีการบังคับใช้ให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่สังคมที่เท่าเทียมและเป็นธรรม 

 
6. กระบวนการจัดการเรียนรู้  (วิธีสอนโดยใช้วิธกีารทางประวัตศิาสตร์) 
      ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน   
 1. นักเรียนรวมกลุ่มเดิม จากนั้นครูอธิบายวิธีการสืบค้นข้อมูลการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตประจำวัน 
ของคนในชุมชนของตนจากอดีตถึงปัจจุบัน ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
 2. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามข้อสงสัย เพื่อให้นักเรียนสามารถ 
นำไปปฏิบัติได้จริง 
 3. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด นักเรียนคิดว่าการเปลี่ยนแปลงของชุมชนเกิดขึ้นเพราะเหตุใด 
(พิจารณาตามคำตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 
 ขั้นสอน 
 4. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำผลการสืบค้นข้อมูล เรื่อง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนที่มีผลกระทบต่อ
วิถีชีวิตของคนในชุมชน จากแหล่งข้อมูลต่างๆ มาเปรียบเทียบ วิเคราะห์ และประเมินผลจากข้อมูลที่ได้รวบรวม
ว่า ชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงในด้านใด มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร และส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน
อย่างไร 
 5. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำผลสรุปจากการเปรียบเทียบ วิเคราะห์ และประเมินผลจากข้อมูลที่ได้
รวบรวมมาตีความและสังเคราะห์ว่า ข้อมูลที่ได้จากหลักฐานใดมีความสำคัญ มีความน่าเชื่อถือ ถูกต้องตาม
เหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนมากกว่ากัน 
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 6. สมาชิกในกลุ่มร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่กำหนด ดังนี้ 
  - สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
  - การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนทางด้านต่างๆ 
  - ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
 7. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปผลการอภิปรายและแสดงความคิดเห็น แล้วบันทึกข้อมูล 
     ขั้นสรุป 
 8. ครูและนักเรียนร่วมกันบอกประโยชน์ที่ได้รับจากการสืบค้นข้อมูล และแนวทางในการนำความรู้ไป
ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน 
 9. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด นักเรียนมีวิธีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรม
ทางตะวันตกที่เข้ามาสู่สังคมหรือชุมชนของนักเรียนอย่างไร (พิจารณาตามคำตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผู้สอน) 
   
7. สื่อ/แหล่งเรียนรู ้

ลำดับที ่ รายการสื่อ กิจกรรมที่ใช้ แหล่งที่มา 

๑ รูปภาพ เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจัดเตรียม 

๒ ใบความรู ้ เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจัดเตรียม 

๓ ใบงาน เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจัดเตรียม 

๔ หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์  ป.๒ นักเรียนดูภาพและฝึกอา่น ครูจัดหา 

๕ แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
และผลงานระหว่างเรียน 

สังเกตพฤติกรรมและผลงาน 
ระหว่างเรียน 

ครูจัดหา 

 
8. การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้

สิ่งที่ตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ เครื่องมือที่ใช้วัด การประเมินผล/ 
เกณฑ์ผ่าน 

๑. สรุปผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงของชุมชนที่มีต่อ
วิถีชีวิตของคนในชุมชนได้ (K) 

- นำเสนอ 
- แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

-ใบความรู ้
-แบบทดสอบหลังเรียน 

ร้อยละ 7๐ 

2. เขียนแผ่นภาพการ
เปลี่ยนแปลงของชุมชน  
(P) 

-แผ่นภาพการ
เปลี่ยนแปลงของชุมชน 

-แบบประเมินผลงาน 
-ใบงาน 

ร้อยละ 7๐ 

3. มีเจตคตทิี่ดตี่อวิชา
ประวัติศาสตร ์ (A) 

- สังเกตรายบุคคล 
 

-แบบประเมินการ
สังเกตพฤติกรรม 

ร้อยละ 7๐ 
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บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
ผลการจัดการเรียนรู ้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
แนวทางแก้ปัญหา 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
       ลงชื่อ....................................................(ผู้สอน) 
              ( ................................................) 
        ตำแหน่ง  ................................................ 
 
