
 

 

 

 

          
 

         (วิชาประวตัิศาสตร)์ 



คำนำ 

  แผนการจัดการเรียนรู้เล่มนี้ จัดทำขึ้นสำหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้สาระการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256๕ ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ 
จำนวน 3 หน่วย รวม 20 ชั่วโมง ดังนี้ 

หน่วยการเรียนรู้ที ่ 1  เรื่อง  การใช้ศักราชตามปฏิทินไทยและปฏิทินสากล  

  จำนวน  6   ชัว่โมง  

หน่วยการเรียนรู้ที ่ 2  เรื่อง  เหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชน  

 จำนวน  6   ชัว่โมง 

หน่วยการเรียนรู้ที ่ 3  เรื่อง  การต้ังถิ่นฐาน การดำเนินชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน  

  จำนวน  8   ชัว่โมง 

                 คณะผู้จัดทำได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้
แกนกลาง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 
โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมและสื่อการเรียนรู้ที่ หลากหลาย 
ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ค้นพบความสามารถและความถนัดของตน จนนำไปสู่การพัฒนาตนเองได้ตาม
ศักยภาพในที่สุด  

                 ท้ายนี้ คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ครูผู ้สอนจะนำแผนการจัดการเรียนรู้เล่มนี้ไปใช้            
เป็นแนวทางในการจัดการเรยีนรู้และพัฒนาผู้เรียนได้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ต่อไป  

          คณะผู้จัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 

           หน้า 

1. โครงสร้างรายวิชา          1 

2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  การใช้ศักราชตามปฏิทินไทยและปฏิทินสากล     ๕ 

3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  เหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชน             3๘ 

4. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  การต้ังถิ่นฐาน การดำเนินชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน            ๗๐ 

5. คณะผู้จัดทำ           ๑๑๙



 โครงสรา้งรายวิชาประวัตศิาสตร ์  รหสัวชิา 13102 
           ระดบัชัน้ประถมศึกษาปทีี ่3  ภาคเรยีนที ่1   

 
 

หนว่ย
การ

เรียนรู้
ที่ 

ชือ่หนว่ย 
มาตรฐาน
ตัวชีว้ัด 

สาระสำคญั 
จำนวน
ชัว่โมง 

นำ้หนัก
คะแนน 

สมรรถนะหลกั สมรรถนะย่อย 

1 การใช้
ศักราช
ตาม
ปฏิทิน
ไทยและ
ปฏิทิน
สากล 
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 ที่มาของ
ศักราชที่
ปรากฏใน
ปฏิทิน  เช่น  
พุทธศักราช  
คริสต์ศักราช  
อย่างสังเขป   
(ถ้าเป็น
มุสลิมควร
เขียนอิจ
เราะห์
ศักราชด้วย) 
 วิธีการ
เทียบ พ.ศ. 
เป็น ค.ศ.  
หรือ ค.ศ. 
เป็น พ.ศ.
โดยใช้
ตัวเลข  
543 
 ตัวอย่าง
การเทียบ
ศักราชใน
เหตุการณ์ 
ที่เกี่ยวข้อง
กับนักเรียน 
เช่น ปีเกิด
ของนักเรียน 
 

5 15 1.ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร 

สามารถใช้ภาษาไทยในการ
เรียนรู้เรื่องราวเหตุการณ์ที่
ปรากฏในปฏิทินได้   

2.คณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจำวัน 

สามารถเปรียบเทียบและลำดับ
เหตุการณ์สำคัญ นำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

3.การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 

สามารถสืบค้นเหตุการณ์สำคัญ 
จากเรื่องราว หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ มาลำดับ
เหตุการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้อง
ได้ 

4.ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร 
 

สามารถใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
ลำดับช่วงเวลา/ขั้นตอนที่
เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ได้ 

5. ทักษะชีวิตและความ
เจริญแห่งตน 

สามารถปฏิบัติตนเป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคมที่ดีได้ 

๖.ทักษะอาชีพและ
การเป็น
ผู้ประกอบการ 

- 

7.การคิดขั้นสูงและ
นวัตกรรม 

- 

๘. การรู้เท่าทัน สื่อ 
สารสนเทศ และ
ดิจิทัล 

สามารถเรียนรู้เรื่องราว
เหตุการณ์ที่ปรากฏในปฏิทินไป
ใช้ในชีวิตประจำวัน ให้เกิด 
ประโยชน์กับตนเอง และ
ครอบครัว 

๙. การทำงานแบบ
รวมพลัง เป็นทีม 
และมีภาวะผู้นำ 

สามารถเข้าใจความสำคัญของ
เวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ นำไปสร้างและ
รักษาความสัมพันธ์ทางบวกกับ
สมาชิกในสังคมได้ 

10.การเป็นพลเมือง
ที่เข้มแข็ง /ตื่นรู้ที่มี
สำนึกสากล 

สามารถใช้ปฏิทินสากลใน
ชีวิตประจำวันได้ 



1 
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หนว่ย
การ

เรียนรู้
ที่ 

ชือ่หนว่ย 
มาตรฐาน
ตัวชีว้ัด 

สาระสำคญั 
จำนวน
ชัว่โมง 

นำ้หนัก
คะแนน 

สมรรถนะหลกั สมรรถนะย่อย 

2 เหตุการณ์
สำคัญ
ของ
โรงเรียน
และ
ชุมชน 
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 วิธีการสืบค้น
เหตุการณ์สำคัญ
ของโรงเรียนและ
ชุมชนโดยใช้
หลักฐานและ
แหล่งข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้อง 
-  ประวัติความ
เป็นมาของ
โรงเรียน 
-  ประวัติความ
เป็นมาของ
กรุงเทพมหานคร 
-  ความสำคัญ
ของ
กรุงเทพมหานคร
ในฐานะ 
เมืองหลวงของ
ประเทศ 
 ใช้เส้นเวลา  
(Time Line)  
ลำดับเหตุการณ ์
ที่เกิดขึ้นใน 
โรงเรียนและ
ชุมชน 
 

5 15 1.ภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสาร 

สามารถใช้ภาษาไทยในการ
เรียนรู้เรื่องราวเหตุการณ์
สำคัญของโรงเรียนและชุมชน
ได้   

2.คณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจำวัน 

สามารถลำดับเหตุการณ์
สำคัญ ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน
และชุมชนได้ โดยใช้เส้นเวลา 

3.การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 

สามารถสืบค้นเหตุการณ์
สำคัญที่เกิดขึ้นในโรงเรียน
และชุมชนได้โดย ใช้ขั้นตอน
การสืบค้น 

4.ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร 

- 

5. ทักษะชีวิตและ
ความเจริญแห่งตน 

สามารถปฏิบัติตนเป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคมโรงเรียนและชุมชนที่
ดีได้ 

๖.ทักษะอาชีพ
และการเป็น
ผู้ประกอบการ 

- 

7.การคิดขั้นสูง
และนวัตกรรม 

- 

๘. การรู้เท่าทัน 
สื่อ สารสนเทศ 
และดิจิทัล 

สามารถสืบค้นเหตุการณ์
สำคัญที่เกิดขึ้นในโรงเรียน
และชุมชนได้ จากแหล่งสื่อ
ต่างๆและดิจิตัล 

๙. การทำงาน
แบบรวมพลัง    
เป็นทีม และมี
ภาวะผู้นำ 

เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม/
ชุมชน เปิดใจรับฟังความ
คิดเห็น มุมมองและเคารพ
ความคิดเห็นท่ีแตกต่าง ใน
การสืบค้นเหตุการณ์สำคัญที่
เกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชน 

10.การเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง 
/ตื่นรู้ที่มีสำนึก
สากล 

สามารถนำเสนอข้อมูล/
เรื่องราวได้น่าสนใจและ
น่าเชื่อถือ 
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หนว่ย
การ

เรียนรู้
ที่ 

ชือ่หนว่ย 
มาตรฐาน
ตัวชีว้ัด 

สาระสำคญั 
จำนวน
ชัว่โมง 

นำ้หนัก
คะแนน 

สมรรถนะหลกั สมรรถนะย่อย 

3 การตั้งถิ่น
ฐาน การ
ดำเนิน
ชีวิตและ
วัฒนธรรม
ของชุมชน 

ส 4.2 
ป. 3/1   
 

 ปัจจัย
การตั้งถิ่น
ฐานของ
ชุมชนซึ่ง
ขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร์
และปัจจัย
ทางสังคม   
เช่น  
ความเจริญ
ทาง
เทคโนโลยี  
การ
คมนาคม  
ความ
ปลอดภัย   
 ปัจจัยที่
มีอิทธิพล
ต่อ
พัฒนาการ
ของชุมชน
ทั้งปัจจัย
ทาง
ภูมิศาสตร์
และปัจจัย
ทางสังคม 
 

5 10 1.ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร 

สามารถใช้ภาษาไทยในการ
เรียนรู้เรื่องราวการตั้งถิ่น
ฐาน การดำเนินชีวิตและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
วัฒนธรรมของชุมชนได้   

2.คณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจำวัน 

- 

3.การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 

สามารถสืบค้นปัจจัยการตั้ง
ถิ่นฐานของชุมชนทั้งปัจจัย
ทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทาง
สังคมได้โดย ใช้ขั้นตอนการ
สืบค้น 

4.ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร 

- 

5. ทักษะชีวิตและความ
เจริญแห่งตน 

ชื่นชมความงามของ
ศิลปวัฒนธรรม มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม และร่วมสืบทอด ส่ง
ต่อทะนุบำรุงรักษาให้ดำรง
สืบไป 

๖.ทักษะอาชีพและ
การเป็น
ผู้ประกอบการ 

- 

7.การคิดขั้นสูงและ
นวัตกรรม 

ฝึกฝนตัดสินใจเกี่ยวกับการอยู่
ร่วมกันในสังคมไทยและสังคม
โลกอย่างสันติสุขบนฐานข้อมูล
เหตุผล และหลักฐานอย่าง
หลากหลาย เหมาะสมกับ
บริบททางวัฒนธรรม 
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หนว่ย
การ

เรียนรู้
ที่ 

ชือ่หนว่ย 
มาตรฐาน
ตัวชีว้ัด 

สาระสำคญั 
จำนวน
ชัว่โมง 

นำ้หนัก
คะแนน 

สมรรถนะหลกั สมรรถนะย่อย 

3 การตั้งถิ่น
ฐาน การ
ดำเนิน
ชีวิตและ
วัฒนธรรม
ของชุมชน 

ส 4.2 
ป. 3/2 

 ขนบธรรมเนียม  
ประเพณีและ
วัฒนธรรมชุมชน
ของตนที่เกิดจาก
ปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร์และ
ปัจจัยทางสังคม 
- พระราชพิธีจรด
พระนังคัลแรกนา
ขวัญ 
- พระราชพิธี
พระราชทานผ้า
พระกฐิน 

3 5 ๘. การรู้เท่าทัน 
สื่อ สารสนเทศ 
และดิจิทัล 

สามารถสืบค้นเรื่องการตั้ง
ถิ่นฐาน การดำเนินชีวิต 
ขนบธรรมเนียม  ประเพณี
และวัฒนธรรมของชุมชน
ได้ จากแหล่งสื่อต่างๆ
และดิจิตัล 

๙. การทำงาน
แบบรวมพลัง เป็น
ทีม และมีภาวะ
ผู้นำ 

เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม/
ชุมชน เปิดใจรับฟังความ
คิดเห็น มุมมองและเคารพ
ความคิดเห็นท่ีแตกต่าง 
ชื่นชมความงามของ
ศิลปวัฒนธรรม มีส่วนร่วม
ในกิจกรรม และร่วมสืบทอด 
ส่งต่อทะนุบำรุงรักษาให้
ดำรงสืบไป 

10.การเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง 
/ตื่นรู้ที่มีสำนึก
สากล 

สามารถนำเสนอข้อมูล/
เรื่องราวได้น่าสนใจและ
น่าเชื่อถือ ขนบธรรมเนียม  
ประเพณี  และวัฒนธรรม
ของชุมชนใกล้เคียง ที่มี
ความเหมือนและความต่าง
กับชุมชนของตนเอง 
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หนว่ย
การ

เรียนรู้ที่ 
ชือ่หนว่ย 

มาตรฐาน
ตัวชีว้ัด 

สาระสำคญั 
จำนวน
ชัว่โมง 

นำ้หนัก
คะแนน 

สมรรถนะหลกั สมรรถนะย่อย 

3 การตั้งถิ่น
ฐาน การ
ดำเนิน
ชีวิตและ
วัฒนธรรม
ของชุมชน 

ส 4.2 
ป. 3/3 

 ขนบธรรมเนียม  
ประเพณี  และ
วัฒนธรรมของ
ชุมชนใกล้เคียง ที่
มีความเหมือน
และความต่างกับ
ชุมชนของตนเอง 
หลักสูตรอาเซียน 
-  ความเป็นมา
ของประชาคม
อาเซียน 
-  บทบาทของ
ประเทศไทยใน
อาเซียน 
-  ประโยชน์ที่
ประเทศไทย
ได้รับจากการเป็น
สมาชิกอาเซียน 
- ประเทศสมาชิก
อาเซียน 

2 5   

3 
หน่วย 

รวมตลอด 
ภาคเรียน

ที่ 1 

  20 50   
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แผนการจัดการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศกึษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที ่1 เรือ่งการใช้ศักราชตามปฏทินิไทยและปฏทินิสากล เวลาเรยีน 6 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรยีนรู้ที ่1 ทีม่าของศกัราชทีป่รากฏในปฏทินิ    เวลาเรยีน 1 ชั่วโมง 

สอนวันที ่......…………………..….. เดอืน …………………………………………….. พ.ศ ........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. มาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชี้วัด 
มาตรฐานการเรยีนรู้ 
มาตรฐาน ส 4.1 เข้าใจความหมาย ความสำคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้

วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ 
 

ตัวชี้วัด 
มฐ.ส 4.1 ป.3/1  เทียบศักราชที่สำคัญตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 

2. สาระสำคญั 
การนับเวลาเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้รู ้ลำดับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของยุคสมัยต่างๆ ว่า

เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนหรือเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นหลังโดยมีการนับเป็นวัน เดือน ปี ซึ่งเป็นเครื่องช่วยบันทึกเวลา
ในการเกิดเหตุการณ์เหล่านั้น ทั้งที่เป็นเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต 

 
3. สาระการเรยีนรู้                

1. การนับปีศักราช พุทธศักราช คริสต์ศักราช และฮิจเราะห์ศักราช  
2. การจำแนก การจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพ การสรุปความรู้  
3. มีวินัย ใฝ่เรยีนรู้ รักความเป็นไทย รับผิดชอบ  

 
4. จุดประสงคก์ารเรียนรูสู้ต่ัวชี้วัด  
  1. อธิบายที่มาของศักราชที่ปรากฏในปฏิทิน (K) 
 2. จำแนกศักราชที่เป็นพุทธศักราช  คริสต์ศกัราชและฮิจเราะห์ศักราช (P) 

3. สนใจศึกษาเรียนรู้ศักราชเพื่อประโยชน์ทางด้านการศึกษา (A) 
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5. สมรรถนะสำคญัของผูเ้รยีน 
 1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 2. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
 3. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

 
แนวทางการบรูณาการ 

 

1.ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร สามารถใช้ภาษาไทยในการเรียนรู้เรื่องราวเหตุการณ์ที่ปรากฏ
ในปฏิทินได้   

2.คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน สามารถเปรียบเทียบและลำดับเหตุการณ์สำคัญ นำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได ้

3.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 

สามารถใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับลำดับช่วงเวลา/ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง
กับประวัติศาสตร์ได้ 

 
6. กจิกรรมการเรยีนรู้ 

1. ครูนำปฏิทินที่ใช้การนับแบบ พ.ศ. และ ค.ศ. ให้นักเรียนดู จากนั้นใช้คำถามเพื่อให้นักเรียนร่วมกัน
แสดงความคิดเห็นและสนทนา ดังนี้ 

- สิ่งของที่ครูนำมาให้นักเรียนดูคืออะไร (ปฏิทิน) 
- ปฏิทินทั้ง  2  อันนี้เหมือนและแตกต่างกันอย่างไร (เหมอืนกนั  คือ  ใช้เป็นสิง่บอกวัน เดือน 

ปีที่แตกต่างกัน คือ ปี ค.ศ.  และ ปี พ.ศ.) 
- ที่บ้านของนักเรียนมีปฏิทินที่เป็นแบบ พ.ศ. หรือ ค.ศ. (ตัวอย่างคำตอบ แบบ พ.ศ.) 
- นักเรียนคิดว่าปฏิทินแบบใดท่ีเหมาะสมกับคนไทย (ตัวอย่างคำตอบ ปฏิทินแบบ พ.ศ.) 
- ปฏิทินมีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไรบ้าง (ตัวอย่างคำตอบ ใช้บอกวัน เดือน ปี ในแต่ละ

ช่วงเวลา) 
2. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับปฏิทินและการเทียบ พ.ศ. และ ค.ศ. จากนั้นร่วมกันสนทนาแสดง

ความคิดเห็นโดยครูใช้คำถาม ดังนี ้
- ปฏิทินบอกให้เราทราบอะไรได้บ้าง (ตัวอย่างคำตอบ วัน  เดือน  ปี) 
- พ.ศ.  และ ค.ศ.  ย่อมาจากคำว่าอะไร  (พ.ศ. ย่อมาจากคำว่า  พุทธศกัราช  ส่วนค.ศ. ย่อมา

จากคำว่า  คริสต์ศักราช) 
- พ.ศ. และ ค.ศ. มีการนับปีที่แตกต่างกันอย่างไร (พ.ศ. นับจากปีทีพ่ระพุทธเจ้าปรนิิพพานไป

แล้ว  1  ปี ค.ศ. นับจากปีที่พระเยซูประสูติ) 
- การนับศักราชแบบใดนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก (ค.ศ. คริสต์ศักราช) 
- นอกจากนั้นยังมีปีศักราชที่ประเทศนับถือศาสนาอิสลามใช้กันเรียกว่า (ฮ.ศ. ย่อมาจาก  

ฮิจเราะห์ศักราช) 
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- มีการนับปีศกัราชกันอย่างไร (นบัจากปศีาสดามฮุัมมัดอพยพจากเมืองมกักะห์ไปยงัเมอืงเมดี
นะ  เปน็ปี ฮ.ศ. 1) 

3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรปุระยะเวลาการเกิดปีศักราช โดยใช้คำถาม ดังน้ี 
- ปีศักราชใดเกิดก่อนปีศักราชอื่น (ปีพุทธศักราช (พ.ศ.) เกิดกอ่น) 
- ปีพุทธศักราชเกิดก่อนคริสต์ศักราชอย่างไร (หลงัพระพุทธเจ้าปรินิพพานไป  543  ป ีพระ

เยซปูระสูต ิปพีระเยซปูระสูติเป็นปี ค.ศ. 1 ตรงกบั ปี พ.ศ. 543) 
- ปี ฮ.ศ. หรือฮิจเราะห์ศักราชเกิดก่อนหรือหลังปี พ.ศ. และ ปี ค.ศ. (เกดิหลงัปพี.ศ. 1165  

ปี และหลงัป ีค.ศ.  622  ป)ี 
4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรปุระยะของปีศักราชต่างๆ เป็นแผนภาพลงบนกระดาน ดังนี้ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 

 
5. ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้  ดังนี้  ปีศักราชตามปฏิทินไทยและสากลเป็นเครื่องมือในการ

บอกช่วงเวลา วัน  เดือน  ปี  ทั้งที่เป็นเหตุการณ์ในอดีต  ปัจจุบัน และอนาคต 
 6. ครูให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น  โดยครูใช้คำถามท้าทาย  ดังนี้ 

- การศึกษาปีศักราชมปีระโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไร 
 

7. สื่อการเรยีนรู้ 
 1. ปฏิทินไทย และสากล 
 

เกิดหลังปี พุทธศักราช 543 ป ี

ระยะเวลา 
ของ 

ปี ศักราช 

ปี พ.ศ. 