 
ความคิดเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับมอบหมาย 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
       ลงชื่อ..................................................(ผู้ตรวจ) 
             ( ................................................) 
                ตำแหน่ง..................................................... 
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ช้ินงาน/ภาระงาน 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่มสบืคน้ขอ้มูล เรื่อง การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในชุมชนทีม่ผีลกระทบต่อ
วถิชีวีติของคนในชุมชน โดยสอบถามพอ่แมห่รอืผูรู้ใ้นชุมชนเกีย่วกบัวถิชีวีติของคนในชุมชนของตนเอง
ในอดตีจนถงึปัจจุบนัแลว้น าขอ้มลูทีไ่ดม้าเปรยีบเทยีบว่า มกีารเปลีย่นแปลงอยา่งไร และสง่ผลกระทบต่อ
วถิชีวีติของคนในชุมชนอยา่งไร ตดิภาพประกอบพรอ้มบอกแหล่งขอ้มลู 
 

 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนที่มีผลต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน 

 
1.  สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน 

………………………………………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 2.  การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของคนในชุมชน 

1) การประกอบอาชีพ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) การแต่งกาย 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) การสื่อสาร  

……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) ประเพณี 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.  ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน 

………………………………………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 

 
คำชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
 

1. สาเหตุใดที่ทำให้คนในปัจจุบันไม่นิยมเดินทาง
ทางน้ำเหมือนในสมัยก่อน 
ก. ไม่มีแม่น้ำลำคลองให้เดินทาง   
ข. มีการออกกฎบังคับให้ใช้การเดินทางทางบก 
ค. มีการคมนาคมทางอื่นที่สะดวก รวดเร็วกว่า 

 
2. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  

วิถีชีวิตของคนในชุมชน 
ก. การตัดถนนผ่านชุมชน    
ข. พื้นที่ของชุมชนถูกเวนคืน 
ค. คนในชุมชนต่างคนต่างอยู่ 

 
3. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนในข้อใด ส่งผลกระทบ 
 ต่อสุขภาพของคน 

ก. มีถนนตัดผ่านชุมชน              
    

ข. มีโรงงานมาตั้งหลายโรงงาน              
ค. มีโรงพยาบาลมาตั้งในชุมชน 

 
4. วิถีชีวิตของคนในชุมชนในอดีต มีลักษณะเป็น

อย่างไร 
 ก. เป็นสังคมเกษตร                 
 ข. เป็นสังคมอุตสาหกรรม                   
 ค. เป็นสังคมเมืองขนาดใหญ่ 
 
5. เพราะเหตุใด คนในชุมชนเมืองบางส่วนจึงอาศัย

อยู่ตามห้องชุดแทนการปลูกบ้าน 
 ก. อากาศในเมืองหนาวขึ้น         
 ข. พื้นที่ในเมืองมีราคาแพง           
 ค. เป็นความนิยมของคนส่วนใหญ่ 

6. บ้านเรือนที่อยู่อาศัยในอดีตส่วนใหญ่ใช้วัสดุ
ประเภทใดในการก่อสรา้งมากที่สุด 

 ก. ไม้    
 ข. อิฐ 
 ค. กระเบื้อง 
 
7. อาชีพใดเกิดขึ้นมาใหม่ จากวิถีชีวติของคน        

ที่เปลี่ยนแปลง 
 ก. ค้าขาย  
 ข. เพาะปลูก    
 ค. รับตกแต่งเล็บ 
 
8. ข้อใดเป็นผลเสียที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง       

วิถีชีวิตของคนในชุมชน 
ก. มีความเป็นกันเองมากเกินไป  

  
ข. มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่น้อยลง 
ค. มีความสนิทสนมกันมากขึ้น 

 
9. การที่ประชาชนพากันเข้าไปอาศัยอยู่ในเมืองมาก 
 จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านใด 
 ก. อาชีพ   
 ข. การศึกษา 
 ค. การพึ่งพากัน 
 
10. ข้อใดเป็นผลดีที่เกิดขึ้นจากความเจริญของชุมชน 
 ก. มีลำคลองลดน้อยลง   
 ข. เดินทางได้สะดวก รวดเรว็ 
 ค. ไม่ต้องเสียเงินซ้ืออาหารกิน 
 

                                                                             ตัวชี้วัด ส 4.2 ข้อ 1-2 
  

1. ค 2. ข 3. ข 4. ก 5. ข 

6. ก 7. ค 8. ข 9. ก     10.  
ข 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 3 คนดีในท้องถิ่น เวลาเรียน 9 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20 คนดีที่ชุมชนเกาะเกร็ด เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 

สอนวันที่ ......…………………..….. เดือน …………………………………………….. พ.ศ ........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๑. มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู ้
มาตรฐาน ส ๔.๓  เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม  ภูมิปญญาไทย  มีความรัก ความภูมใิจ

และธํารงความเปนไทย 

ตัวชี้วัด 
 ส ๔.๓   ป.๒/๑  ระบุบุคคลที่ทำประโยชนต์่อทอ้งถิ่นหรือประเทศชาติ 
 

2. สาระสำคัญ      
  บุคคลที่ทำคุณประโยชนต์่อท้องถิ่น และประเทศชาต ิสมควรได้รับการยกย่องและควรนำมาเป็น
แบบอย่างที่ดี 
 

3. สาระการเรียนรู้                                                                                                                                
 ๑. บุคคลในท้องถิ่นที่ทำคุณประโยชน์ต่อการสรา้งสรรค์วัฒนธรรม และความมั่นคงของท้องถิ่น และ
ประเทศชาติในอดตีที่ควรนำเป็นแบบอย่าง 

 ๒. ผลงานของบุคคลในทอ้งถิ่นที่น่าภาคภูมิใจ 

 

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑. บอกบทบาท หน้าที่ของคนดีที่ชุมชนเกาะเกรด็ได้และอธิบายคุณประโยชน์และผลงานของคนดีที่
ชุมชนเกาะเกร็ดได ้ (K) 
 ๒. เขียนใบงาน คนดีที่ชมุชนเกาะเกร็ด (P) 
 3. มีเจตคตทิี่ดตี่อวิชาประวัติศาสตร ์(A) 
 

5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน                                                                                                      
 ๑. สมรรถนะหลักด้านทกัษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
      ๒. สมรรถนะหลักด้านการรู้เทา่ทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล 
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แนวทางการบูรณาการ  
5.สมรรถนะหลักด้านทกัษะชีวิตและ
ความเจริญแห่งตน 

ชื่นชมความงามของและศิลปวัฒนธรรม มีส่วนรว่มในกิจกรรม
และร่วมสืบทอดส่งต่อทะนุบำรุงรักษาใหด้ำรงสบืต่อไป 

8.สมรรถนะหลักด้านการรู้เท่าทันสื่อ 
สารสนเทศและดิจิทัล 

เรียนรู้และเข้าใจแนวคิดของสิทธิเสรีภาพในการนำเสนอ
ข่าวสารในโลกออนไลน ์

 
6. กิจกรรมการเรียนรู้  (วิธีสอนโดยการจดัการเรยีนรู้แบบร่วมมือ: เทคนิคคู่คิดสี่สหาย) 
      ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน   
 ๑. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด  คนดีในดวงใจของนักเรียนคือใครและทำความดีอย่างไร
(พิจารณาตามคำตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 
 ๒. ครูนำบัตรภาพบุคคลที่ได้รับการยกย่องจากองค์กรต่างๆ มาเล่าให้นักเรียนฟัง แล้วให้นักเรียน
ช่วยกันแสดงความคิดเห็นว่า บุคคลดังกล่าวนั้นมีคุณความดีที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมอะไรบ้าง โดยครู
ช่วยเสนอแนะเพิ่มเติม 