 ปี ค.ศ. 
นับปีประสูติของพระเยชู 

นับปีที่มุฮัมมัดอพยพจากเมืองมักกะห ์ไปเมืองเมดีนะ 

 ปี ฮ.ศ. 

เกิดหลังปี พุทธศักราช 1,165 ป ี เกิดหลังปี คริสต์ศักราช 622 ป ี

นับปีพระพุทธเจ้าหลังปรินิพพาน 1 ป ี
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8. การวัดและประเมินผล 
  

จุดประสงคก์าร
เรยีนรู้ 

วิธกีาร เครือ่งมอื เกณฑก์ารประเมิน 

1.นักเรียนอธิบาย
ที่มาของศักราชที่
ปรากฏในปฏิทิน 

- การสังเกตการตอบคำถาม 
- ทำแบบทดสอบก่อนเรียน 

- แบบบันทึกสังเกตการตอบ
คำถาม 
- แบบทดสอบก่อนเรียน 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
80 ขึ้นไป 

2. นักเรียนจำแนก
ศักราชที่เป็น
พุทธศักราช  
คริสต์ศักราชและ
ฮิจเราะห์ศักราช 

- การสังเกตพฤติกรรม     
การทำงานจากการเขียน
แผนภาพระยะเวลาของ      
ปีศักราช 
 

- แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรมการทำงาน 
 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
80 ขึ้นไป 

3. นักเรียนสนใจ
ศึกษาเรียนรู้ศกัราช
เพื่อประโยชน์
ทางด้านการศึกษา 

- การสังเกตพฤติกรรมด้าน
ใฝ่เรียนรู ้

- แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
80 ขึ้นไป 
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แบบทดสอบก่อนเรยีน  หนว่ยการเรยีนรูท้ี่ 1 (Pre -Test) 
 

ชื่อ ______________________ นามสกุล________________ เลขที่________ ชั้น ________ 
 
คำชี้แจง   ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว 
 
1. ประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามนิยมใช้ศักราชในข้อใด 

1     ฮิจเราะห์ศักราช   2     คริสต์ศักราช  
3     พุทธศักราช   4     จุลศักราช  

 
2. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับคริสต์ศักราช 

1     คริสต์ศักราชเป็นศักราชที่นิยมใช้ทั่วโลก 
2     คริสต์ศักราชเกิดก่อนพุทธศักราช 543 ปี 
3     คริสต์ศักราชเริ่มนับจากปีที่พระเยซูสวรรคต 
4     คริสต์ศักราชนิยมใช้ในประเทศที่นับถือศาสนาฮินดู 

 
3. พุทธศักราชเริ่มนับเมื่อใด 

1     หลังจากพระพุทธเจ้าประสูติ  2     หลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้ 
3     หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพาน 4     หลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จออกผนวช 

 
4. ข้อใดเป็นคุณสมบัติของปฏิทิน 

1     บอกช่วงเวลา   2     บอกสภาพอากาศ 
3     บอกวัน  เดือน  ปี   4     บอกเหตุการณ์สำคัญ 

 
5. ประเทศใดใช้พุทธศักราชในปฏิทิน 

1     ประเทศสหราชอาณาจักร  2     ประเทศญี่ปุ่น 
3     ประเทศลาว   4     ประเทศจีน 

 
6. พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดขึ้น 

 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ตรงกับ ค.ศ. ใด 
1     ค.ศ. 1950   2     ค.ศ. 1919 
3     ค.ศ. 2050   4     ค.ศ. 2019 

 
7. ถ้าปีนี้เป็น ค.ศ. 2013 ปีหน้าจะตรงกับ พ.ศ. ใด 

1     พ.ศ. 2014   2     พ.ศ. 2557 
3     พ.ศ. 2560   4     พ.ศ. 2556 
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8. กีฬาโอลิมปิกครั้งที่ 29 จัดขึ้นเมื่อ ค.ศ. 2008 ตรงกับ พ.ศ. ใด 
1     พ.ศ. 2551   2     พ.ศ. 2550 
3     พ.ศ. 2552   4     พ.ศ. 2553 

 
9. การเทียบศักราชตามปีปฏิทินมีประโยชน์อย่างไร 

1     ทำให้ทราบข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้น     
2     ทำให้เข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น 
3     ทำให้ทราบช่วงเวลาของเหตุการณ์ต่าง ๆ     
4     ทำให้ทราบเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต 

 
10. ยูเนสโกประกาศให้จารึกวัดโพธ์ิเป็นมรดกความทรงจำของโลก เมื่อวันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 2008  
      ตรงกับ พ.ศ. ใด 

1     พ.ศ. 2537   2     พ.ศ. 2547 
3     พ.ศ. 2550   4     พ.ศ. 2551  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน  (Pre-Test) 
1.     1  2.     1   3.     3         4.     3 

 5.     3  6.     4   7.     2   8.     1 
 9.     3  10.   4 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศกึษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที ่1 เรือ่งการใช้ศักราชตามปฏทินิไทยและปฏทินิสากล เวลาเรยีน 6 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรยีนรู้ที ่2 ทีม่าของศกัราชทีป่รากฏในปฏทินิ (2)   เวลาเรยีน 1 ชั่วโมง 

สอนวันที ่......…………………..….. เดอืน …………………………………………….. พ.ศ ........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. มาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชี้วัด 
มาตรฐานการเรยีนรู้ 
ส 4.1 เข้าใจความหมาย ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการ       

ทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 
ตัวชี้วัด 
ส 4.1 ป.3/1  เทียบศักราชที่สำคัญตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 

2. สาระสำคญั 
การนับเวลาเป็นสิ ่งสำคัญในการทำให้รู ้ลำดับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของยุคสมัยต่าง  ๆ              

ว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนหรือเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นหลังโดยมีการนับเป็นวัน  เดือน ปี ซึ่งเป็นเครื่องช่วยบันทึก
เวลาในการเกิดเหตุการณ์เหล่านั้น ทั้งที่เป็นเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบันและอนาคต 

 
3. สาระการเรยีนรู้                

1. การนับปีศักราช พุทธศักราช คริสต์ศักราช และฮิจเราะห์ศักราช 
2. ทัการจำแนก การจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพ การสรุปความรู ้   
3. มีวินัย ใฝ่เรยีนรู้ รักความเป็นไทย รับผิดชอบ 

 
4. จุดประสงคก์ารเรียนรู้  
 1. อธิบายที่มาของศักราชที่ปรากฏในปฏิทิน (K) 
 2. จำแนกศักราชที่เป็นพุทธศักราช  คริสต์ศกัราช และฮิจเราะห์ศักราช (P) 

3. สนใจศึกษาเรียนรู้ศักราชเพื่อประโยชน์ทางด้านการศึกษา (A) 
 

4. สมรรถนะสำคญัของผูเ้รยีน 
 1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 2. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
 3. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
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แนวทางการบรูณาการ 

1.ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร สามารถใช้ภาษาไทยในการเรียนรู้เรื่องราวเหตุการณ์ที่ปรากฏใน
ปฏิทินได้   

2.คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน สามารถเปรียบเทียบและลำดับเหตุการณ์สำคัญ นำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได ้

3.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 

สามารถใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับลำดับช่วงเวลา/ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับ
ประวัติศาสตร์ได ้

 
6. กจิกรรมการเรยีนรู้ 

1. ครูนำปฏิทินที่ใช้การนับแบบ พ.ศ. และ ค.ศ . ให้นักเรียนดูและให้นักเรียนร่วมกันศึกษาเพื่อสรุป
ความรู้ระยะเวลาการเกิดปีศักราช โดยครูใช้คำถาม ดังนี้ 

- ปีศักราชใดเกิดก่อนปีศักราชอื่น (ปีพุทธศักราช (พ.ศ.) เกิดก่อน) 
- ปีพุทธศักราชเกิดก่อนคริสต์ศักราชอย่างไร (หลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานไป  543  ปี  

พระเยซูประสูติ ปีพระเยซูประสูติเป็นปี ค.ศ. 1 ตรงกับ ปี พ.ศ. 543) 
- ปี ฮ.ศ. หรือฮิจเราะห์ศักราชเกิดก่อนหรือหลังปี พ.ศ. และ ปี ค.ศ. (เกิดหลังปีพ.ศ. 1165  

ปี และหลังปี ค.ศ.  622  ปี) 
2. ครูและนักเรียนร่วมกันสรปุระยะของปีศักราชต่าง ๆ เป็นแผนภาพลงบนกระดาน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

เกิดหลังปี พุทธศักราช 543 ป ี

ระยะเวลา 
ของ 

ปี ศักราช 

 ปี พ.ศ. 

 ปี ค.ศ. 
นับปีประสูติของพระเยชู 

นับปีที่มุฮัมมัดอพยพจากเมืองมักกะห ์
ไปเมืองเมดีนะ 

 ปี ฮ.ศ. 

เกิดหลังปี พุทธศักราช 1,165 ป ี เกิดหลังปี คริสต์ศักราช 622 ปี 

นับปีหลังพระพุทธเจ้าปรินิพพาน 1 ป ี
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3. ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้  ดงันี้   
      -  ปีศักราชตามปฏิทินไทยและสากลเป็นเครื่องมือในการบอกช่วงเวลา วัน เดือน ปี ทั้งที่เป็น

เหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต 
 4. ครูให้นักเรยีนร่วมกันแสดงความคิดเห็น  โดยครูใช้คำถามท้าทาย  ดังนี ้

- ในปฏิทินบอกให้นักเรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง 
 
7. สื่อการเรยีนรู้ 
 1. ปฏิทินไทย และสากล 
 
8. การวัดและประเมินผล 

จุดประสงคก์ารเรยีนรู้ วิธกีาร เครือ่งมอื เกณฑก์ารประเมิน 
1. นักเรียนอธิบายที่มาของ
ศักราชที่ปรากฏในปฏิทิน 

- การสังเกตการตอบ
คำถาม 
 

- แบบบันทึกสังเกตการ
ตอบคำถาม 
 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
80 ขึ้นไป 

2. นักเรียนจำแนกศักราชที่
เป็นพุทธศักราช  
คริสต์ศักราชและ
ฮิจเราะห์ศักราช 

- การสังเกตพฤติกรรม
การทำงานจากการเขียน
แผนภาพระยะเวลาของ   
ปีศักราช 
 

- แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรมการทำงาน 
 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
80 ขึ้นไป 

3. นักเรียนสนใจศกึษา
เรียนรู้ศักราชเพื่อประโยชน์
ทางด้านการศึกษา 

- การสังเกตพฤติกรรม
ด้านใฝ่เรียนรู ้

- แบบประเมิน
คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค ์

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
80 ขึ้นไป 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศกึษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที ่1 เรือ่งการใช้ศักราชตามปฏทินิไทยและปฏทินิสากล เวลาเรยีน 6 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรยีนรู้ที ่3 การเทยีบศักราชทีส่ำคญัตามปฏทินิ   เวลาเรยีน 1 ชั่วโมง 

สอนวันที ่......…………………..….. เดอืน …………………………………………….. พ.ศ ........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. มาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชี้วัด 
มาตรฐานการเรยีนรู้ 
มาตรฐาน ส 4.1 เข้าใจความหมาย ความสำคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้

วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ 
ตัวชี้วัด 
มฐ.ส 4.1 ป.3/1  เทียบศักราชที่สำคัญตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 

 
2. สาระสำคัญ 

การเทียบศักราชที่สำคัญตามปฏิทิน โดยปีพุทธศักราชนับจากปีหลังที่พระพุทธเจ้าปรินิพพาน และ
คริสต์ศักราชนับปีที่พระเยซูประสูติ ซึ่งห่างจากปีพุทธศักราช  543  ปี 
 
3. สาระการเรยีนรู้                

1. เทียบปีศักราช พุทธศักราช คริสต์ศักราช  
2. การจำแนก การจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพ การสรุปความรู้  
3. มีวินัย ใฝ่เรยีนรู้ รักความเป็นไทย รับผิดชอบ 

 
4. จุดประสงคก์ารเรียนรู้  
 1. เปรียบเทียบปีพุทธศักราชและปีคริสต์ศกัราชโดยการคำนวณ (K) 
 2. จำแนกปีพทุธศักราชและปีคริสต์ศักราช (P) 

3. สนใจศึกษาเรียนรู้การนับปีศักราชเพ่ือประโยชน์การศึกษา (A) 
 
5. สมรรถนะสำคญัของผูเ้รยีน 
 1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 2. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
 3. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
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แนวทางการบรูณาการ 
 

1.ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร สามารถใช้ภาษาไทยในการเรียนรู้เรื่องราวเหตุการณ์ที่ปรากฏ
ในปฏิทินได้   

2.คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน สามารถเปรียบเทียบและลำดับเหตุการณ์สำคัญ นำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได ้

3.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 

สามารถใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับลำดับช่วงเวลา/ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง
กับประวัติศาสตร์ได้ 

 
 

6. กจิกรรมการเรยีนรู้ 
1. ครูอธิบายความรู้เกี่ยวกับการเทียบ พ.ศ. และ ค.ศ. ดังนี ้

- ถ้าต้องการเปลี่ยนพุทธศักราช (พ.ศ.) ให้เป็นคริสต์ศักราช (ค.ศ.) ให้นำ  543  มาลบ 
- ถ้าต้องการเปลี่ยนคริสต์ศกัราช (ค.ศ.) ให้เป็นพุทธศักราช (พ.ศ.) ให้นำ  543 มาบวก 

จากนั้นครูยกตัวอย่าง พ.ศ. และ ค.ศ. ที่ต้องการเทียบโดยเขียนอธิบายลงบนกระดาน 
 
ตัวอย่าง 

- พ.ศ. 2552  (เปลีย่น พ.ศ.  เปน็ ค.ศ.) 
วิธคีิด       

 
 
 
 

 
 
- ค.ศ. 2015  (เปลีย่น  ค.ศ. เป็น พ.ศ.) 

วิธคีิด         
 
 
 
 
 
 

2. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น  4  กลุ่ม  กลุ่มละเท่าๆ กันเพื่อเล่นเกม คิดคำนวณชวนสนุก โดยมี
ขั้นตอนและวิธีการเล่น ดังนี ้

 
 
 

พ.ศ.          2552 
                      543             นำปี พ.ศ. ตั้งลบด้วย  543 
                    2009 
 

พ.ศ. 2552   ตรงกับ  ค.ศ. 2009 

- 

ค.ศ.          2015 
                     543           นำปี ค.ศ. ตั้งบวกด้วย  543 
                    2558 
 

ค.ศ. 2015   ตรงกับ  พ.ศ. 2558 

+ 
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- ครูจัดทำบัตรคำเกี่ยวกับ พ.ศ. และ ค.ศ. มาให้นักเรียนอ่านและคิดคำนวณทีละบัตรคำ ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ครูอ่านบัตรคำให้นักเรียนฟัง เมื่ออ่านบัตรคำใดเสร็จให้แต่ละกลุ่มคิดคำนวณ และยกมือ    

ขึ้นตอบ กลุ่มใดยกมือขึ้นก่อนกลุ่มนั้นได้ตอบก่อน ถ้าตอบถูกได้ 1 คะแนน ถ้าตอบผิดให้ 3 กลุ่มที่เหลือยกมือ
ตอบ ถ้าตอบไม่ถูกให้กลุ่มสุดท้ายตอบ ถ้าทุกกลุ่มตอบไม่ได้ ให้ครูและนักเรียนร่วมกันคิดคำนวณหาคำตอบ 
โดยเขียน ลงบนกระดาน  

- กลุ่มใดได้คะแนนมากที่สุดเป็นผู้ชนะ 
- กลุ่มที่ได้คะแนนน้อยที่สุด กลุ่มนั้นต้องออกมาแสดงท่าทางประกอบจังหวะเพลงให้เพื่อนๆดู  

โดยมีเพื่อน ๆ ร่วมกันร้องเพลง  เพื่อให้กลุม่ดังกล่าวแสดงท่าทางประกอบเพลง 
3. ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้  ดังนี้  

- การเทียบปีศักราชตามปฏิทินไทยและปฏิทินสากลโดยการคำนวณระยะเวลาปีศักราช
ระหว่างพุทธศักราชที่ห่างจากปีคริสต์ศักราช 543  ปี 
 4. ครูให้นักเรยีนร่วมกันแสดงความคิดเห็น  โดยครูใช้คำถามท้าทาย  ดังนี้ 
  - การเรียนรู้ปศีักราชมีประโยชน์ทางการศึกษาของนักเรียนอย่างไร 
 
7. สื่อการเรยีนรู้ 
 ๑. บัตรคำเกี่ยวกับ พ.ศ. และ ค.ศ. 

 
 
 
 

 

เปลี่ยน 
ค.ศ. 2009 เป็น พ.ศ. 
 

เปลี่ยน 
พ.ศ. 2598 เป็น ค.ศ. 

เปลี่ยน 
พ.ศ. 2612 เป็น ค.ศ. 

เปลี่ยน 
ค.ศ. 2095 เป็น พ.ศ. 
 

เปลี่ยน 
พ.ศ. 2702 เป็น ค.ศ. 

เปลี่ยน 
ค.ศ. 2019 เป็น พ.ศ. 