 ๓. นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างบุคคลที ่นักเรียนคิดว่า มีความดีงาม หรือเป็นบุคคลที่น่ายกย่อง          
ของบ้านเมืองเรา แล้วแสดงเหตุผลประกอบ จากนั้นนักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด 

        ขั้นสอน 

 ๔. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความ สามารถ คือ เก่ง ปานกลางค่อนข้าง
เก่ง ปานกลางค่อนข้างอ่อน และอ่อน จากนั้นกำหนดหมายเลขประจำตัวให้สมาชิกแต่ละคน ในกลุ่มเป็น
หมายเลข 1 - 4  
 ๕. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เรื ่อง ตัวอย่างคนดีในท้องถิ่นของเรา : คนดีที ่ชุมชน       
เกาะเกร็ด จากหนังสือเรียนตามหัวข้อ ดังนี้ 
  -  สมาชิกหมายเลข 1-2  ศึกษาเรื่อง พระสงฆ์ผู้สัง่สอนพระธรรมและความรู้ 
  -  สมาชิกหมายเลข 3-4  ศึกษาเรื่อง นายอำเภอผู้ริเริ่ม 
 ๖. นักเรียนแต่ละคู่นำความรู้ที่ได้รับมอบหมายให้ศึกษาจากชั่วโมง  ที่แล้วมาอภิปรายให้เพื่อนในกลุ่ม
ฟัง แล้วร่วมกันสรุปสาระสำคัญ 
  ๗. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำใบงาน เรื่อง คนดีที่ชุมชน  เกาะเกร็ด โดยให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม
หาคำตอบในใบงานด้วยตนเองจนครบทุกข้อ จากนั้นจับคู่กับเพื่อนในกลุ่มผลัดกันอธิบายคำตอบของตนเอง     
ให้เพื่อนฟัง (นักเรียนอีกคู่หน่ึงก็ปฏิบัติกิจกรรมเช่นเดียวกัน) 
 ๘. สมาชิกรวมกลุ่ม 4 คนตามเดิม ผลัดกันอธิบายคำตอบของคู่ตนเองให้เพื่อนอีกคู่หนึ่งฟัง และสรุป
คำตอบที่เป็นมติของกลุ่ม แล้วบันทึกคำตอบลงในใบงาน เสร็จแล้วนำส่งครูตรวจ  
 
 



122 
 

      ขั้นสรุป 
 ๙.นักเรียนช่วยกันสรุปข้อคิดที่ได้จากการศึกษาเรื่อง ตัวอย่างคนดี    ในท้องถิ่นของเรา : คนดีที่ชุมชน
เกาะเกร็ด และบอกแนวทางในการนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน 

๑๐.นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด การศึกษาเรื่องราวของคนดีในท้องถิ่นมีประโยชน์อย่างไร    
(ทำให้ได้เห็นตัวอย่างของการทำความดีและสามารถนำมาเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ 

 
7. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

ลำดับที ่ รายการสื่อ กิจกรรมที่ใช้ แหล่งที่มา 

๑ รูปภาพ เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจัดเตรียม 

๒ ใบความรู ้ เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจัดเตรียม 

๓ ใบงาน เพิ่มเติมความชดัเจนในเน้ือหา ครูจัดเตรียม 

๔ หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์  ป.๒ นักเรียนดูภาพและฝึกอา่น ครูจัดหา 

๕ แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
และผลงานระหว่างเรียน 

สังเกตพฤติกรรมและผลงาน 
ระหว่างเรียน 

ครูจัดหา 

 
 
8. การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้
 

สิ่งที่ตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ เครื่องมือที่ใช้วัด การประเมินผล/ 
เกณฑ์ผ่าน 

๑. บอกบทบาท หน้าที่ของ
คนดีที่ชุมชนเกาะเกรด็ได้
และอธิบายคุณประโยชน์
และผลงานของคนดีที่ชุมชน
เกาะเกร็ดได ้ (K) 