เปลี่ยน 
พ.ศ. 2550 เป็น ค.ศ. 
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๘. การวดัและประเมินผล  

จุดประสงคก์ารเรยีนรู้ วิธกีาร เครือ่งมอื เกณฑก์ารประเมิน 
1.นักเรียนเปรียบเทียบ     
ปีพุทธศักราชและปี
คริสต์ศักราชโดยการ
คำนวณ 

- การสังเกตการตอบ
คำถาม 
 

- แบบบันทึกสังเกตการ
ตอบคำถาม 
 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

2. นักเรียนจำแนกจำแนก
ปีพุทธศักราชและปี
คริสต์ศักราช 

- การสังเกตพฤติกรรม
การทำงานจากการ     
เล่นเกมคิดคำนวณ    
ชวนสนุก   
 

- แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรมการทำงาน 
 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

3. นักเรียนสนใจศกึษา
เรียนรู้ศักราชเพื่อ
ประโยชน์ทางด้าน
การศึกษา 

- การสังเกตพฤติกรรม
ด้านใฝ่เรียนรู ้

- แบบประเมิน
คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค ์

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศกึษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที ่1 เรือ่งการใช้ศักราชตามปฏทินิไทยและปฏทินิสากล เวลาเรยีน 6 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรยีนรู้ที ่4 การเทยีบศักราชทีส่ำคญัตามปฏทินิ (2) เวลาเรยีน 1 ชั่วโมง 

สอนวันที ่......…………………..….. เดอืน …………………………………………….. พ.ศ ........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. มาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชี้วัด 
มาตรฐานการเรยีนรู้ 
ส 4.1 เข้าใจความหมาย ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการ       

ทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 
ตัวชี้วัด 
ส 4.1 ป.3/1  เทียบศักราชที่สำคัญตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 

 
2. สาระสำคญั 

การเทียบศักราชที่สำคัญตามปฏิทิน โดยปีพุทธศักราชนับจากปีหลังที่พระพุทธเจ้าปรินิพพาน และ
คริสต์ศักราชนับปีที่พระเยซูประสูติ ซึ่งห่างจากปีพุทธศักราช  543  ปี 
 
3. สาระการเรยีนรู้                

1. เทียบปีศักราช พุทธศักราช คริสต์ศักราชโดยการคำนวณ 
2. การจำแนก การจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพ การสรุปความรู้  
3. มีวินัย ใฝ่เรยีนรู้ รักความเป็นไทย รับผิดชอบ 

 
4. จุดประสงคก์ารเรียนรู้  
 1. เปรียบเทียบปีพุทธศักราชและปีคริสต์ศกัราชโดยการคำนวณ (K) 
 2. จำแนกปีพทุธศักราชและปีคริสต์ศักราช (P) 

3. สนใจศึกษาเรียนรู้การนับปีศักราชเพ่ือประโยชน์การศึกษา (A) 
 
 

5. สมรรถนะสำคญัของผูเ้รยีน 
 1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 2. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
 3. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
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แนวทางการบรูณาการ 
 

1.ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร สามารถใช้ภาษาไทยในการเรียนรู้เรื่องราวเหตุการณ์ที่ปรากฏใน
ปฏิทินได้   

2.คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน สามารถเปรียบเทียบและลำดับเหตุการณ์สำคัญ นำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได ้

3.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 

สามารถใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับลำดับช่วงเวลา/ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง
กับประวัติศาสตร์ได้ 

 

 
6. กจิกรรมการเรยีนรู้ 

1. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนและสรุปความรู้เกี่ยวกับการเทียบ พ.ศ.  และ ค.ศ.  โดยครูใช้คำถาม 
ดังนี ้

- พ.ศ. และ ค.ศ. แตกต่างกันอย่างไร (พ.ศ. เป็นการนับเวลาแบบไทย ค.ศ. เป็นการนับเวลา
แบบสากล) 

จากนั้นครูสรุปเป็นแผนภาพเกี่ยวกับความแตกต่างของ พ.ศ.  และ ค.ศ.  ลงบนกระดาน 
 
ตัวอย่างแผนภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. ครูอธิบายสรุปความรู้เพิ่มเติมจากแผนภาพบนกระดาน 
3. ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้  ดังนี้  
           - การเทียบปีศักราชตามปฏิทินไทยและปฏิทินสากลโดยการคำนวณระยะเวลาปีศักราช

ระหว่างพุทธศักราชที่ห่างจากปีคริสต์ศักราช 543  ปี 
 4. ครูให้นักเรยีนร่วมกันแสดงความคิดเห็น  โดยครูใช้คำถามท้าทาย  ดังนี้ 
  - ศักราชใดทีใ่ช้เป็นศักราชสากล 
 5. ให้นักเรียนทำชิ้นงานที่ 1 เรื่อง การใช้ศกัราชตามปฏิทินไทย และปฏิทินสากล 

             พ.ศ. 
    • นับเวลาแบบไทย 
   • รับอิทธิพลจากพระพุทธ- 
    ศาสนา 
  • เริ่มนับจากปีที่พระพุทธเจ้า 
     ปรินิพพานไปแล้ว 1 ป ี
 

              ค.ศ. 
 • นับเวลาแบบสากล 

 • รับอิทธิพลจากศาสนา 
    คริสต ์
 • เริ่มนับจากปีที่พระเยซู 
    ประสูต ิ
 

ช่วงเวลา 1 ป ี
เริ่มนับจากวันที ่
1 มกราคม ถึง 
31 ธันวาคม 
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7. สื่อการเรยีนรู้ 
 1. ชิ้นงานที่ 1 เรื่อง การใช้ศกัราชตามปฏิทินไทย และปฏิทินสากล 
 
8. การวดัและประเมินผล 

จุดประสงคก์ารเรยีนรู้ วิธกีาร เครือ่งมอื เกณฑก์ารประเมิน 
1.นักเรียนเปรียบเทียบ     
ปีพุทธศักราชและปี
คริสต์ศักราชโดยการ
คำนวณ 

- การสังเกตการตอบ
คำถาม 
- ตรวจชิ้นงานที่ 1  

- แบบบันทึกสังเกต
การตอบคำถาม 
- ชิ้นงานที่ 1 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

2. นักเรียนจำแนกจำแนก
ปีพุทธศักราชและปี
คริสต์ศักราช 

- การสังเกตพฤติกรรมการ
ทำงานจากการเขียน
แผนภาพความแตกต่าง
ของ พ.ศ.  และ ค.ศ.   
 

- แบบบันทึกการ
สังเกตพฤติกรรมการ
ทำงาน 
 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

3. นักเรียนสนใจศกึษา
เรียนรู้ศักราชเพื่อ
ประโยชน์ทางด้าน
การศึกษา 

- การสังเกตพฤติกรรม
ด้านใฝ่เรียนรู ้

- แบบประเมิน
คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค ์

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

 
ชิ้นงานที่  1  เรื่อง การใชศ้ักราชตามปฏทินิไทย และปฏทินิสากล 

เกณฑก์ารประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 
คำนวณเกี่ยวกับปี
ศักราชระหว่างปี
พุทธศักราชและ 
ปีคริสต์ศักราชที่
กำหนดให้ 

คำนวณเกี่ยวกับปี
ศักราชระหว่างปี
พุทธศักราชและ 
ปีคริสต์ศักราชที่
กำหนดให้ได้
สัมพันธ์เช่ือมโยง 
ให้เห็นเป็นภาพ
โดยรวม แสดงให ้
เห็นความสัมพันธ์
กับตนเองและผู้อื่น 

คำนวณเกี่ยวกับปี
ศักราชระหว่างปี
พุทธศักราชและ 
ปีคริสต์ศักราชที่
กำหนดให้ได ้
มีการอธิบาย
ตัวอย่างแสดง 
ให้เห็นความ 
สัมพันธ์กับตนเอง
อย่างเป็นเหตุ 
เป็นผล 

คำนวณเกี่ยวกับปี
ศักราชระหว่างปี
พุทธศักราชและ 
ปีคริสต์ศักราชที่
กำหนดให้ได้ 
สอดคล้องกับข้อมูล 
มีการเขียนอธิบาย
ยกตัวอย่างเพิ่มเติม
ให้เข้าใจ 

คำนวณเกี่ยวกับปี
ศักราชระหว่างปี
พุทธศักราชและ 
ปีคริสต์ศักราชที่
กำหนดให้ได้แต่ยัง
ไม่สอดคล้องกับ
ข้อมูลเขียนตาม
ข้อมูลที่อ่าน 
ไม่มีการอธิบาย
เพิ่มเติม 
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ความรู้เพิ่มเตมิสำหรบัครู 
ศักราช ช่วงเวลาที่จัดตั้งขึ้นตามการอ้างอิงของช่วงเวลานั้น  โดยแบ่งได้ตามการอ้างอิงหรือการเรียก 
- พุทธศักราช (พ.ศ.) เริ ่มนับเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน เมื่อวันเพ็ญเดือน 6 ปีจอ                          

นิยมใช้ในประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะไทยและศรีลังกา 
- คริสต์ศักราช (ค.ศ.)  เริ่มนับตั้งแต่ พ.ศ. 543  โดยนับปีที่พระเยซูคริสต์ประสูติเป็น ค.ศ. 1  

นิยมใชใ้นประเทศที่นับถือศาสนาคริสต์และใช้เป็นปีอ้างอิงสากล 
- มหาศักราช (ม.ศ.) เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 621 พระเจ้ากนิษกะของอินเดียทรงตั้งขึ้น ใช้ในศิลาจารึกและ

เอกสารประวัติศาสตร์ของไทยบ้างแต่น้อยกว่าจุลศักราช 
- ฮิจเราะห์ศักราช (ฮ.ศ.) เริ ่มตั้งแต่ ค.ศ. 1123 เมื่อปีที่ท่านนบีมุฮัมมัดอพยพจากเมืองเมกกะ         

(มักกะห์) ไปยังเมืองเมดีนะ (มะดิมะห์) นิยมใช้ในประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม 
- จุลศักราช (จ.ศ.) เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 1181 โดยนับเอาวันที่พระพม่า นามว่า “บุพโสระหัน” สึกออกมา

เพื่อชิงราชบัลลังก์ นิยมใช้ในเอกสารประวัติศาสตร์ของไทยเรื่อยมาจนถึงรัตนโกสินทร์ 
- รัตนโกสินทรศก (ร.ศ.) เริ่มใช้ในรัชกาลที่ 5 โดยเริ่มนับตั้งแต่ พ.ศ. 2325 อันเป็นปีที่พระบาทสมเด็จ

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสร้างกรุงเทพมหานคร (เลิกใช้ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หวั)  

- ศักราชจุฬามณี (ศักราชกฎหมาย) เป็นคำระบุศักราช ที่พบในตำราหนังสือไทยสมัยเก่า  ยังไม่มีผู้ใด
สืบหลักฐานที่มาได้ เพียงแต่สอบได้ความว่า ถ้าปรากฏศักราชชนิดนี้ในบานแผนกกฎหมายต้องใช้เกณฑ์เลข 
258 ลบ ผลลัพธ์ เป็นจุลศักราช 

***  ศักราชทุกชนิดไม่มีศักราช 0 เช่น ก่อน ค.ศ. 1 คือ 1 ปีก่อนคริสตกาล  *** 
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ชิ้นงานที่ 1    เรือ่ง การใช้ศักราชตามปฏทินิไทย และปฏทินิสากล 

วันที่................เดือน........................พ.ศ................ 
ชื่อ....................................................................ช้ัน........................เลขที่................... 

ใหน้กัเรยีนตอบคำถามลงในช่องว่างทีก่ำหนดให้ 
 

 ได ้_____ คะแนน 

คะแนนเต็ม 10 คะแนน 

ฉันเกิดปี พ.ศ.  ...................................... ตรงกับ ค.ศ. ...................................... 

ปีนี้เป็นปี พ.ศ.  .....................................  

ฉันเรียนอยู่ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  ซึ่งตรงกับ ค.ศ.  .................................... 

อีก  3  ปี  จะเป็นปี พ.ศ. .......................... 

ซึ่งตรงกับ ค.ศ.  ....................................  ฉันจะเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศกึษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 เรื่องการใช้ศักราชตามปฏทินิไทยและปฏทินิสากล เวลาเรยีน 6 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรยีนรูท้ี ่5 ตัวอย่างการเปรียบเทียบศักราชในเหตุการณท์ี่เกี่ยวข้องกับนักเรยีน   เวลาเรยีน 1 ชั่วโมง 

สอนวันที่ ......…………………..….. เดอืน …………………………………………….. พ.ศ ........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. มาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

 ส 4.1 เข้าใจความหมาย ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 

ตัวชี้วัด 
ส 4.1 ป.3/1  เทียบศักราชที่สำคัญตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 

 
2. สาระสำคญั 

การเทียบปีศักราชในเหตุการณ์ต่าง ๆ ของตนเองทำให้ทราบปีศักราชต่าง ๆ ได้ถูกต้อง 
 
3. สาระการเรยีนรู้                

1. เปรียบเทียบศักราชในเหตุการณ์ที่เก่ียวข้องกับตนเอง 
2. การจำแนก การจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพ การสรุปความรู้  
3. มีวินัย ใฝ่เรยีนรู้ รักความเป็นไทย รับผิดชอบ 

 
4. จุดประสงคก์ารเรียนรู้  
 1. อธิบายและเปรียบเทียบศักราชในเหตุการณ์ที่เก่ียวข้องกับตนเอง (K) 
 2. จำแนกและเปรียบเทียบศักราชในเหตุการณ์ที่เก่ียวข้องกับตนเอง (P) 

3. มีความสนใจศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจกับปีศักราชเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาทางด้าน
ประวัติศาสตร์ (A) 
 
5. สมรรถนะสำคญัของผูเ้รยีน 
 1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 2. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
 3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

4. การรู้เท่าทนั สื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
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5. การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ 
6. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง /ตื่นรู้ที่มีสำนกึสากล 

แนวทางการบรูณาการ 
 

1.ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร สามารถใช้ภาษาไทยในการเรียนรู้เรื่องราวเหตุการณ์ที่
ปรากฏในปฏิทินได้   

2.คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน สามารถเปรียบเทียบและลำดับเหตุการณ์สำคัญ นำไปใช้
ในชีวิตประจำวันได้ 

3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน สามารถปฏิบัติตนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ดีได้ 
4. การรู้เท่าทนั สื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล สามารถเรียนรูเ้รื่องราวเหตุการณ์ที่ปรากฏในปฏิทินไปใช้

ในชีวิตประจำวัน ให้เกิด 
ประโยชน์กับตนเอง และครอบครัว 

5. การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมี
ภาวะผู้นำ 

สามารถเข้าใจความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ นำไปสร้างและรักษาความสัมพันธ์ทางบวก
กับสมาชิกในสงัคมได ้

6.การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง /ต่ืนรู้ที่มีสำนึก
สากล 

สามารถใช้ปฏิทินสากลในชีวติประจำวันได้ 

 
 

6. กจิกรรมการเรยีนรู้ 
1. ครูให้นักเรียนเทียบศักราชในเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตนเองโดยครูกำหนดหัวข้อเป็นแผนภาพ

ตาราง ดังนี้ 

เหตกุารณ์เกีย่วกบัฉนั พ.ศ. ค.ศ. 
ปีที่ฉันเกิด   
ปีที่ฉันเข้าโรงเรียน   
ปีที่ฉันอยู่ชั้น ป.3   
ปีที่ฉันจะจบช้ัน ป.6   
เหตุการณ์ที่ฉันประทับใจ 
(...............................................) 

  

 
 2. ครูตรวจสอบแผนภาพตารางของนักเรียนแต่ละคนและอธิบายสรุปความรู้เพิ่มเติม 
 3. ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี ้
          - การเทียบปีศักราชในเหตุการณ์ต่าง ๆ ของตนเองทำให้ทราบปีศักราชต่าง ๆ ได้ถูกต้อง 
 4. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถามท้าทาย ดังนี้ 
  - การรู้และเข้าใจปีศักราชต่าง ๆ เกิดผลดีต่อนักเรียนอย่างไรบ้าง 
สื่อการเรียนรู ้

  - แบบตารางเทียบศักราชเกี่ยวกับเหตุการณ์ของตนเอง 
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7. สื่อการเรยีนรู้ 
 1. แผนภาพตาราง 
 
๘. การวดัและประเมินผล 

จุดประสงคก์ารเรยีนรู้ วิธกีาร เครือ่งมอื เกณฑก์ารประเมิน 
1.นักเรียนอธิบายและ
เปรียบเทียบศักราชใน
เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ตนเอง 

- การสังเกตการตอบ
คำถาม 
 

- แบบบันทึกสังเกตการ
ตอบคำถาม 
 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
80 ขึ้นไป 

2. นักเรียนจำแนกและ
เปรียบเทียบศักราชใน
เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ตนเอง 

- การสังเกตพฤติกรรม
การทำงานจากการ
เขียนแผนภาพตาราง 
 

- แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรมการทำงาน 
 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
80 ขึ้นไป 

3. นักเรียนสนใจศกึษา
เรียนรู้ศักราชเพื่อประโยชน์
ทางด้านการศึกษาทางด้าน
ประวัติศาสตร์ 

- การสังเกตพฤติกรรม
ด้านใฝ่เรียนรู ้

- แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
80 ขึ้นไป 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศกึษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 เรื่องการใช้ศักราชตามปฏทินิไทยและปฏทินิสากล เวลาเรยีน 6 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรยีนรู้ที ่6  กจิกรรมเสรมิทกัษะความรูก้ารใช้ศักราชตามปฏทินิไทย เวลาเรยีน 1 ชั่วโมง 
และปฏทินิสากล   

สอนวันที่ ......…………………..….. เดอืน …………………………………………….. พ.ศ ........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. มาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
ส 4.1 เข้าใจความหมาย ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการ      

ทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 
ตัวชี้วัด 
ส 4.1 ป.3/1  เทียบศักราชที่สำคัญตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 

2. สาระสำคญั 
ปฏิทินไทยและปฏิทินสากลเป็นเครื่องมือบอกช่วงเวลา วัน เดือน ป ี

 
3. สาระการเรยีนรู้                

1. การใช้ศักราชตามปฏิทินไทยและปฏิทินสากล  
2. การจำแนกศักราชตามปฏิทินไทยและปฏิทินสากล 
3. มีวินัย ใฝ่เรยีนรู้ รักความเป็นไทย รับผิดชอบ 

 
4. จุดประสงคก์ารเรียนรู้  
 1. อธิบายและนำเสนอความรู้การใช้ศักราชตามปฏิทินไทยและปฏิทินสากล (K) 
 2. จำแนกศักราชตามปฏิทินไทยและปฏิทินสากล (P) 

3. เห็นความสำคัญในการทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ของตนเอง (A) 
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5. สมรรถนะสำคญัของผูเ้รยีน 
 1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 2. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
 3. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 4. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

5. การรู้เท่าทนั สื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
6. การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ 
7. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง /ตื่นรู้ที่มีสำนกึสากล 
 

แนวทางการบรูณาการ 
 

1.ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร สามารถใช้ภาษาไทยในการเรียนรู้เรื่องราวเหตุการณ์ที่ปรากฏ
ในปฏิทินได้   

2.คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน สามารถเปรียบเทียบและลำดับเหตุการณ์สำคัญ นำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได ้

3.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 

สามารถใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับลำดับช่วงเวลา/ขั้นตอนที่
เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ได้ 

4. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน สามารถปฏิบัติตนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ดีได้ 

5. การรู้เท่าทนั สื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล สามารถเรียนรูเ้รื่องราวเหตุการณ์ที่ปรากฏในปฏิทินไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน ให้เกิด 
ประโยชน์กับตนเอง และครอบครัว 

6. การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมี
ภาวะผู้นำ 

สามารถเข้าใจความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ นำไปสร้างและรักษาความสัมพันธ์ทางบวกกับ
สมาชิกในสังคมได ้

7.การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง /ต่ืนรู้ที่มีสำนึก
สากล 

สามารถใช้ปฏิทินสากลในชีวติประจำวันได้ 
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6. กจิกรรมการเรยีนรู้ 
1. ครูให้นักเรยีนร่วมกันทบทวนความรู้การใช้ศักราชตามปฏิทินไทยและปฏิทินสากล โดยครูตั้งคำถาม

แล้วให้นักเรียนหาคำตอบเขียนลงในกรอบสี่เหลี่ยม ดังนี้ 
 

   ประเทศไทยใช้ปีศักราชใด   

   ปีศักราชสากล คือ   

   ผู้นับถือศาสนาอิสลามใชป้ีศักราช  

   พุทธศักราชเกิดก่อนคริสต์ศักราชกี่ป ี

    พุทธศักราชเริ่มนับจาก  

   ครสิต์ศักราชเริ่มนับจาก 

   ปีศักราชใดเกิดหลังสุด   
  

2. ครูกำหนดสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงให้นักเรียนร่วมกันเทียบการใช้ศักราชตามปฏิทินไทย และ
ปฏิทินสากล ดงันี ้
  2.1 กรุงศรีอยธุยาตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าเมื่อ พ.ศ. 2310 
        เหตุการณ์ดังกล่าวตรงกับ ค.ศ. ………………………………………………………………………… 
  2.2 ศาลโลกตดัสินให้ปราสาทพระวิหารอยู่ภายใต้อำนาจอธิปไตยของกัมพูชาเมื่อ 
                           ค.ศ. 1962  เหตุการณ์ดงักล่าวตรงกับ พ.ศ. …………………………………………………….. 
  2.3 กีฬาโอลิมปิก ค.ศ. 2008 จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง  ประเทศจีน เหตุการณด์ังกล่าวตรงกับ  
        พ.ศ. …………………………………………………………………………………………………………….. 
  2.4 โครงการสิ่งแวดล้อมแหง่สหประชาชาติประกาศเมื่อ ค.ศ. 2000 ให้วันที่ 22  

      เมษายน เป็นวันคุ้มครองโลก เหตุการณ์ดังกล่าวตรงกับ พ.ศ. …………………………….. 
 3. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน (Post - Test) เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ ในหน่วยการเรียนรู้
ที่ 1 
 4. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ ดังน้ี 

    - ปฏิทินไทยและปฏิทินสากลเป็นเครื่องมือบอกช่วงเวลา วัน เดือน ป ี
 5. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถามท้าทาย ดังนี้ 
  - เวลานอกจากจะบอกให้รู้ วัน เดือน ปี แล้วยังบอกให้เรารู้อะไรอีกบ้าง 
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7. สือ่/แหลง่เรยีนรู้ 
 ๑.  แบบกิจกรรมเสริมทักษะความรู ้
 
8. การวดัและประเมินผล  

จุดประสงคก์ารเรยีนรู้ วิธกีาร เครือ่งมอื เกณฑก์ารประเมิน 
1.ทบทวนความรู้การใช้
ศักราชตามปฏิทินไทยและ
ปฏิทินสากล 

- การสังเกตการตอบ
คำถาม 
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน 

- แบบบันทึกสังเกตการ
ตอบคำถาม 
- แบบทดสอบหลังเรียน 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
80 ขึ้นไป 

2. นักเรียนจำแนกศักราช
ตามปฏิทินไทยและปฏิทิน
สากล 

- การสังเกตพฤติกรรม  
การทำงานจากการตอบ
คำถามและทำ
แบบทดสอบหลังเรียน 
 

- แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรมการทำงาน 
 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
80 ขึ้นไป 

3. นักเรียนเห็น
ความสำคัญในการทำ
กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะ
ความรู้ของตนเอง 

- การสังเกตพฤติกรรม
ด้านใฝ่เรียนรู ้

- แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
80 ขึ้นไป 
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แบบทดสอบหลงัเรยีน  หนว่ยการเรยีนรูท้ี่ 1 (Post -Test) 
 

ชื่อ ______________________ นามสกุล________________ เลขที่________ ชั้น ________ 
 
คำชี้แจง   ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว 
 
1. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับคริสต์ศักราช 

1     คริสต์ศักราชเป็นศักราชที่นิยมใช้ทั่วโลก 
2     คริสต์ศักราชเกิดก่อนพุทธศักราช 543 ปี 
3     คริสต์ศักราชเริ่มนับจากปีที่พระเยซูสวรรคต 
4     คริสต์ศักราชนิยมใช้ในประเทศที่นับถือศาสนาฮินดู 

 
2. พุทธศักราชเริ่มนับเมือ่ใด 

1     หลังจากพระพุทธเจ้าประสูติ  2     หลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้ 
3     หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพาน  4     หลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จออกผนวช 

 
3. ประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามนิยมใช้ศักราชในข้อใด 

1     ฮิจเราะห์ศักราช   2     คริสต์ศักราช  
3     พุทธศักราช    4     จุลศักราช  

 
4. ประเทศใดใช้พุทธศักราชในปฏิทิน 

1     ประเทศสหราชอาณาจักร  2     ประเทศญี่ปุ่น 
3     ประเทศลาว    4     ประเทศจีน 

 
5. ข้อใดเป็นคุณสมบัติของปฏิทิน 

1     บอกช่วงเวลา    2     บอกสภาพอากาศ 
3     บอกวัน  เดือน  ปี   4     บอกเหตุการณ์สำคัญ 

 
6. ถ้าปีนี้เป็น ค.ศ. 2013 ปีหน้าจะตรงกับ พ.ศ. ใด 

1     พ.ศ. 2014    2     พ.ศ. 2557 
3     พ.ศ. 2560    4     พ.ศ. 2556 

 
7. กีฬาโอลิมปิกครั้งที่ 29 จัดขึ้นเมื่อ ค.ศ. 2008 ตรงกับ พ.ศ. ใด 

1     พ.ศ. 2551    2     พ.ศ. 2550 
3     พ.ศ. 2552    4     พ.ศ. 2553 
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8. พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดขึ้น 
 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ตรงกับ ค.ศ. ใด 

1     ค.ศ. 1950    2     ค.ศ. 1919 
3     ค.ศ. 2050    4     ค.ศ. 2019 

 
9. ยูเนสโกประกาศให้จารกึวัดโพธ์ิเป็นมรดกความทรงจำของโลก เมื่อวันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 2008  
      ตรงกับ พ.ศ. ใด 

1     พ.ศ. 2537    2     พ.ศ. 2547 
3     พ.ศ. 2550    4     พ.ศ. 2551  

 
10. การเทียบศักราชตามปีปฏิทินมีประโยชน์อย่างไร 

1     ทำให้ทราบข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้น     
2     ทำให้เข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น 
3     ทำให้ทราบช่วงเวลาของเหตุการณ์ต่าง ๆ     
4     ทำให้ทราบเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน  (Post-Test) 
1.     1   2.     3   3.     1         4.     3   
5.     3   6.     2   7.     1   8.     4   
9.     4        10.    2 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศกึษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรูท้ี ่2 เรื่องเหตุการณส์ำคญัของโรงเรียนและชุมชน เวลาเรยีน 6 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรยีนรู้ที ่7  การสบืค้นเหตกุารณ์สำคัญของโรงเรยีน เวลาเรยีน 1 ชั่วโมง
สอนวันที่ ......…………………..….. เดอืน …………………………………………….. พ.ศ ........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. มาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
ส 4.1 เข้าใจความหมาย ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการ      

ทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 
ตัวชี้วัด 
ส 4.1 ป.3/2  แสดงลำดับเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชน โดยระบุหลักฐานและแหล่งขอ้มูล

ที่เกี่ยวข้อง 
  
2. สาระสำคญั 

สืบค้นเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนจากข้อมูลในอดีตจนถึงปัจจุบันจากหลักฐานและแหล่งข้อมูล        
ที ่ปรากฏอยู ่ในโรงเรียนและชุมชนที ่โรงเรียนตั ้งอยู ่ เรียงลำดับเหตุการณ์โดยการบันทึกเพื ่อประโยชน์           
ทางการศึกษา 

 
3. สาระการเรยีนรู้                

1. หลักฐานแหล่งข้อมูล วิธีการสืบค้น และแสดงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน 
2. การค้นหาหลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียน 
3. มีวินัย ใฝ่เรยีนรู้ รักความเป็นไทย รับผิดชอบ 

 
4. จุดประสงคก์ารเรียนรู้  
 1. ตรวจสอบเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนจากหลักฐานและแหล่งข้อมลูในอดีตและปัจจุบัน (K) 
 2. ค้นหาหลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวขอ้งกับเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียน (P) 

3. สนใจศึกษาประวัติความเป็นมาของโรงเรียนที่ตนศึกษาอยู่ (A) 
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5. สมรรถนะสำคญัของผูเ้รยีน 
 1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 2. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
 3. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
 
แนวทางการบรูณาการ 

1.ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร สามารถใช้ภาษาไทยในการเรียนรู้เรื่องราวเหตุการณ์
สำคัญของโรงเรียนและชุมชนได้   

2.คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน สามารถลำดับเหตุการณ์สำคัญ ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน
และชุมชนได้ โดยใช้เส้นเวลา 

3.การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร ์ สามารถสืบค้นเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในโรงเรียน
และชุมชนได้โดย ใช้ขั้นตอนการสืบค้น 

  

6. กจิกรรมการเรยีนรู้ 
1. ครูสนทนากับนักเรียนโดยใช้คำถาม ดังนี ้

- นักเรียนทราบประวัติเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนหรือไมว่่าเป็นมาอย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ 
ยังไม่ทราบ) 

- นักเรียนอยากรู้ประวตัิความเป็นมาของโรงเรียนหรือไม่ (ตัวอย่างคำตอบ อยากรู้ครับ/อยาก
รู้ค่ะ) 
 จากนั้นครูพูดเสริมว่า “ถ้าอย่างนั้น เรามาเรียนรู้วิธีการสืบค้นหาประวัติและเหตุการณ์สำคัญของ
โรงเรียนกัน”  

2. ครูให้นักเรยีนร่วมกันศึกษาวิธีการสืบค้นประวัติของโรงเรียน โดยครูใช้คำถาม ดังน้ี 
- นักเรียนจะทำการสืบค้นข้อมลูประวัติของโรงเรียนอย่างไร 
- หลักฐานและแหล่งข้อมูลที่สำคัญที่เราสามารถสืบค้นประวัติเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียน 

ประกอบด้วยอะไรบ้าง    
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ครูที่เกษียณราชการที่อยู่ในชุมชนของโรงเรียน 

เว็บไซต์ของโรงเรียน 

ห้องสมุดของโรงเรียน 

ศิษย์เก่ารุ่นแรกของโรงเรียน ผู้คนเก่าแก่ของชุมชน 

ป้ายประวัติของโรงเรียน 

ครูประจำชั้น 

ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปคำตอบเป็นแผนภาพลงบนกระดาน 
 

ตัวอย่างแผนภาพ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

3. ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้  ดังนี้   
- การสืบค้นเหตุการณ์สำคัญหรือประวัติของโรงเรียน โดยการศึกษาจากหลักฐานและ

แหล่งข้อมูลที ่ปรากฏในอดีตและปัจจุบันมีการรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล เรียงลำดับ
เหตุการณ์ตามเวลาและบันทึกเป็นข้อมูลนำเสนอเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา 

 4. ครูให้นักเรยีนร่วมกันแสดงความคิดเห็น  โดยครูใช้คำถามท้าทาย  ดังนี้ 
  - การศึกษาเรยีนรู้ประวัติของโรงเรียนที่ตนเองศึกษาอยู่มีความสำคัญอยา่งไร 
 

7. สื่อการเรยีนรู้ 
 1. แผนภาพ 
 
๘. การวดัและประเมินผล 

จุดประสงคก์ารเรยีนรู้ วิธกีาร เครือ่งมอื เกณฑก์ารประเมิน 
1.นักเรียนตรวจสอบ
เหตุการณ์สำคัญของ
โรงเรียนจากหลักฐานและ
แหล่งข้อมูลในอดีตและ
ปัจจุบัน 

- การสังเกตการตอบ
คำถาม 
- ทำแบบทดสอบก่อน
เรียน 

- แบบบันทึกสังเกตการ
ตอบคำถาม 
- แบบทดสอบก่อนเรียน 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
80 ขึ้นไป 

2. นักเรียนค้นหาหลักฐาน
และแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับเหตุการณ์สำคัญของ
โรงเรียน 

- การสังเกตพฤติกรรม
การทำงานจากการเขียน
แผนภาพ 
 

- แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรมการทำงาน 
 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
80 ขึ้นไป 

3. นักเรียนสนใจศกึษา
ประวัติความเป็นมาของ
โรงเรียนที่ตนศึกษาอยู ่

- การสังเกตพฤติกรรม
ด้านใฝ่เรียนรู ้

- แบบประเมิน
คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค ์

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
80 ขึ้นไป 

หลักฐาน 
แหล่งข้อมูลการ 
สืบคน้ประวัตขิอง 

โรงเรียน 
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แบบทดสอบก่อนเรยีน  หนว่ยการเรยีนรูท้ี่ 2 (Pre -Test) 
 

ชื่อ ______________________ นามสกุล________________ เลขที่________ ชั้น ________ 
 
คำชี้แจง   ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว 
 
1. การสืบค้นประวัติของโรงเรียนในเรื่องใด ทำให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ 

1     จำนวนนักเรียนในปีแรก  2     รายช่ือของครูในโรงเรียน 
3     งบประมาณการก่อสร้างโรงเรียน 4     เหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬา 

 
2. หลักฐานใดที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับปีที่ก่อต้ังโรงเรียน 

1     หนังสือประวัติโรงเรียน  2     ภาพถ่ายศิษย์เก่าโรงเรียน 
3     สมุดทะเบียนของห้องพยาบาล 4     ถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬา 

 
3. ข้อใดเป็นเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนที่เกิดขึ้นเป็นอันดับแรก 

1     จำนวนนักเรียนในโรงเรียน  2     ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่น 
3     งานกีฬาสีครั้งล่าสุด   4     ชื่อครูใหญ่คนแรก 

 
4. บุคคลใดให้ข้อมูลประวัติของโรงเรียนได้ดีที่สุด 

1     ปู่  ย่า    2     ครูใหญ่ 
3     ภารโรง    4     คนขายอาหารในโรงเรียน 

 
5. การสืบค้นเหตุการณ์สำคัญของชุมชนในข้อใด ควรใช้ภาพถ่ายเป็นข้อมูลในการสืบค้น 

1     รายชื่อกำนันในตำบล     
2     การเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน 
3     จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในชุมชน    
4     การได้รับรางวัลชนะเลิศประเพณีแห่เทียนพรรษา 

 
6. ถ้าต้องการทราบประวัติความเป็นมาของโรงเรียน ควรสืบค้นจากแหล่งข้อมูลใด 

1     หนังสือเรียน   2     หนังสือพิมพ์ 
3     ห้องสมุดของชุมชน   4     เว็บไซต์ของโรงเรียน 

 
7. ถ้าต้องการทราบเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในชุมชน ควรศึกษาจากแหล่งข้อมูลใด 

1     ตลาด    2     สถานีตำรวจ 
3     โรงพยาบาล   4     พิพิธภัณฑ์ 
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8. การสืบค้นประวัติของชุมชนมีประโยชน์อย่างไร 
1     นำไปอวดชุมชนอื่นได ้  2     เกิดความภาคภูมิใจในชุมชน 
3     ทำให้คนเข้าไปในชุมชนมากขึ้น 4     ได้ค่าตอบแทนจากการศึกษา 

 
9. ข้อใดมีความสำคัญมากที่สุดในการศึกษาประวัติชุมชน 

1     การตรวจสอบข้อมูลที่ได้    
2     การนำเสนอข้อมูลเพื่อให้น่าสนใจ 
3     การแสดงความคิดเห็นของตนเอง 
4     การเพิม่เติมข้อมูลเพื่อให้เกิดความน่าเช่ือถือ 

 
10. การนำเสนอข้อมูลของชุมชนโดยใช้เส้นเวลามีประโยชน์อย่างไร 

1     ทำให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ     
2     ทำให้การนำเสนอข้อมูลน่าสนใจ 
3     ทำให้ทราบลำดับเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ชัดเจน     
4     ทำให้สามารถสืบค้นข้อมูลของชุมชนได้อย่างรวดเร็ว 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน  (Pre-Test) 
1.     4   2.     1   3.     4         4.     2 
      
5.    3   6.     4   7.     4   8.     2  
 
9.     1            10.    3 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศกึษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรูท้ี ่2 เรื่องเหตุการณส์ำคญัของโรงเรียนและชุมชน เวลาเรยีน 6 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรยีนรู้ที ่8  วิธีการสืบค้นเหตุการณ์สำคัญของโรงเรยีน เวลาเรยีน 1 ชั่วโมง
สอนวันที่ ......…………………..….. เดอืน …………………………………………….. พ.ศ ........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. มาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

 ส 4.1 เข้าใจความหมาย ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการ      
ทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 

ตัวชี้วัด 
ส 4.1 ป.3/2  แสดงลำดับเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชน โดยระบุหลักฐานและแหล่งข้อมูล

ที่เกี่ยวข้อง 
 
2. สาระสำคญั 

สืบค้นเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนจากข้อมูลในอดีตจนถึงปัจจุบันจากหลักฐานและแหล่ง ข้อมูลที่
ปรากฏอยู่ในโรงเรียนและชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่   เรียงลำดับเหตุการณ์โดยการบันทึกเพื่อประโยชน์ทาง
การศึกษา 
 
3. สาระการเรยีนรู้                

1. หลักฐานแหล่งข้อมูล วิธกีารสืบค้น และแสดงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน 
2. การค้นหาหลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียน 
3. มีวินัย ใฝ่เรยีนรู้ รักความเป็นไทย รับผิดชอบ 

 
4. จุดประสงคก์ารเรียนรู้  
 1. ตรวจสอบเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนจากหลักฐานและแหล่งข้อมูลในอดีตและปัจจุบัน (K) 
 2. ค้นหาหลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวขอ้งกับเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียน (P) 

3. สนใจศึกษาประวัติความเป็นมาของโรงเรียนที่ตนศึกษาอยู่ (A) 
 

5. สมรรถนะสำคญัของผูเ้รยีน 
 1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 2. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
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 3. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
 

แนวทางการบรูณาการ 

1.ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร สามารถใช้ภาษาไทยในการเรียนรู้เรื่องราวเหตุการณ์สำคัญ
ของโรงเรียนและชุมชนได้   

2.คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน สามารถลำดับเหตุการณ์สำคัญ ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและ
ชุมชนได้ โดยใช้เส้นเวลา 

3.การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ        
จิตวิทยาศาสตร ์

สามารถสืบค้นเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชน
ได้โดย ใช้ขั้นตอนการสืบค้น 

  

6. กจิกรรมการเรยีนรู้ 
1. ให้นักเรียนร่วมกันศึกษาวิธีการสืบค้นข้อมูลของโรงเรียนโดยครูถามคำถาม ดังนี้ 

- หลังจากทราบหลักฐานและแหล่งข้อมูล นักเรียนจะดำเนินการทำการสืบค้นข้อมูลของ
โรงเรียนอย่างไร  

ครูสรุปคำตอบของนักเรียนเป็นแผนภาพลงบนกระดาน 
 
ตัวอย่างแผนภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 2. ครูอธิบายสรุปวิธีการสืบค้นเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนเพ่ิมเติม 

3. ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้  ดังนี้   

รวบรวมข้อมูลที่ทำการสืบค้น 

รวบรวมหลักฐานการสืบค้น 

ความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

นำข้อมูลทำเป็นรายงานนำเสนอ ศึกษาทำความเข้าใจหัวข้อที่จะสืบค้น 

วิธกีาร 
สบืคน้ขอ้มลู 
ของโรงเรียน 

รวบรวม 
ข้อมูล 

ตรวจสอบ 
ข้อมูล 

หัวข้อ 
ที่ศึกษา 

2 

1 3 
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- การสืบค้นเหตุการณ์สำคัญหรือประวัติของโรงเรียน โดยการศึกษาจากหลักฐานและ
แหล่งข้อมูลที่ปรากฏในอดีตและปัจจุบัน มีการรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล เรียงลำดับเหตุการณ์ตาม
เวลาและบันทึกเป็นข้อมูลนำเสนอเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา 
 4. ครูให้นักเรยีนร่วมกันแสดงความคิดเห็นโดยครูใช้คำถามท้าทาย  ดังนี ้
  - การศึกษาเรยีนรู้ประวัติของโรงเรียนท่ีตนเองศึกษาอยู่ นักเรียนได้อะไรบ้าง 
 
7. สือ่/แหลง่เรียนรู้ 

 - แผนภาพวิธีการสืบค้นข้อมลูของโรงเรียน 
 

8. การวดัและประเมินผล 

จุดประสงคก์ารเรยีนรู้ วิธกีาร เครือ่งมอื เกณฑก์ารประเมิน 
1.นักเรียนตรวจสอบ
เหตุการณ์สำคัญของ
โรงเรียนจากหลักฐานและ
แหล่งข้อมูลในอดีตและ
ปัจจุบัน 

- การสังเกตการตอบ
คำถาม 
 

- แบบบันทึกสังเกต
การตอบคำถาม 
 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

2. นักเรียนค้นหาหลักฐาน
และแหล่งข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
สำคัญของโรงเรียน 

- การสังเกตพฤติกรรมการ
ทำงานจากการเขียน
แผนภาพ 
 

- แบบบันทึกการ
สังเกตพฤติกรรมการ
ทำงาน 
 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

3. นักเรียนสนใจศกึษา
ประวัติความเป็นมาของ
โรงเรียนที่ตนศึกษาอยู ่

- การสังเกตพฤติกรรม
ด้านใฝ่เรียนรู ้

- แบบประเมิน
คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค ์

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศกึษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรูท้ี ่2 เรื่องเหตุการณส์ำคญัของโรงเรียนและชุมชน เวลาเรยีน 6 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรยีนรู้ที ่9  การแสดงลำดับการสบืคน้เหตุการณส์ำคัญของโรงเรยีน เวลาเรยีน 1 ชั่วโมง
สอนวันที่ ......…………………..….. เดอืน …………………………………………….. พ.ศ ........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. มาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
ส 4.1 เข้าใจความหมาย ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิ ธีการ      

ทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 
ตัวชี้วัด 
ส 4.1 ป.3/2  แสดงลำดับเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชน โดยระบุหลักฐานและแหล่งข้อมูล

ที่เกี่ยวข้อง 
 

2. สาระสำคญั 
สืบค้นเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนจากข้อมูลในอดีตจนถึงปัจจุบันจากหลั กฐานและแหล่งข้อมูล        

ที ่ปรากฏอยู่ในโรงเรียนและชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู ่   เรียงลำดับเหตุการณ์โดยการบันทึกเพื่อประโยชน์          
ทางการศึกษา 
 