- อธิบาย 
- นำเสนอ 

-แบบประเมินผลงาน 
-ใบงาน 

ร้อยละ 7๐ 

๒. เขียนใบงาน คนดีที่
ชุมชนเกาะเกร็ด (P) 

-ใบงาน -แบบประเมินผลงาน 
-ใบงาน 

ร้อยละ 7๐ 

3. มีเจตคตทิี่ดตี่อวิชา
ประวัติศาสตร ์(A) 

- สังเกตรายบุคคล 
 

-แบบประเมินการสังเกต
พฤติกรรม 

ร้อยละ 7๐ 
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บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
ผลการจัดการเรียนรู ้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
แนวทางแก้ปัญหา 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
       ลงชื่อ....................................................(ผู้สอน) 
              ( ................................................) 
        ตำแหน่ง  ................................................ 
 
 
ความคิดเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับมอบหมาย 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
       ลงชื่อ..................................................(ผู้ตรวจ) 
             ( ................................................) 
                ตำแหน่ง..................................................... 
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ใบงานเรื่อง คนดีท่ีชุมชนเกาะเกรด็ 

 
 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรยีนตอบค าถามทีก่ าหนดใหถู้กตอ้ง 

 

๑. ความสมัพนัธข์องวดัและชุมชนในเกาะเกรด็ มลีกัษณะเป็นอยา่งไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

๒. หน้าทีข่องพระสงฆใ์นชุมชนเกาะเกรด็ มอีะไรบา้ง 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

๓. เพราะเหตุใด การพฒันาชุมชนเกาะเกรด็ของนายอ าเภอวชัรนิทร ์โรจนพานิช จงึประสบความส าเรจ็ 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
๔. การพฒันาชุมชนเกาะเกรด็เป็นแหล่งท่องเทีย่ว มปีระโยชน์ต่อชาวชุมชนเกาะเกรด็อย่างไร 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ที่ปรึกษา 

นายเกรียงไกร   จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศกึษา 
นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน ์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
นางสาวศุภร คุ้มวงศ ์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
นางสาวน้ำฝน อยู่ด ี รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
นางสาวนฤมล กังวาลไกล หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ 

 
 

คณะผู้จัดทำ 
คณะทำงานฝ่ายตรวจสอบคุณภาพแผนการสอนกลาง 

  นายอธิคุณ  สินธนาปัญญา ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

  โรงเรียนบางเขน  (ไว้สาลีอนุสรณ์)  สำนักงานเขตหลักสี่ 
  นายพัชรวัฒน์  พุฒิชัยธนาสิร ิ ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ 

  โรงเรียนวัดศาลาแดง  สำนักงานเขตบางแค 
 

คณะทำงานฝ่ายเขียนแผนการสอนกลาง 

  นางสาวภัทริยา  แก้วกาหลง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ ์ สำนักงานสัมพันธวงศ์ 
  นายศศิศ  คัมภีรยศ  ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ 

โรงเรียนคลองปักหลัก  สำนักงานเขตประเวศ 

  นางสาวชลธร  เวชศาสตร์  ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ 

โรงเรียนพระยาศิริไอยสวรรค ์ สำนักงานเขตบางพลัด 

 
ผู้ดำเนินงาน / ผู้เรียบเรียง 

นางสาวบุษราคัม ศรีจันทร ์ ศึกษานิเทศก์ วทิยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ 
  หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศการพัฒนาหลักสตูรการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
  และการจัดการเรียนรู ้

นางวาสนา รังสร้อย ศึกษานิเทศก์ วทิยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
  หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนกัการศึกษา 

นางนริศรา ริชาร์ดสัน ศึกษานิเทศก์ วทิยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
  หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนกัการศึกษา 

นางสาวนุชนาจ ประภาวะเก ศึกษานิเทศก์ วทิยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
  หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนกัการศึกษา 
 
ผู้ออกแบบปก 

นายวศิน พิมพ์สกุลานนท์   พนักงานโรงพิมพ ์
  สำนักการศึกษา 