3. สาระการเรยีนรู้                

1. หลักฐานแหล่งข้อมูล วิธกีารสืบค้น และแสดงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน 
2. การค้นหาหลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียน 
3. มีวินัย ใฝ่เรยีนรู้ รักความเป็นไทย รับผิดชอบ 

 
4. จุดประสงคก์ารเรียนรู้  
 1. ตรวจสอบเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนจากหลักฐานและแหล่งข้อมลูในอดีตและปัจจุบัน (K) 
 2. ค้นหาหลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวขอ้งกับเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียน (P) 

3. สนใจศึกษาประวัติความเป็นมาของโรงเรียนที่ตนศึกษาอยู่ (A) 
 

5. สมรรถนะสำคญัของผูเ้รยีน 
 1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 2. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
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จุดเริ่มต้นของเหตุการณ ์ จุดมุ่งสู่เป้าหมาย จุดสิ้นสุดของเหตกุารณ ์

วันที่  6  เมษายน  พ.ศ. 
2552  โรงเรียนได้รางวัล
โรงเรียนสะอาดน่าอยู่จาก
ผู้ว่าราชการจังหวัด 

โรงเรียนปิดประกาศให้
นักเรียนมีส่วนรว่มใน
การดูแลรกัษาความ
สะอาดภายในบริเวณ
โรงเรียน 

เมื่อวันที่  5  มกราคม   
พ.ศ. 2552  โรงเรียน
ได้เข้าร่วมประกวด
โครงการโรงเรียน
สะอาดน่าอยู ่

 3. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 

 
แนวทางการบรูณาการ 

1.ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร สามารถใช้ภาษาไทยในการเรียนรู้เรื่องราวเหตุการณ์สำคัญ
ของโรงเรียนและชุมชนได้   

2.คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน สามารถลำดับเหตุการณ์สำคัญ ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและ
ชุมชนได้ โดยใช้เส้นเวลา 

3.การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ           
จิตวิทยาศาสตร ์

สามารถสืบค้นเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและ
ชุมชนได้โดย ใช้ขั้นตอนการสืบค้น 

  

 

6. กจิกรรมการเรยีนรู้ 
1. ให้นักเรียนร่วมกันศึกษาการแสดงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนโดยใช้เส้นเวลา โดยครูถาม

คำถาม ดังนี ้
- นักเรียนจะเรียงลำดับเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียนอย่างไร หลังจากทำการสืบค้นข้อมูลจนเสร็จส้ิน

สมบูรณ์ (ระยะเวลาจากเหตุการณเ์ริม่ต้นจนถึงสิน้สดุของเหตกุารณท์ีเ่กิดขึน้) 
จากนั้นครูยกตัวอย่างสถานการณ์ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเป็นแผนภาพลงบนกระดานให้

นักเรียนดู 
ตัวอย่างแผนภาพ ลำดับเหตุการณ์ 

 
 
 
 
   
 
 
 
 

2. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น  2  กลุ่ม  เพื่อทำรายงานนำเสนอเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนดังนี้ 

• กลุ่มที่ 1 สืบคน้เหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับประวัติของโรงเรียนในอดีตตามหัวข้อ ดังนี้ 
- ปีที่ก่อต้ังโรงเรียน 
- ชื่อผู้บริหารคนเก่าของโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน 
- จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษาในโรงเรียนปีแรก 
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เริ่มต้น   เรียบเรียงเหตุการณ์ที่ต้องการสืบค้น แสวงหาหลักฐาน/ข้อมูล 

ตรวจสอบข้อมูล บันทึกเรียงลำดับเหตุการณ์ นำเสนอข้อมูล สิ้นสุด  

รวบรวมข้อมูล 

- ศิษย์เก่าดีเด่นของโรงเรียน 
- สถานที่สำคญัของโรงเรียน 

โดยให้นักเรียนระบุหลักฐานจากแหล่งข้อมูล วิธีการสืบค้นและเรียงลำดับเหตุการณ์ตามระยะเวลา 
โดยให้ครูเป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือและให้คำแนะนำ 

• กลุ่มที่ 2  สืบค้นเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของโรงเรียน ตามหัวข้อ ดังนี้ 
- ชื่อของโรงเรียนที่นักเรียนศกึษาอยู่ 
- สถานที่ตั้งของโรงเรียน 
- ชื่อผู้อำนวยการและจำนวนครูในโรงเรียน 
- ครูประจำชั้น 
- จำนวนนักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนและในช้ันเรียน 
- เหตุการณ์สำคัญที่เป็นเกียรติประวัติของโรงเรียน 

โดยให้นักเรียนระบุหลักฐานและแหล่งข้อมูลและเรียงลำดับเหตุการณ์ตามระยะเวลา โดยครูคอยให้
การแนะนำและช่วยเหลือด้านแหล่งข้อมูล 

เมื่อครูแบ่งกลุ่มเสร็จ ครูแนะนำแต่ละกลุ่มให้แบ่งงานกันทำ โดยการแบ่งหัวข้อตามจำนวนสัดส่วนของ
นักเรียนในกลุ่ม เช่น กลุ่มที่ 1 มีจำนวน 10 คน มีหัวข้อ 5 ข้อ แบ่งให้รับผิดชอบหัวข้อเรื่องละ 2 คน แล้ว
นำมาเรียบเรียงทำเป็นรายงานนำเสนอหน้าช้ันเรียน 

จากนั้นครูอธิบายสรุปเพิ่มเติมว่า  การสืบค้นข้อมูลเหตุการณ์สำคัญมีลำดับการสืบค้น ดังนี้  (โดย ครู
เขียนอธิบายเป็นแผนภาพลงบนกระดาน) 

 

 
 
 
 
 
 
 

3. ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้  ดังนี้   
- การสืบค้นเหตุการณ์สำคัญหรือประวัติของโรงเรียน โดยการศึกษาจากหลักฐานและแหล่งข้อมูลที่

ปรากฏในอดีตและปัจจุบัน มีการรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล เรียงลำดับเหตุการณ์ตามเวลาและบันทึก
เป็นข้อมูลนำเสนอเพ่ือประโยชนท์างการศึกษา 

4. ครูให้นักเรยีนร่วมกันแสดงความคิดเห็ โดยครูใช้คำถามท้าทาย  ดังนี ้
 - การศึกษาเรยีนรู้ประวัติของโรงเรียนที่ตนเองศึกษาอยู่ นักเรียนเกิดความรู้สึกอย่างไร 
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7. สื่อ/แหลง่เรยีนรู้ 
 1. แผนภาพลำดับเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียน 
 2. แผนภาพการสืบค้นข้อมูลเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียน 
 

8. การวดัและประเมินผล 

จุดประสงคก์ารเรยีนรู้ วิธกีาร เครือ่งมอื เกณฑก์ารประเมิน 
1.นักเรียนตรวจสอบ
เหตุการณ์สำคัญของ
โรงเรียนจากหลักฐานและ
แหล่งข้อมูลในอดีตและ
ปัจจุบัน 

- การสังเกตการตอบ
คำถาม 
- ตรวจชิ้นงาน 

- แบบบันทึกสังเกตการตอบ
คำถาม 
- บันทึกและรายงานการ
นำเสนอเหตุการณ์สำคัญ
ของโรงเรียน 
 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
80 ขึ้นไป 

2. นักเรียนค้นหาหลักฐาน
และแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับเหตุการณ์สำคัญของ
โรงเรียน 

- การสังเกตพฤติกรรม
การทำงานจากการเขียน
แผนภาพ 
- การนำเสนอข้อมูลหน้า
ชั้นเรียน 

- แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรมการทำงาน 
- ผลการนำเสนอข้อมูลหน้า
ชั้นเรียน 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
80 ขึ้นไป 

3. นักเรียนสนใจศกึษา
ประวัติความเป็นมาของ
โรงเรียนที่ตนศึกษาอยู ่

- การสังเกตพฤติกรรม
ด้านใฝ่เรียนรู ้

- แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
80 ขึ้นไป 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศกึษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรูท้ี ่2 เรื่องเหตุการณส์ำคญัของโรงเรียนและชุมชน เวลาเรยีน 6 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรยีนรู้ที ่10  วิธกีารสบืค้นเหตุการณส์ำคญัของชมุชน เวลาเรยีน 1 ชั่วโมง
สอนวันที่ ......…………………..….. เดอืน …………………………………………….. พ.ศ ........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. มาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

 ส 4.1 เข้าใจความหมาย ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการ       
ทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 

ตัวชี้วัด 
ส 4.1 ป.3/2  แสดงลำดับเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชน โดยระบุหลักฐานและแหล่งขอ้มูล

ที่เกี่ยวข้อง 
 
2. สาระสำคญั 

การสืบค้นเหตุการณ์สำคัญของชุมชน โดยการอาศัยหลักฐานและแหล่งข้อมูลต่าง ๆทีป่รากฏในชุมชน
และข้อมูลที่ปรากฏทางราชการ โดยการศึกษาและรวบรวมข้อมูลบันทกึเรื่องราวความเป็นมาเพื่อประโยชน์ทาง
การศึกษา 
 
3. สาระการเรยีนรู้                

1. หลักฐานแหล่งข้อมูล วิธกีารสืบค้น และแสดงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน 
2. การค้นหาหลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียน 
3. มีวินัย ใฝ่เรยีนรู้ รักความเป็นไทย รับผิดชอบ 

 
4. จุดประสงคก์ารเรียนรู้  
 1. ตรวจสอบเหตุการณ์สำคัญของชุมชนที่ปรากฏเป็นหลักฐานและแหล่งข้อมูล (K) 
 2. ค้นหาหลักฐานและแหล่งข้อมูลที่สามารถนำมาสืบค้นเหตุการณ์สำคัญของชุมชน (P) 

3. สนใจศึกษาเรียนรู้เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นภายในชุมชนของตนเอง (A) 
 

5. สมรรถนะสำคญัของผูเ้รยีน 
 1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 2. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
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 3. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร ์
 

แนวทางการบรูณาการ 

1.ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร สามารถใช้ภาษาไทยในการเรียนรู้เรื่องราวเหตุการณ์สำคัญ
ของโรงเรียนและชุมชนได้   

2.คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน สามารถลำดับเหตุการณ์สำคัญ ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและ
ชุมชนได้ โดยใช้เส้นเวลา 

3.การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ          
จิตวิทยาศาสตร ์

สามารถสืบค้นเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและ
ชุมชนได้โดย ใช้ขั้นตอนการสืบค้น 

 
6. การจัดกจิกรรมการเรยีนรู้ 

1. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น  2  กลุ่ม  สืบค้นและสำรวจข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญ        
ที่เกิดขึ้นในอดีตและความเป็นอยู่ในปัจจุบันของชุมชนตนเอง ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1  ศึกษาสืบค้นเหตุการณ์สำคัญของชุมชนในอดีต ตามหัวข้อ ดังนี้ 
- ประวัติการก่อตั้งของชุมชน 
- ผู้นำชุมชนในครั้งอดีต 
- การประกอบอาชีพของชุมชนในครั้งอดีต 
- สถานที่สำคญัที่ปรากฏเป็นหลักฐาน 

กลุ่มที่ 2  ศึกษาสืบค้นเหตุการณ์สำคัญของชุมชนในปัจจุบันตามหัวข้อ ดังนี้ 
- ชื่อชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ 
- สถานที่ตั้งของชุมชนและสถานที่สำคัญของชุมชน 
- ผู้นำชุมชนในปัจจุบัน 
- จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ในชุมชน 
- การประกอบอาชีพในปัจจุบันของชุมชน 

2. ให้นักเรียนศึกษาข้อมูล  รวบรวมข้อมูล  เสร็จแล้วทำการบันทึกเป็นรายงานนำเสนอหน้าชั้นเรียน 
จบการนำเสนอ ครูใช้คำถามให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น ดังนี้ 

- นักเรียนใช้วิธีการสืบค้นเหตุการณ์สำคัญของชุมชนอย่างไร  
- ครสูรุปคำตอบของนักเรียนเป็นแผนภาพลงบนกระดาน 
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ตัวอย่างแผนภาพ 
 
 

 
 
 
 
 
  

3. ให้ครูคอยตรวจสอบและแนะนำวิธีการนำเสนอ และอธิบายสรุปความรู้เพิ่มเติม 
4. ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้  ดงันี้   

- การสืบค้นเหตุการณ์สำคัญของชุมชม โดยการศึกษาจากหลักฐานและแหล่งข้อมูลที่ปรากฏ
เป็นวัตถุ บุคคลและเอกสาร เพื่อทำการรวบรวมข้อมูล บันทึกเรื่องราวความเป็นมาเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา 
 5. ครูให้นักเรยีนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถามท้าทาย ดังนี้ 

- การศึกษาเรยีนรู้ประวัติความเป็นมาของชุมชนนักเรียนมีความรู้สึกอยา่งไรบ้างอย่างไร 
 

7. สื่อ/แหลง่เรยีนรู้ 
  - แผนภาพ วิธีการสืบค้นเหตุการณ์สำคัญของชุมชน   

 
8. การวดัและประเมินผล 

จุดประสงคก์ารเรยีนรู้ วิธกีาร เครือ่งมอื เกณฑก์ารประเมิน 
1.นักเรียนตรวจสอบ
เหตุการณ์สำคัญของ
โรงเรียนจากหลักฐานและ
แหล่งข้อมูลในอดีตและ
ปัจจุบัน 

- การสังเกตการตอบคำถาม 
- ตรวจสมุดบนัทึก 

- แบบบันทึกสังเกตการ
ตอบคำถาม 
- สมุดบันทึกและ
รายงานการนำเสนอ
เหตุการณ์สำคัญของ
โรงเรียน 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
80 ขึ้นไป 

2. นักเรียนค้นหาหลักฐาน
และแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับเหตุการณ์สำคัญของ
โรงเรียน 

- การสังเกตพฤติกรรมการ
ทำงานจากการเขียนแผนภาพ 
- การนำเสนอข้อมูลหน้าชั้น
เรียน 

- แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรมการทำงาน 
- ผลการนำเสนอข้อมูล
หน้าช้ันเรียน 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
80 ขึ้นไป 

3. นักเรียนสนใจศกึษา
ประวัติความเป็นมาของ
โรงเรียนที่ตนศึกษาอยู ่

- การสังเกตพฤติกรรมด้านใฝ่
เรียนรู ้

- แบบประเมิน
คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค ์

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
80 ขึ้นไป 

 

รวบรวมข้อมูล/หลักฐาน เริ่ม   ศึกษาหัวข้อที่จะสืบค้น 

นำเสนอรายงานข้อมูล 

ตรวจสอบข้อมูล 

บันทึกเรียงลำดับเหตุการณ์ จบ 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศกึษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรูท้ี ่2 เรื่องเหตุการณส์ำคญัของโรงเรียนและชุมชน เวลาเรยีน 6 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรยีนรู้ที ่11  การแสดงลำดบัการเหตุการณส์ำคญัของชมุชน เวลาเรยีน 1 ชั่วโมง
สอนวันที่ ......…………………..….. เดอืน …………………………………………….. พ.ศ ........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. มาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
ส 4.1 เข้าใจความหมาย ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการ      

ทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 
ตัวชี้วัด 
ส 4.1 ป.3/2  แสดงลำดับเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชน โดยระบุหลักฐานและแหล่งขอ้มูล

ที่เกี่ยวข้อง 
 
2. สาระสำคญั 

การสืบค้นเหตุการณ์สำคัญของชุมชน โดยการอาศัยหลักฐานและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏในชุมชน
และข้อมูลที่ปรากฏทางราชการ โดยการศึกษาและรวบรวมข้อมูลบันทึกเรื่องราวความเป็นมาเพื่อประโยชน์     
ทางการศึกษา 
 

3. สาระการเรยีนรู้                
1. หลักฐานแหล่งข้อมูล วิธกีารสืบค้น และแสดงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน 
2. การค้นหาหลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียน 
3. มีวินัย ใฝ่เรยีนรู้ รักความเป็นไทย รับผิดชอบ 
 

4. จุดประสงคก์ารเรียนรู้  
 1. ตรวจสอบเหตุการณ์สำคัญของชุมชนที่ปรากฏเป็นหลักฐานและแหล่งข้อมูล (K) 
 2. ค้นหาหลักฐานและแหล่งข้อมูลที่สามารถนำมาสืบค้นเหตุการณ์สำคัญของชุมชน (P) 

3. สนใจศึกษาเรียนรู้เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นภายในชุมชนของตนเอง (A) 
 
5. สมรรถนะสำคญัของผูเ้รยีน 
 1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 2. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
 3. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร ์
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แนวทางการบรูณาการ 
 

1.ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร สามารถใช้ภาษาไทยในการเรียนรู้เรื่องราวเหตุการณ์ที่ปรากฏ
ในปฏิทินได้   

2.คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน สามารถเปรียบเทียบและลำดับเหตุการณ์สำคัญ นำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได ้

3.การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ         
จิตวิทยาศาสตร ์

สามารถสืบค้นเหตุการณ์สำคัญ จากเรื่องราว หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ มาลำดับเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้องได้ 

 
6. กจิกรรมการเรยีนรู้ 
 1. ให้นักเรียนร่วมกันศึกษาการแสดงลำดับเหตุการณ์ที ่เกิดขึ ้นในชุมชนโดยใช้เส้นเว ลาโดยครู           
ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มใช้ข้อมูลจากการสืบค้นมาเรียงลำดับจัดเป็นนิทรรศการผลงานในชั้นเรียน จากนั้นครูใช้
คำถามทบทวนความรู้ ดังนี ้

- การลำดับเหตุการณ์ที ่เก ิดขึ ้นใช้อะไรเป็นตัวกำหนดในการเขียนเรียงลำดับของเหตุการณ์             
(ใช้ระยะเวลาที่เกิดขึ้นของเหตุการณ์จากอดีตสู่ปัจจุบัน) 

2. ครูและนักเรียนร่วมกันศึกษาเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในชุมชนแล้วบันทึกเรียงลำดับเหตุการณ์เป็น
แผนภาพลงบนกระดาน ดังตัวอย่าง 
 

ตัวอย่างแผนภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้  ดงันี้   
- การสืบค้นเหตุการณ์สำคัญของชุมชน โดยการศึกษาจากหลักฐานและแหล่งข้อมูลทีป่รากฏเป็นวัตถุ 

บุคคลและเอกสาร เพื่อทำการรวบรวมข้อมูล บันทึกเรื่องราวความเป็นมาเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา 
  

เริ่มต้น       

28 มกราคม พ.ศ. 2550   
พิธีปิดงานมหกรรม 
พืชสวนโลก 

11 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2549 - 27  มกราคม 
พ.ศ. 2550 การจัดแสดง
พรรณไม้ชนิดต่าง ๆ 

1 - 12  พฤศจิกายน พ.ศ. 
2549  พิธีเปิดงาน
มหกรรมพืชสวนโลก 
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4. ครูให้นักเรยีนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถามท้าทาย ดังนี้ 
- การศึกษาเรยีนรู้ประวัติความเป็นมาของชุมชน นักเรียนจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและ

ชุมชนอย่างไรบ้าง  
5. ให้นักเรียนทำชิ้นงานที่ 2 เรื่อง เหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชน 
 

7. สื่อ/แหลง่เรยีนรู้ 
 1. บันทึกและรายงานการนำเสนอของกลุ่มนักเรียน 
 2. ชิ้นงานที่ 2 เรื่อง เหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชน 
 

8. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

จุดประสงคก์ารเรยีนรู้ วิธกีาร เครือ่งมอื เกณฑก์ารประเมิน 
1.นักเรียนตรวจสอบ
เหตุการณ์สำคัญของ
โรงเรียนจากหลักฐานและ
แหล่งข้อมูลในอดีตและ
ปัจจุบัน 

- การสังเกตการตอบ
คำถาม 
- ตรวจชิ้นงานที่ 2 

- บันทึกและรายงานการ
นำเสนอของกลุ่ม 
- ชิ้นงานที่ 2 
 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
80 ขึ้นไป 

2. นักเรียนค้นหาหลักฐาน
และแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับเหตุการณ์สำคัญของ
โรงเรียน 

- การสังเกตพฤติกรรม
การทำงานจากการเขียน
แผนภาพ 
- การนำเสนอข้อมูลหน้า
ชั้นเรียน 

- แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรมการทำงาน 
- ผลการนำเสนอข้อมูล
หน้าช้ันเรียน 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
80 ขึ้นไป 

3. นักเรียนสนใจศกึษา
ประวัติความเป็นมาของ
โรงเรียนที่ตนศึกษาอยู ่

- การสังเกตพฤติกรรม
ด้านใฝ่เรียนรู ้

- แบบประเมิน
คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค ์

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
80 ขึ้นไป 
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ชิ้นงานที่  2 เรื่อง  เหตุการณส์ำคญัของโรงเรยีนและชุมชน 

เกณฑก์ารประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 
เขียนอธิบายหรือสรุปการ
ลำดับเหตุการณ์สำคัญของ
โรงเรียนหรือชุมชน 

เขียนอธิบายหรือ
สรุปการลำดับ
เหตุการณ์สำคัญ
ของโรงเรียนหรือ
ชุมชนได้สัมพันธ์
เชื่อมโยงกันให้
เห็นเป็นภาพรวม  
แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์กับ
ตนเองและผู้อื่น 

เขียนอธิบายหรือ
สรุปการลำดับ
เหตุการณ์สำคัญ
ของโรงเรียนหรือ
ชุมชนได้  มีการ
จำแนกข้อมูล
แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์กับ
ตนเองอย่าง 
เป็นเหตุเป็นผล 

เขียนอธิบายหรือ
สรุปการลำดับ
เหตุการณ์สำคัญ
ของโรงเรียนหรือ
ชุมชนได้
สอดคล้องกับ
ข้อมูล มีการเขยีน
อธิบายยกตัวอย่าง
เพิ่มเติมให้ 
เข้าใจง่าย 

เขียนอธิบาย
หรือสรุปการ
ลำดับเหตุการณ์
สำคัญของ
โรงเรียนหรือ
ชุมชนได้  แต่ยัง 
ไม่สอดคล้องกับ
ข้อมูล มกีาร
เขียนตามข้อมูล
ที่อ่าน ไม่มีการ
อธิบายเพ่ิมเติม 
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ชิ้นงานที่ 2 เรือ่ง เหตุการณส์ำคญัของโรงเรยีนและชุมชน 

วันที่................เดือน........................พ.ศ................ 
ชื่อ....................................................................ช้ัน........................เลขที่................... 

ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ร่วมกันสืบค้นเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนหรือชุมชนมา             1  
เหตุการณ์  แล้วบันทึกผลลงในแบบบันทึก  จากนั้นออกมานำเสนอ โดยแสดงลำดับเหตุการณ์
สำคัญที่เกิดขึ้นหน้าชั้นเรียน 
 

ได_้____คะแนน 

คะแนนเต็ม 10 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบบันทึกข้อมลูเหตุการณส์ำคญั 
 
 กลุ่มของนักเรียนเลือกสบืค้นเหตุการณ์สำคัญของ 

  โรงเรียน                            ชุมชน 
 หลักฐานและแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการสืบค้นเหตุการณ์ดังกล่าว คือ 
        ..................................................................................................................................... 
        ..................................................................................................................................... 
 ตรวจสอบข้อมูลที่ได้มาโดยวิธี 
       ...................................................................................................................................... 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศกึษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรูท้ี ่2 เรื่องเหตุการณส์ำคญัของโรงเรียนและชุมชน เวลาเรยีน 6 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรยีนรู้ที ่12  กจิกรรมเสรมิทกัษะความรูท้า้ยหน่วยการเรยีนรู้ เวลาเรยีน 1 ชั่วโมง
สอนวันที่ ......…………………..….. เดอืน …………………………………………….. พ.ศ ........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. มาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
ส 4.1 เข้าใจความหมาย ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการ       

ทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 
ตัวชี้วัด 
ส 4.1 ป.3/2  แสดงลำดับเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชน โดยระบุหลักฐานและแหล่งขอ้มูล

ที่เกี่ยวข้อง 
 
2. สาระสำคญั 

วิธีการสืบค้นเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชนโดยใช้หลักฐานและแหล่งข้อมูลทีเ่กี่ยวข้อง ประวัติ
ความเป็นมาของโรงเรียน ประวัติความเป็นมาของกรุงเทพมหานคร ความสำคัญของกรุงเทพมหานครในฐานะ
เมืองหลวงของประเทศ ใช้เส้นเวลา  (Time Line)  ลำดับเหตุการณท์ี่เกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชน 

 
๓. สาระการเรยีนรู้                

1. หลักฐานแหล่งข้อมูล วิธกีารสืบค้น และแสดงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน 
 2. การค้นหาหลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียน 

3. มีวินัย ใฝ่เรยีนรู้ รักความเป็นไทย รับผิดชอบ 
 

๔. จุดประสงคก์ารเรียนรู้  
 1. อธิบายและสรุปเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชนลงในแบบกิจกรรม (K) 
 2. จำแนกความรู้เหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชนลงในแบบกิจกรรม (P) 

3. มีความสนใจและตั้งใจพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง (A) 
 
๕. สมรรถนะสำคญัของผูเ้รยีน 
 1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 2. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
 3. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
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 4. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
5. การรู้เท่าทนั สื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
6. การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ 
7. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง /ตื่นรู้ที่มีสำนกึสากล 

แนวทางการบรูณาการ 

1.ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร สามารถใช้ภาษาไทยในการเรียนรู้เรื่องราวเหตุการณ์ที่ปรากฏ
ในปฏิทินได้   

2.คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน สามารถเปรียบเทียบและลำดับเหตุการณ์สำคัญ นำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได ้

3.การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ         
จิตวิทยาศาสตร ์

สามารถสืบค้นเหตุการณ์สำคัญ จากเรื่องราว หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ มาลำดับเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้องได้ 

4. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน สามารถปฏิบัติตนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ดีได้ 

5. การรู้เท่าทนั สื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล สามารถเรียนรูเ้รื่องราวเหตุการณ์ที่ปรากฏในปฏิทินไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน ให้เกิด 
ประโยชน์กับตนเอง และครอบครัว 

6. การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม และ    
มีภาวะผู้นำ 

สามารถเข้าใจความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ นำไปสร้างและรักษาความสัมพันธ์ทางบวกกับ
สมาชิกในสังคมได ้

7.การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึก
สากล 

สามารถใช้ปฏิทินสากลในชีวติประจำวันได้ 

 
๖. การจัดกจิกรรมการเรยีนรู้ 
 1. ครูกำหนดกิจกรรมให้นักเรียนร่วมกันทบทวนความรู้ในหน่วยการเรียนรู้ ดังนี้ 
 - ให้นักเรียนยกตัวอย่าง หลักฐานและแหลง่ข้อมูลที่มีอยู่ในโรงเรียนและชุมชนที่คิดว่าสามารถสืบค้น
และเรียงลำดับเหตุการณ์ที่สำคัญได้ โดยตอบคำถามลงในแผนภาพ ดังนี้ 
 



65 

 

 
 

 
 
2. ครูตรวจสอบคำตอบและอธิบายสรุปความรู้เพิ่มเติมเมื่อจบกิจกรรม เสริมทักษะความรู้ของนักเรียน 
3. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test) เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
4. ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี ้

- การสืบค้นเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชนจะทำให้เข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ       
ที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และเกิดความภาคภูมิใจในสถานศึกษาและชุมชนของตนเอง 

 

หลกัฐานและแหลง่ขอ้มลูในโรงเรียน 

________________ ________________ 

________________ ________________ 

หลกัฐานและแหลง่ขอ้มลู 
ทีม่อียูใ่นโรงเรยีน 

หลกัฐานและแหลง่ขอ้มลูในชุมชน 

________________ ________________ 

________________ ________________ 

หลกัฐานและแหลง่ขอ้มลู 
ทีม่อียูใ่นชุมชน 
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 5. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นโดยครูใช้คำถามท้าทาย ดังนี ้
- เมื่อนักเรียนเข้าใจเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชน ต่อไปนักเรียนจะทำอะไรที่คิดว่า

จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชนของตนเอง 
 
๗. สื่อ/แหลง่เรยีนรู้ 
 - แบบกิจกรรมเสริมทักษะความรู้ 
 
๘. การวัดและประเมินผล 

จุดประสงคก์ารเรยีนรู้ วิธกีาร เครือ่งมอื เกณฑก์ารประเมิน 
1.นักเรียนอธิบายและสรุป
เหตุการณ์สำคัญของ
โรงเรียนและชุมชน 

- การสังเกตการตอบ
คำถาม 
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน 

- แบบบันทึกสังเกตการ
ตอบคำถาม 
- แบบทดสอบหลังเรียน 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
80 ขึ้นไป 

2. นักเรียนจำแนกความรู้
เหตุการณ์สำคัญของ
โรงเรียนและชุมชน 

- การสังเกตพฤติกรรมการ
ทำงานจากการตอบ
คำถามและทำ
แบบทดสอบหลังเรียน 

- แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรมการทำงาน 
 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
80 ขึ้นไป 

3. นักเรียนเห็น
ความสำคัญในการทำ
กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะ
ความรู้ของตนเอง 

- การสังเกตพฤติกรรม
ด้านใฝ่เรียนรู ้

- แบบประเมิน
คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค ์

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
80 ขึ้นไป 
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แบบทดสอบหลงัเรยีน  หนว่ยการเรยีนรู้ที ่2 (Post-Test) 
 

ชื่อ ______________________ นามสกุล________________ เลขที่________ ชั้น ________ 
 
คำชี้แจง   ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว 
 
1. บุคคลใดให้ข้อมูลประวัติของโรงเรียนได้ดีที่สุด 

1     ปู่  ย่า    2     ครูใหญ่ 
3     ภารโรง    4     คนขายอาหารในโรงเรียน 

 
2. ข้อใดเป็นเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนที่เกิดขึ้นเป็นอันดับแรก 

1     จำนวนนักเรียนในโรงเรียน  2     ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่น 
3     งานกีฬาสีครั้งล่าสุด   4     ชื่อครูใหญ่คนแรก 

 
3. หลักฐานใดที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับปีที่ก่อต้ังโรงเรียน 

1     หนังสือประวัติโรงเรียน  2     ภาพถ่ายศิษย์เก่าโรงเรียน 
3     สมุดทะเบียนของห้องพยาบาล 4     ถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬา 

 
4. การสืบค้นประวัติของโรงเรียนในเรื่องใด ทำให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ 

1     จำนวนนักเรียนในปีแรก  2     รายชื่อของครูในโรงเรียน 
3     งบประมาณการก่อสร้างโรงเรียน 4     เหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬา 

 
5. ถ้าต้องการทราบประวัติความเป็นมาของโรงเรียน ควรสืบค้นจากแหล่งข้อมูลใด 

1     หนังสือเรียน   2     หนังสือพิมพ์ 
3     ห้องสมุดของชุมชน   4     เว็บไซต์ของโรงเรียน 

 
6. ถ้าต้องการทราบเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในชุมชน ควรศึกษาจากแหล่งข้อมูลใด 

1     ตลาด    2     สถานีตำรวจ 
3     โรงพยาบาล   4     พิพิธภัณฑ์ 

 
7. การสืบค้นเหตุการณ์สำคัญของชุมชนในข้อใด ควรใช้ภาพถ่ายเป็นข้อมูลในการสืบค้น 

1     รายชื่อกำนันในตำบล     
2     การเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน 
3     จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในชุมชน    
4     การได้รับรางวัลชนะเลิศประเพณีแห่เทียนพรรษา 
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8. ข้อใดมีความสำคัญมากที่สุดในการศึกษาประวัติชุมชน 
1     การตรวจสอบข้อมูลที่ได้    
2     การนำเสนอข้อมูลเพื่อให้น่าสนใจ 
3     การแสดงความคิดเห็นของตนเอง 
4     การเพิ่มเติมข้อมูลเพ่ือให้เกิดความน่าเชื่อถือ 

 
9. การนำเสนอข้อมูลของชุมชนโดยใช้เส้นเวลามีประโยชน์อย่างไร 

1     ทำให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ     
2     ทำให้การนำเสนอข้อมูลน่าสนใจ 
3     ทำให้ทราบลำดับเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ชัดเจน     
4     ทำให้สามารถสืบค้นข้อมูลของชุมชนได้อย่างรวดเร็ว 

 
10. การสืบค้นประวัติของชุมชนมีประโยชน์อย่างไร 

1     นำไปอวดชุมชนอื่นได ้  2     เกิดความภาคภูมิใจในชุมชน 
3     ทำให้คนเข้าไปในชุมชนมากขึ้น 4     ได้ค่าตอบแทนจากการศึกษา 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน  (Post-Test) 
1.     2   2.     4   3.     1         4.     4  
5.     4   6.     4   7.     4   8.     1 

 9.     3            10.    2 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศกึษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรูท้ี ่๓ เรื่องการตั้งถิ่นฐาน การดำเนนิชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน เวลาเรยีน 8 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรยีนรู้ที ่13  ปัจจยัทีม่อีิทธิพลตอ่การตั้งถิน่ฐาน เวลาเรยีน 1 ชั่วโมง
สอนวนัที ่......…………………..….. เดอืน …………………………………………….. พ.ศ ........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. มาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
ส 4.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของ  

เหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
ตัวชี้วัด 
ส 4.2 ป.3/1  ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการต้ังถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน 

 

2. สาระสำคัญ 
การดำรงชีว ิตของมนุษย์ม ีความสัมพันธ์ก ับสิ ่งแวดล้อม การตั ้งถ ิ ่นฐานของชุมชนจึงข ึ ้นกับ

สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคม 
 

3. สาระการเรียนรู้                
1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานของมนุษย ์
2. จำแนกปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางด้านสังคมที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานของชุมชน  
3. มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย รับผิดชอบ 
 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้  
 1. อธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการต้ังถิ่นฐานของมนุษย์ (K) 
 2. จำแนกปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางด้านสังคมที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานของชุมชน (P) 

3. สนใจศึกษาเรียนรู้การต้ังถิ่นฐานของชุมชนเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา (A) 
 

 

5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร ์
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ที่ราบลุ่ม            ไฟฟ้า                   ภูเขา           น้ำประปา 
โรงพยาบาล        ทีร่าบชายฝั่งทะเล     ป่าไม้          รถยนต์ 
ลำคลอง             แร่ธาตุ                  ถนน           โทรศัพท ์

แนวทางการบูรณาการ 
 

1.ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร สามารถใช้ภาษาไทยในการเรียนรู้เรื่องราว การต้ังถิ่นฐานการ
ดำเนินชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของชุมชนได ้

2.การสืบสอบทางว ิทยาศาสตร ์และ
จิตวิทยาศาสตร ์

สามารถสืบค้นปัจจัยการตั ้งถิ ่นฐานของชุมชนทั ้งปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคมได้โดย ใช้ขั้นตอนการสืบค้น 

  

 

6. กจิกรรมการเรยีนรู้ 
1.  ครูให้นักเรียนร่วมกันศึกษาสภาพแวดล้อม การตั้งถิ่นฐานและการดำเนินชีวิตของชุมชนโดยครูนำ

บัตรคำให้นักเรียนจำแนกว่า บัตรคำที่กำหนดให้เป็นสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์หรือสภาพแวดล้อมทางสังคม 

 
   
 
 
 
 

กติกาการจำแนกบัตรคำ 
- แบ่งนักเรียนออกเป็น  2   กลุ่มตามแถวนัง่ 
- แบ่งกระดานออกเป็น  2  ช่อง  คือ  ช่องที่  1   ปัจจัยทางภูมิศาสตร์    

ช่องที่ 2       ปัจจัยทางสังคม 
- ให้แต่ละกลุ่มส่งผู้แทนกลุ่มออกมาจัดบัตรคำกลุ่มละ 6 คน โดยกลุ่มที่ 1 จำแนกบัตรคำ

ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ กลุ่มที่ 2  ปัจจัยทางสังคม 
- กลุ่มที่จัดเสร็จก่อนและถูกต้องเป็นผู้ชนะ กลุ่มที่แพ้แสดงความสามารถโดยการเต้นรำ       

ให้เพื่อนดู 
 2. ให้ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการจำแนกบัตรคำในรูปของแผนภาพ และครูอธิบายสรุปความรู้
เพิ่มเติม ดังนี ้
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.  
 
 
3.  ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้  ดงันี้  

- ปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคมมีความสัมพันธ์กับการต้ังถิ่นฐานของมนุษย์ 
 4. ครูให้นักเรยีนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถามท้าทาย ดังนี้ 

- นักเรียนต้องการอาศัยอยู่ในชุมชนท่ีมีลกัษณะอย่างไร เพราะเหตุใด 
 

๗. สื่อ/แหลง่เรยีนรู้ 
 - บัตรคำ 
 

๘. การวดัและประเมินผล  

จุดประสงคก์ารเรยีนรู้ วิธกีาร เครือ่งมอื เกณฑก์ารประเมิน 
1.นักเรียนอธิบายปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน
ของมนุษย ์

- การสังเกตการร่วม
กิจกรรม 
- ทำแบบทดสอบก่อนเรียน 

- แบบบันทึกสังเกตการ
ร่วมกิจกรรม 
- แบบทดสอบก่อนเรียน 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
80 ขึ้นไป 

2. นักเรียนจำแนกปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร์และปัจจัยทางด้าน
สังคมที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐาน
ของชุมชน 

- การสังเกตพฤติกรรมการ
ทำงานจากการเขียน
แผนภาพ 
 

- แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรมการทำงาน 
 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
80 ขึ้นไป 

3. นักเรียนสนใจศกึษา
เรียนรู้การตั้งถิ่นฐานของ
ชุมชนเพื่อประโยชน์ทาง
การศึกษา 

- การสังเกตพฤติกรรม
ด้านใฝ่เรียนรู ้

- แบบประเมิน
คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค ์

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
80 ขึ้นไป 

 
 

ปัจจัยทางภูมิศาสตร ์ ปัจจัยทางสังคม 

สภาพแวดล้อม การต้ังถิ่นฐานและ
การดำเนินชีวิตในชุมชน 

 ที่ราบลุม่ 
 ภูเขา 
 ที่ราบชายฝั่งทะเล 
 ป่าไม ้
 ลำคลอง 
 แร่ธาตุ 

 ไฟฟ้า
 น ้าประปา
 โรงพยาบาล
 รถยนต์
 ถนน
 โทรศพัท์
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แบบทดสอบก่อนเรยีน  หนว่ยการเรยีนรูท้ี่ 3 (Pre -Test) 
 

ชื่อ ______________________ นามสกุล________________ เลขที่________ ชั้น ________ 
 
คำชี้แจง   ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้อง เพียงข้อเดียว 

 
1. ข้อใดเป็นปัจจัยที่ทำให้คนตั้งถิ่นฐานในชุมชนเมือง 

1     มีอากาศบริสุทธิ์   2     อุปนิสัยของคนในชุมชน 
3     มีการเดินทางที่สะดวกสบาย  4     มีกฎระเบียบที่เคร่งครัด 

 
2. ชุมชนที่พัฒนาแล้วจะมีลักษณะอย่างไร 

1     มีโจรผู้ร้ายชุกชุม   2     มีการระบาดของโรคติดต่อ 
3     มีสิ่งอำนวยความสะดวก  4     มีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย 

 
3. ลักษณะของชุมชนในข้อใดไม่เหมาะสมแก่การตั้งถิ่นฐาน 

1     อยู่บนภูเขาสูง    
2     อยู่ใกล้เส้นทางคมนาคม 
3     สามารถติดต่อชุมชนอื่นได้สะดวก   
4     มีภูมิอากาศที่ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไป 

 
4. ข้อใดมีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานของชุมชนมากที่สุด 

1     พื้นที่ทำการเกษตร   2     ชื่อเสียงของผู้นำชุมชน 
3     การคมนาคม   4     จำนวนประชากรในจังหวัด 

 
5. สภาพภูมิศาสตร์และการดำรงชีวิตในข้อใดสัมพันธ์กัน 

1     ผู้ที่อยู่ริมแม่น้ำมักจะเดินทางด้วยเรือ 
2     อาหารหลักของผู้ที่อยู่ริมทะเลคืออาหารป่า 
3     ผู้ที่อยู่บริเวณเชิงเขาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา    
4     ผู้ที่อยู่บริเวณชายฝั่งทะเลจะสวมเสื้อผ้าที่มีเนื้อหนา 

  
 

6. พิธีบวชป่าจัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ใด 
1     เพื่อบูชาพระแม่โพสพ 
2     เพื่อขอให้ฝนตกตามฤดูกาล 
3     ให้คนในชุมชนช่วยกันรักษาป่าไม้ 
4     เพื่อขอขมาพระแม่คงคาและแหล่งน้ำ 
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7. การประกอบอาชีพทำนาก่อให้เกิดกิจกรรมใด 
1     ลงแขกเกี่ยวข้าว 
2     ตักบาตรดอกไม้ 
3     รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ 
4     ทำบุญตักบาตรในวันสำคัญ 

 
8. ประเพณีในข้อใดเกิดขึ้นจากความกตัญญูกตเวทีต่อธรรมชาต ิ

1     ประเพณีทานตุง   2     ประเพณีลอยกระทง 
3     ประเพณีชักพระ   4     ประเพณีแห่เทียนพรรษา 

 
9. ชุมชนที่นับถือพระพุทธศาสนาจะก่อให้เกิดพิธีกรรมที่เหมือนกันอย่างไร 

1     มีการนำธงไปถวายวัด 
2     มีการบวงสรวงเทวดาฟ้าดิน 
3     มีการสวดมนต์เพ่ือขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
4     มีการทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทางศาสนา 

 
10. การปฏิบัติตนในข้อใดเป็นการอนุรักษ์ประเพณีในชุมชน 

1     บังคับให้ผู้อื่นอนุรักษ์     
2     เข้าร่วมประเพณีต่าง ๆ ของชุมชน 
3     นำสินค้าไปขายในงานประเพณีของชุมชน    
4     จัดประเพณีโดยผสมผสานวัฒนธรรมสมัยใหม่ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน  (Pre-Test) 
1.     3   2.     3   3.     1         4.     3                
5.    1   6.     3   7.     1   8.     2   
9.     4            10.    2 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศกึษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรูท้ี ่๓ เรื่องการตั้งถิ่นฐาน การดำเนนิชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน เวลาเรยีน 8 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรยีนรู้ที ่14  ปัจจยัทีม่อีิทธิพลตอ่การตั้งถิน่ฐาน เวลาเรยีน 1 ชั่วโมง
สอนวันที่ ......…………………..….. เดอืน …………………………………………….. พ.ศ ........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. มาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
ส 4.2 เข ้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงป ัจจ ุบ ันในด้านความสัมพันธ ์และ                    

การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
ตัวชี้วัด 
ส 4.2 ป.3/1  ระบุปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อการต้ังถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน 

 
2. สาระสำคญั 

การดำรงชีว ิตของมนุษย์มีความสัมพันธ์กับสิ ่งแวดล้อม   การตั ้งถิ ่นฐานของชุมชนจึงขึ ้นกับ
สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคม 
 

3. สาระการเรยีนรู้                
1. ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อการต้ังถิ่นฐานของมนุษย ์
2. จำแนกปัจจยัทางภูมศิาสตร์และปัจจยัทางด้านสังคมที่มีผลต่อการตั้งถิน่ฐานของชมุชน 
3. มีวินัย ใฝ่เรยีนรู้ รักความเป็นไทย รับผิดชอบ 
 

4. จุดประสงคก์ารเรียนรูสู้ต่ัวชี้วัด   
 1. อธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการต้ังถิ่นฐานของมนุษย์ (K) 
 2. จำแนกปัจจยัทางภูมศิาสตร์และปัจจยัทางด้านสังคมที่มีผลต่อการตั้งถิน่ฐานของชมุชน (P) 

3. สนใจศึกษาเรียนรู้การตั้งถิ่นฐานของชุมชนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา (A) 
 
5. สมรรถนะสำคญัของผูเ้รยีน 
 1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
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แนวทางการบรูณาการ 

1.ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร สามารถใช้ภาษาไทยในการเรียนรู้เรื่องราว การตั้งถิ่น
ฐานการดำเนินชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณี 
วัฒนธรรมของชุมชนได้ 

2.การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร ์

สามารถสืบค้นปัจจัยการตั้งถิ่นฐานของชุมชนทั้งปัจจัย
ทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคมได้โดย ใช้ขั้นตอนการ
สืบค้น 

 
6. กจิกรรมการเรยีนรู้ 

1. ให้นักเรียนอ่านเนื้อหา เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการต้ังถิ่นฐานชุมชน จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันสนทนา 
โดยครูใช้คำถาม ดังนี ้

การตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้แหล่งน้ำมีจุดประสงค์เพื่ออะไร (ตัวอย่างคำตอบ เพื่อใช้เป็นเส้นทาง
คมนาคมและใช้ในการเกษตร) 

ภูมิประเทศลักษณะใดเหมาะแก่การตั้งถิ่นฐาน เพราะเหตุใด (ตัวอย่างคำตอบ ภูมิประเทศที่
เป็นที่ราบเพราะสามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนได้ดี มีพื้นที่เหมาะแก่การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์) 

ลักษณะภูมิอากาศแบบใด เหมาะแก่การตั้งถิ่นฐาน (ตัวอย่างคำตอบ ไม่หนาวหรือร้อนจัด
เกินไป) 

สิ่งแวดล้อมทางสังคมมีความสำคัญต่อการตั้งถิ่นฐานอย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ ทำให้เกิดความ
สะดวกสบาย) 

การตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้เส้นทางคมนาคมมีความจำเป็นหรือไม่ เพราะเหตุใด (ตัวอย่างคำตอบ  
มีความจำเป็น เพราะสะดวกในการเดินทาง) 

2. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานของชุมชน โดยเขียนเป็นแผนภาพลง
บนกระดาน ดังนี ้
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จากนั้นครูให้นักเรียนศึกษาแผนภาพและอธิบายสรุปให้นักเรียนฟังว่า “ปัจจัยดังกล่าวที่ปรากฏ         

ในแผนภาพมีผลต่อพัฒนาการของชุมชนทำให้เกิดการตั้งถิ่นฐานและขยายใหญ่โตตามปัจจัยทางภูมิศาสตร์และ
สังคม ดังตัวอย่างที่ชุมชนชนบทอพยพเข้าสู่เมืองใหญ่เพราะปัจจัยจากอิทธิพลดังกล่าวที่ปรากฏตามแผนภาพ” 

3. ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้  ดงันี้  
           - ปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคมมีความสัมพันธ์กับการต้ังถิ่นฐานของมนุษย์ 

 4. ครูให้นักเรยีนร่วมกันแสดงความคิดเห็น  โดยครูใช้คำถามท้าทาย  ดังนี้ 
- นักเรียนต้องการให้ชุมชนของตนเองมีลกัษณะอย่างไร เพราะเหตุใด 
 

7. สื่อ/แหลง่เรยีนรู้ 
 - แผนภาพ สรปุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการต้ังถิ่นฐานของชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นพ้ืนที่ราบเหมาะกับการเพาะปลูก 

การคมนาคมสะดวก 

ปัจจยัทีม่ ี
อิทธิพลตอ่การ 
ตั้งถิ่นฐานของ 

ชุมชน 

ปัจจัยทาง 
ภูมิศาสตร ์ ความปลอดภัย 

ปัจจัยทาง 
สังคม 

ความเจริญทางเทคโนโลย ี

อากาศไม่ร้อนหรือหนาวมาก มีไฟฟ้า 
มีฝนตกชุก มีน้ำประปา 

การสื่อสารสะดวก ไม่แห้งแล้ง 

ปัจจัยทางภูมิอากาศ 

ปัจจัยทางภูมิประเทศ 
มีแหล่งน้ำสมบรูณ์ 

ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์ 
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8. การวดัและประเมินผล 

จุดประสงคก์ารเรยีนรู้ วิธกีาร เครือ่งมอื เกณฑก์ารประเมิน 
1.นักเรียนอธิบายปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อการต้ังถิ่นฐาน
ของมนุษย ์

- การสังเกตการร่วม
กิจกรรม 
 

- แบบบันทึกสังเกตการ
ร่วมกิจกรรม 
 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

2. นักเรียนจำแนกปัจจัย
ทางภูมิศาสตรแ์ละปัจจัย
ทางด้านสังคมที่มีผลต่อ
การตั้งถิ่นฐานของชุมชน 

- การสังเกตพฤติกรรม
การทำงานจากการ
เขียนแผนภาพ 
 

- แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรมการทำงาน 
 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

3. นักเรียนสนใจศกึษา
เรียนรู้การตั้งถิ่นฐานของ
ชุมชนเพื่อประโยชน์ทาง
การศึกษา 

- การสังเกตพฤติกรรม
ด้านใฝ่เรียนรู ้

- แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศกึษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรูท้ี ่๓ เรื่องการตั้งถิ่นฐาน การดำเนนิชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน เวลาเรยีน 8 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรยีนรู้ที ่15  ปัจจยัทีม่อีิทธิพลตอ่พฒันาการของชมุชน เวลาเรยีน 1 ชั่วโมง
สอนวันที่ ......…………………..….. เดอืน …………………………………………….. พ.ศ ........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. มาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
ส 4.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์และการ

เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
 

ตัวชี้วัด 
ส 4.2 ป.3/1  ระบุปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อการต้ังถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน 

 
2. สาระสำคญั 

พัฒนาการของชุมชนมาจากปัจจัยหลัก 2 ประการ คือ ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่เอื้ออำนวยและปัจจัย
ทางสังคมที่มีการพัฒนา 
 
3. สาระการเรยีนรู้                

1. ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อการต้ังถิ่นฐานของมนุษย ์
2. จำแนกปัจจยัทางภูมศิาสตร์และปัจจยัทางด้านสังคมที่มีผลต่อการตั้งถิน่ฐานของชมุชน 
3. มีวินัย ใฝ่เรยีนรู้ รักความเป็นไทย รับผิดชอบ 

 
4. จุดประสงคก์ารเรียนรู้  
 1. อธิบายปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคมที่มีต่อพัฒนาการของชุมชน (K) 
 2. จำแนกปัจจยัทางภูมศิาสตร์และปัจจยัทางสังคมที่มีต่อพฒันาการของชุมชน (P) 

3. มีความสนใจศึกษาเรียนรูแ้ละเข้าใจพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ของชุมชน เพื่อประโยชน์ 
    ในการดำเนินชีวิตในปัจจุบันและอนาคต (A) 

 
5. สมรรถนะสำคญัของผูเ้รยีน 
 1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
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แนวทางการบรูณาการ 

1.ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร สามารถใช้ภาษาไทยในการเรียนรู้เรื่องราว การตั้งถิ่น
ฐานการดำเนินชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณี 
วัฒนธรรมของชุมชนได้ 

2.การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร ์

สามารถสืบค้นปัจจัยการตั้งถิ่นฐานของชุมชนทั้งปัจจัย
ทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคมได้โดย ใช้ขั้นตอนการ
สืบค้น 

 

6. การจัดกจิกรรมการเรยีนรู้ 
1. ครูให้นักเรียนร่วมกันคิดวิเคราะห์ว่าปัจจัยทางภูมิศาสตร์ในลักษณะใดที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของ

ชุมชน โดยครูถามคำถาม ดังนี ้
  - ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ในลักษณะใดบ้างที่ผู้คนชอบอยู่อาศัย (ตัวอย่างคำตอบ พื้นที่มีความ
อุดมสมบูรณ์ การคมนาคมขนส่งสะดวก เป็นศูนย์กลางความเจริญ) 
  - ปัจจ ัยทางภูม ิศาสตร์ม ีอ ิทธิพลต่อพัฒนาการของชุมชนอย่างไร (ต ัวอย่างคำตอบ              
ภูมิประเทศที่มีความเหมาะสม ทำให้มีผู้คนไปตั้งถิ่นฐานส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง กลายเป็นชุมชนขนาด
ใหญ่ เป็นศูนย์กลางทางด้านความเจริญต่าง ๆ) 
 2. ครูให้นักเรียนร่วมกันศึกษาว่าปัจจัยทางสังคมมีอิทธิพลต่อพัฒนาการของชุมชนอย่างไร โดยครูถาม
คำถาม ดังนี ้
  - ปัจจัยทางสังคมที่นักเรียนรู้จักมีอะไรบ้าง (ตัวอย่างคำตอบ ประเพณ ีวัฒนธรรม           การ
ปกครอง) 
  - ปัจจัยทางสังคมมีอิทธิพลต่อพัฒนาการของชุมชนอย่างไรบ้าง (ตัวอย่างคำตอบ เกิดการ
เปลี่ยนแปลง เช่น การสร้างที่อยู่อาศัย ศูนย์ราชการ สร้างเส้นทางคมนาคม ศูนย์กลางการค้า และการจัด
ระเบียบรูปแบบการปกครอง) 
 3. ครูอธิบายสรุปความรู้ความเข้าใจเป็นโครงสร้างแผนภาพอธิบายเพิ่มเติม ดังนี้ 
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   ศูนย์กลางชุมชนขนาดใหญ ่
   ศูนย์กลางของหน่วยงานราชการ 
   ศูนย์กลางคมนาคมขนส่ง 
   ศูนย์กลางความเจริญทางการค้า เทคโนโลยี 
 

 4. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ ดังน้ี 
     - พัฒนาการของชุมชนมาจากปัจจัยหลัก 2 ประการ คือ ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่เอื้ออำนวยและ

ปัจจัยทางสังคมที่มีการพัฒนา 
 5. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นโดยครูใช้คำถามท้าทาย ดังนี้ 
     - ถ้าเลือกได้นักเรียนต้องการให้ชุมชนของตนเองมีพัฒนาการไปทางด้านใด 
 
7. สื่อ/แหลง่เรยีนรู้ 
 1. โครงสร้างแผนภาพ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของชุมชน 

2. ชิ้นงานที่ 3 เรื่อง ปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อการต้ังถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 

เกิดพัฒนาการด้านต่าง ๆ 

 มีลักษณะภูมิประเทศ 
       ที่เหมาะสม 

 ประเพณี วัฒนธรรม 
       การปกครอง 

ปัจจัยที่มีอิทธพิลต่อพัฒนาการ
ของชุมชน 

ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางภูมิศาสตร ์
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8. การวดัและประเมินผลการเรยีนรู้ 

 จุดประสงคก์ารเรยีนรู้ วิธกีาร เครือ่งมอื เกณฑก์ารประเมิน 
1.นักเรียนอธิบายปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร์และปัจจัยทาง
สังคมที่มีต่อพฒันาการของ
ชุมชน 

- การส ั ง เกตการตอบ
คำถาม 
- ตรวจชิ้นงานที่ 3  

- แบบบันทึกสังเกต
การตอบคำถาม 
- ชิ้นงานที่ 3 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
80 ขึ้นไป 

2. นักเรียนจำแนกปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคม
ที่มีต่อพัฒนาการของชมุชน 

- การสังเกตพฤติกรรม
การทำงานจากการเขียน
แผนภาพปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อพัฒนาการ
ของชุมชน 

- แบบบันทึกการ
สังเกตพฤติกรรมการ
ทำงาน 
 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
80 ขึ้นไป 

3. นักเรียนความสนใจศกึษา
เรียนรู้และเข้าใจพัฒนาการใน
ด้านต่าง ๆ ของชุมชน เพื่อ
ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตใน
ปัจจุบันและอนาคต 

- การสังเกตพฤติกรรม
ด้านใฝ่เรียนรู ้

- แบบประเมิน
คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค ์

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
80 ขึ้นไป 

 
ชิ้นงานที่  3 เรื่อง ปัจจัยทีม่อีิทธิพลตอ่การตัง้ถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน 
 

เกณฑก์ารประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 
สำรวจการตั้งถิ่นฐาน
ชุมชนของตนเอง 

สำรวจการตั้งถิ่น
ฐานชุมชนของ
ตนเองได้สัมพันธ์
ตรงกับสภาพความ
เป็นจริงตามปัจจัย
ทางภูมิศาสตร์และ
สังคมครบถ้วน
สมบูรณ ์

สำรวจการตั้งถิน่ฐาน
ชุมชนของตนเองได้
สัมพันธ์ตรงกับ
ปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร์และ
ปัจจัยทางสังคม
ถูกต้อง  
90  เปอร์เซ็นต์ 

สำรวจการตั้งถิน่ฐาน
ชุมชนของตนเองได้
สัมพันธ์ตรงกับ
ข้อมูลปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร์และ
ปัจจัยทางสังคม 
ถูกต้อง 70-80  
เปอร์เซ็นต์ 

สำรวจการตั้งถิน่
ฐานชุมชนของ
ตนเองได้สัมพันธ์
ตรงกับข้อมูล
ปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร์และ
ปัจจัยทางสังคม 
ถูกต้อง 50-60  
เปอร์เซ็นต ์
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ชิ้นงานที่ 3    เรือ่ง ปจัจยัทีม่อีิทธิพลตอ่การตัง้ถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน 

วันที่................เดือน........................พ.ศ................ 
ชื่อ....................................................................ช้ัน........................เลขที่................... 

ใหน้กัเรยีนสำรวจการตั้งถิน่ฐานชุมชนของตนเองและบันทกึข้อมลูลงในแบบบันทึก 
 

แบบบนัทกึการตัง้ถิน่ฐานชมุชนของตนเอง 
 

 ชุมชนของฉัน คือ ............................................................................................................... 
 บริเวณที่ตั้งชุมชนมีลักษณะอย่างไร (เขียนเครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความ 
       ที่ตรงกับความเป็นจริง)  

  ที่ราบลุม่     ที่ราบชายฝั่งทะเล     ที่ราบสูง   

  ที่ราบระหว่างภูเขา   อื่น ๆ (ระบุ) .......................... 
 สภาพแวดล้อมทางสังคมในชุมชนของนักเรียนมีอะไรบ้าง 

 ด้านสาธารณูปโภค 

 น้ำประปา                ไฟฟ้า                 โทรศัพท์สาธารณะ 
 ด้านการคมนาคมขนส่ง 

 รถยนต ์   รถไฟ 

 เรือ   เครื่องบนิ 
 ด้านสถานที ่

 ตลาด   โรงพยาบาล  โรงเรียน 

 สถานีตำรวจ   ธนาคาร   วัด 

 ทีท่ำการไปรษณีย์ 
 ชุมชนของนักเรียนเหมาะสมต่อการตั้งถิ่นฐานหรือไม่ ....................................................... 
…………………………………………………………………………………………... 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศกึษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรูท้ี ่๓ เรื่องการตั้งถิ่นฐาน การดำเนนิชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน เวลาเรยีน 8 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรยีนรู้ที ่16  ขนบธรรมเนยีม ประเพณ ีและวฒันธรรมของชุมชน เวลาเรยีน 1 ชั่วโมง
สอนวันที่ ......…………………..….. เดอืน …………………………………………….. พ.ศ ........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. มาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

 ส 4.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

ตัวชี้วัด 
ส 4.2 ป.3/2  สรุปลักษณะที่สำคัญของขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน 

 

2. สาระสำคัญ 
การดำเนินชีวิตของคนในชุมชนอยู่ภายใต้เงื ่อนไขสภาพแวดล้อมของธรรมชาติและสังคมทำให้มี

ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชนที่แตกต่างกัน 
 
3. สาระการเรยีนรู้                

1. ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อการเกิดขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม 
 2. ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปจัจัยทางสังคมที่ก่อให้เกิดขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม 

3. มีวินัย ใฝ่เรยีนรู้ รักความเป็นไทย รับผิดชอบ 
 
4. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้ 
 1. อธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม (K) 
 2. จำแนกปัจจยัทางภูมศิาสตรแ์ละปัจจยัทางสังคมทีก่่อให้เกิดขนบธรรมเนียม ประเพณแีละวัฒนธรรม (P) 

3. สนใจศึกษาเรียนรู้ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมชุมชนตนเอง (A) 
 
5. สมรรถนะสำคญัของผูเ้รยีน 
 1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 

3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
4.การคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
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5. การรู้เท่าทนั สื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
6. การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ 
7.การเป็นพลเมอืงที่เข้มแข็ง /ต่ืนรู้ที่มีสำนึกสากล 

แนวทางการบรูณาการ 

1.ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร สามารถใช้ภาษาไทยในการเรียนรู้เรื่องราว การตั้งถิ่นฐานการ
ดำเนินชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของ
ชุมชนได้ 

2.การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร ์

สามารถสืบค้นปัจจัยการตั้งถิ่นฐานของชุมชนทั้งปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคมได้โดย ใช้ขั้นตอนการสืบค้น 

3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 

ชื่นชมความงามของศิลปวัฒนธรรม มีส่วนร่วมในกิจกรรม 
และร่วมสืบทอด ส่งต่อทะนุบำรุงรักษาให้ดำรงสืบไป 

4.การคิดขั้นสูงและนวัตกรรม ฝึกฝนตัดสินใจเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคม
โลกอย่างสันติสุขบนฐานข้อมูลเหตุผล และหลักฐานอย่าง
หลากหลาย เหมาะสมกับบริบททางวัฒนธรรม 

5. การรู้เท่าทนั สื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล สามารถสืบค้นเรื่องการต้ังถิ่นฐาน การดำเนินชีวิต 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนได้       
จากแหล่งสื่อตา่งๆและดิจิตัล 

6. การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมี
ภาวะผู้นำ 

เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม/ชุมชน เปิดใจรับฟังความคิดเห็น 
มุมมองและเคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง ชื่นชมความงาม
ของศิลปวัฒนธรรม มีส่วนร่วมในกิจกรรม และร่วมสืบทอด 
ส่งต่อทะนุบำรุงรักษาให้ดำรงสืบไป 

7.การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง /ต่ืนรู้ที่มีสำนึก
สากล 

สามารถนำเสนอข้อมูล/เรื่องราวได้น่าสนใจและน่าเช่ือถือ 
ขนบธรรมเนียม ประเพณ ีและวัฒนธรรมของชุมชนใกล้เคียง 
ที่มีความเหมือนและความต่างกับชุมชนของตนเอง 

 
 
 

6. กจิกรรมการเรยีนรู้ 

1.  ครูนำบัตรคำมาให้นักเรียนร่วมกันศึกษาและอ่าน ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 

การสร้างเรือนแพ การบวชป่า การลอยกระทง 

การลงแขกเกี่ยวข้าว การทำขวัญข้าว การแสดงความเคารพกัน 
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จากนั้น ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนา โดยครูใช้คำถาม ดังนี ้

- บัตรคำที่นักเรียนอ่านเกี่ยวข้องกับสิ่งใด (ขนบธรรมเนยีม  ประเพณแีละวฒันธรรม) 
- ปัจจัยที่ทำให้เกิดขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมได้แก่ปัจจัยอะไรบ้าง  (ปัจจัย

ทางด้านภูมิศาสตร์ ปัจจัยทางด้านสังคม) 
2.  ครูให้นักเรียนจำแนกบัตรคำที่เป็นขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมโดยแบ่งตามปัจจัย

ทางด้านภูมิศาสตร์และปัจจัยทางด้านสังคมเป็นแผนภาพลงบนกระดาน 
 
ตัวอย่างแผนภาพ 
 
                         การลอยกระทง 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

จากนั้น ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า “ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคมทำให้เกิดวัฒนธรรม ประเพณี
การดำเนินชีวิตที่แตกต่างกัน เช่น การประกอบอาชีพ ประเพณีต่าง ๆ การรับประทานอาหาร การแต่งกายและ
การสร้างที่อยู่อาศัย” 

3. ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้  ดังนี้   
          - ปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคมเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขนบธรรมเนียม 

ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน 
 

 4. ครูให้นักเรยีนร่วมกันแสดงความคิดเห็น  โดยครูใช้คำถามท้าทาย  ดังนี้ 
- นักเรียนจะรักษาและสบืสานขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชนใหด้ำรงอยู่

อย่างไร 
 
7. สื่อ/แหลง่เรยีนรู้ 
 ๑. บัตรคำ ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม 

 

การทำขวัญข้าว 

ปัจจัยทาง 
ภูมิศาสตร ์

ปัจจัยทาง 
สังคม การบวชป่า 

 

การสร้างเรือนแพ 
 

การลงแขกเกี่ยวข้าว 
 

การแสดงความเคารพกัน 
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8. การวดัและประเมินผล 

จุดประสงคก์ารเรยีนรู้ วิธกีาร เครือ่งมอื เกณฑก์ารประเมิน 
1.นักเรียนอธิบายปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการเกิด
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
วัฒนธรรม 

- การสังเกตการตอบ
คำถาม 
 

- แบบบันทึกสังเกต
การตอบคำถาม 
 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
80 ขึ้นไป 

2. นักเรียนจำแนกปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคม
ที่ก่อให้ เกิดขนบธรรมเนียม 
ประเพณีและวัฒนธรรม 

- การสังเกตพฤติกรรม
การทำงานจากการเขียน
แผนภาพ 
 

- แบบบันทึกการ
สังเกตพฤติกรรมการ
ทำงาน 
 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
80 ขึ้นไป 

3. นักเรียนสนใจศกึษาเรียนรู้
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
วัฒนธรรมชุมชนตนเอง 

- การสังเกตพฤติกรรม
ด้านใฝ่เรียนรู ้

- แบบประเมิน
คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค ์

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
80 ขึ้นไป 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศกึษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรูท้ี ่๓ เรื่องการตั้งถิ่นฐาน การดำเนนิชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน เวลาเรยีน 8 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรยีนรู้ที ่17  ขนบธรรมเนยีม ประเพณี และวฒันธรรมของชุมชน เวลาเรยีน 1 ชั่วโมง
สอนวันที่ ......…………………..….. เดอืน …………………………………………….. พ.ศ ........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. มาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

 ส 4.2 เข ้าใจพัฒนาการของมนุษยชาต ิจากอด ีตจนถึงป ัจจ ุบ ันในด ้านความสัมพันธ ์และ                     
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

ตัวชี้วัด 
ส 4.2 ป.3/2  สรุปลักษณะที่สำคัญของขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน 

 
2. สาระสำคัญ 

การดำเนินชีวิตของคนในชุมชนอยู่ภายใต้เงื ่อนไขสภาพแวดล้อมของธรรมชาติและสังคมทำให้มี
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมชุมชนที่แตกต่างกัน 
 
3. สาระการเรียนรู้                

1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม 
2. ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคมที่ก่อให้เกิดขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม 
3. มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย รับผิดชอบ 

 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้  
 1. อธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม (K) 
 2. จำแนกปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคมที่ก่อให้เกิดขนบธรรมเนียม ประเพณีและ
วัฒนธรรม (P) 

3. สนใจศึกษาเรียนรู้ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมชุมชนตนเอง (A) 
 
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร ์

3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
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4. การคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
5. การรู้เท่าทัน สื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
6. การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ 
7. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง /ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล 

แนวทางการบูรณาการ 

1.ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร สามารถใช้ภาษาไทยในการเรียนรู้เรื่องราว การตั้งถิ่นฐาน
การดำเนินชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของ
ชุมชนได้ 

2.การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร ์

สามารถสืบค้นปัจจัยการตั้งถิ่นฐานของชุมชนทั้งปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคมได้โดย ใช้ขั้นตอนการสืบค้น 

3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 

ชื่นชมความงามของศิลปวัฒนธรรม มีส่วนร่วมในกิจกรรม และ
ร่วมสืบทอด ส่งต่อทะนุบำรุงรักษาให้ดำรงสืบไป 

4.การคิดขั้นสูงและนวัตกรรม ฝึกฝนตัดสินใจเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคม
โลกอย่างสันติสุขบนฐานข้อมูลเหตุผล และหลักฐานอย่าง
หลากหลาย เหมาะสมกับบริบททางวัฒนธรรม 

5.การรู้เท่าทัน สื่อ สารสนเทศ และดิจทิัล สามารถสืบค้นเรื่องการตั้งถิ่นฐาน การดำเนินชีวิต 
ขนบธรรมเนียม  ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนได้ จาก
แหล่งสื่อต่างๆและดิจิตัล 

6.การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมี
ภาวะผู้นำ 

เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม/ชุมชน เปิดใจรับฟังความคิดเห็น 
มุมมองและเคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง ชื่นชมความงามของ
ศิลปวัฒนธรรม มีส่วนร่วมในกิจกรรม และร่วมสืบทอด ส่งต่อ
ทะนุบำรุงรักษาให้ดำรงสืบไป 

7.การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง /ต่ืนรู้ที่มีสำนึก
สากล 

สามารถนำเสนอข้อมูล/เรื่องราวได้น่าสนใจและน่าเชื่อถือ 
ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  และวัฒนธรรมของชุมชนใกล้เคียง 
ที่มีความเหมือนและความต่างกับชุมชนของตนเอง 

 
6. กจิกรรมการเรยีนรู้ 

1. แบ่งกลุ่มนกัเรียนออกเป็น  5  กลุ่ม  สำรวจการดำเนินชีวิตและวัฒนธรรมในชุมชนของตนเองทั้ง
ในอดีตและปัจจุบัน ในหัวข้อดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 การประกอบอาชีพ 
กลุ่มที่ 2 ประเพณ ี
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กลุ่มที่ 3 อาหาร 
กลุ่มที่ 4 การแต่งกาย 
กลุ่มที่ 5 ที่อยู่อาศัย 

จากนั้นให้แต่ละกลุ่มส่งผูแ้ทนออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน 
จบการนำเสนอครูให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น  โดยครูใช้คำถาม ดังน้ี 

- ลักษณะภูมิประเทศในภาพเหมาะแก่การตั้งถิ่นฐานหรือไม่ เพราะเหตุใด  (ตัวอย่างคำตอบ  
เหมาะแก่การตั้งถิ่นฐาน  เพราะมอีากาศบริสุทธิ์) 

- นักเรียนคิดว่า ชุมชนท่ีต้ังถ่ินฐานอยู่ริมแมน้่ำกับชุมชนท่ีต้ังถ่ินฐานอยู่บนภูเขา มีการดำเนิน
ชีวิตที่แตกต่างกันหรือไม่ (ตัวอยา่งคำตอบ  แตกต่างกนั) 

2. ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า ชุมชนที ่มีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคมแตกต่างกัน             
การดำเนินชีวิตในแต่ละชุมชนก็จะแตกต่างกัน  ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมก็จะแตกต่างกันออกไป 

3. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับรอบรู้อาเซียน  ดังนี้   
        ประเพณีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  (พม่า) ตาม

ตำนานเล่าว่า พระเจ้าจันทสุริยะ กษัตริย์ของชาวยะไข่แห่งเมืองธัญญวดี โปรดฯ ให้สร้างพระมหามัยมุนีซึ่ง
แปลว่า “มหาปราชญ์” ขึ้นใน พ.ศ. 689 เหตุเพราะพระพุทธเจ้าเสด็จมาเข้าพระสุบินประทานพรแก่พระเจ้าจันท
สุริยะ ให้สร้างพระพุทธรูปองค์นี้ขึ้นเพื่อเชิดชูพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรือง แต่เนื่องจากว่ามีขนาดใหญ่จึงต้องหล่อ
แยกเป็นชิ้นแล้วจึงนำมาประสานกันได้สนิทจน      ไม่เห็นรอยต่อเป็นที่น่าอัศจรรย์ เชื่อกันว่าเป็นด้วยพรของ
พระศาสดาประทานไว้ ความงดงามและความศักดิ์สิทธิ์ของพระมหามุนีเลื่องลือไปไกล จึงเป็นที่หมายปองของ
กษัตริย์เมียนมาร์นับตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโนรธาแห่งอาณาจักรพุกามเรื่อยมา ล้วนเพียรพยายามยกทัพไปชะลอ
พระพุทธรูปองค์นี้มาประดิษฐานเพื่อเป็นสิริมงคลแห่งดินแดนเมียนมาร์ทุกยุคทุกสมัย แต่ต้องล้มเหลวครั้งแล้ว
ครั้งเล่า จนกระทั่งประสบความสำเร็จในสมัยพระเจ้าปดุง ก็สามารถนำเอาพระมหามัยมุนีมาไว้ที่กรุงมัณฑะเลย์
เมื่อ พ.ศ. 2327 ในปัจจุบันชาวพม่ายังเรียกพระมหามัยมุนีอีกชื่อหนึ่งว่า “พระยะไข่” วัดมหามัยมุนีมีธรรม
เนียมปฏิบัติเช่นเดียวกับปูชนียสถานทุกแห่งในพม่า คือ ไม่อนุญาตให้สุภ าพสตรีเข้าใกล้องค์พระได้เท่า
สุภาพบุรุษ ซึ่งสามารถขึ้นไปปิดทองที่องค์พระได้เลย โดยทางวัดกำหนดให้เขตสตรีกราบสักการะองค์พระได้
ระยะใกล้สุดราว 10 เมตร แต่สามารถซื้อแผ่นทองฝากผู้ชายขึ้นไปปิดทองแทนได้ แต่มีกิจกรรมหนึ่งที่จะทำให้
สตรีสามารถสัมผัสองค์พระได้ โดยผ่านแป้งตะนะคาที่ใช้ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี โดยทุก ๆ เช้า ทางวัดจึง
จัดพื ้นที ่บริเวณลานด้านหน้าองค์พระ ให้พุทธศาสนิกชนทั ้งชายและหญิงช่วยกันฝนท่อนไม้ตะนะคา           
เพื่อให้ได้แป้ง (หอม) จากเปลือกไม้ แล้วเอามาใส่ผอบรวมกันไว้มาก ๆ สำหรับนำไปผสมน้ำประพรมพระพักตร์
องค์พระในตอนเช้าวันรุ่งขึ้น ด้วยเหตุแห่งความศรัทธาว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีชีวิต จึงเป็นที่มาของธรรมเนียม
ประเพณีการล้างพระพักตร์ให้องค์พระทุก ๆ รุ่งสางเหมืองดั่งคนที่ต้องล้างหน้าแปรงฟันทุกเช้า โดยมีพระทำ
หน้าที่ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนีทุกวันตั้งแต่ราวตีสี่ครึ่ง โดยเริ่มจากประพรมพระพักตร์ด้วยน้ำผสมเครื่อง
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หอมทำจากเปลือกไม้ “ตะนะคา” ซึ่งชาวบ้านนำมาบริจาคให้วัดทุกวัน จากนั้นก็ใช้แปรงขนาดใหญ่ขัดสีบริเวณ
พระโอษฐ์ดั่งการแปรงฟันแล้วใช้ผ้าเปียกลูบไล้เครื่องหอมดั่งการฟอกสบู่จนทั่วทั้งพระพักตร์ จึงมาถึงขั้นตอนที่
สำคัญที่สุด คือ การใช้ผ้าขนหนูเช็ดพระพักตร์ให้แห้งและขัดสีให้เนื้อทองสัมฤทธิ์ที่พระพักตร์นั้นสุกปลั่งเป็นเงา
งามอยู่เสมอ และยังถือว่าเป็นหนึ่งในห้าแห่ง “เบญจมหาบูชาสถาน” อันมีความสำคัญสูงสุดของประเทศ
สาธารณรัฐ-แห่งสหภาพเมียนมาร์  
 4. ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังน้ี 

- ปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคมเป็นปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อขนบธรรมเนียม 
ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน 

 5.  ครูให้นักเรยีนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถามท้าทาย ดังนี้ 
  - ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชนมีคุณค่าต่อชุมชนอย่างไร 
 6.  ให้นักเรียนทำชิ้นงานที่ 4 เรื่อง ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน 
 
7. สื่อ/แหลง่เรยีนรู้ 
 - ชิ้นงานที่ 4 เรื่อง ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน 
 
8. การวดัและประเมินผล 

จุดประสงคก์ารเรยีนรู้ วิธกีาร เครือ่งมอื เกณฑก์ารประเมิน 
1.นักเรียนอธิบายปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการเกิด
ขนบธรรมเนียม ประเพณี      
และวัฒนธรรม 

- การสังเกตการตอบ
คำถาม 
- ตรวจชิ้นงานที่ 4  

- แบบบันทึกสังเกต
การตอบคำถาม 
- ชิ้นงานที่ 4 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

2. นักเรียนจำแนกปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคม
ที่ก่อให้ เกิดขนบธรรมเนียม 
ประเพณีและวัฒนธรรม 

- การสังเกตพฤติกรรม
การร่วมทำงานกลุ่ม 
 

- แบบบันทึกการ
สังเกตพฤติกรรมการ
ทำงาน 
 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

3. นักเรียนสนใจศกึษาเรียนรู้
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
วัฒนธรรมชุมชนตนเอง 

- การสังเกตพฤติกรรม
ด้านใฝ่เรียนรู ้

- แบบประเมิน
คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค ์

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 
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ชิ้นงานที่  4  เรื่อง ขนบธรรมเนยีม ประเพณ ีและวฒันธรรมของชุมชน 

เกณฑก์ารประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 
หาภาพหรือวาดภาพ
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีและ
วัฒนธรรมของชุมชน
และเขียนอธิบายหรือ
สรุปขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และ
วัฒนธรรมของชุมชน 

หาภาพหรือ       
วาดภาพ
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีและ
วัฒนธรรมของ
ชุมชนและเขียน
อธิบายหรือสรุป
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และ
วัฒนธรรมของ
ชุมชนได้สัมพันธ์
กับหัวข้อที่กำหนด   
และแตกต่างจากที่
ครูยกตัวอย่างและ
อธิบายได้เชื่อมโยง
ให้เห็นเป็น 
ภาพโดยรวม  
แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์กับ
ตนเองและผู้อื่น 

หาภาพหรือ       
วาดภาพ
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีและ
วัฒนธรรมของ
ชุมชนและเขียน
อธิบายหรือสรุป
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และ
วัฒนธรรมของ
ชุมชนได้สัมพันธ์กับ
หัวข้อที่กำหนดและ
ต่างจากที่ครู
ยกตัวอย่าง และมี
การเช่ือมโยง 
แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์กับ
ตนเองอย่าง 
เป็นเหตุเป็นผล 

หาภาพหรือ        
วาดภาพ
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีและ
วัฒนธรรมของ
ชุมชนและเขียน
อธิบายหรือสรุป
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และ
วัฒนธรรมของ
ชุมชนได้สัมพันธ์กับ
หัวข้อที่กำหนด  
ตามที่ครูยกตัวอย่าง  
และมีการเขียน
อธิบายยกตัวอย่าง
เพิ่มเติมให้เข้าใจง่าย 

หาภาพหรือ       
วาดภาพ
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีและ
วัฒนธรรมของ
ชุมชนและเขียน
อธิบายหรือสรุป
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และ
วัฒนธรรมของ
ชุมชนได้สัมพันธ์
กับหัวข้อที่กำหนด 
ตามที่ครู
ยกตัวอย่าง  แต ่
ไม่มีการเขียน
อธิบายเพ่ิมเติม 
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ชิ้นงานที่ 4    เรือ่ง ขนบธรรมเนยีม ประเพณแีละวัฒนธรรมของชุมชน 

วันที่................เดือน........................พ.ศ................ 
ชื่อ....................................................................ช้ัน........................เลขที่

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

วาดภาพหรือหาภาพเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนมา 1 อย่าง แล้วตอบคำถาม 
 

 ชุมชนของฉัน คือ  
..................................................................................................................... 
 ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนที่ศึกษา คือ 
........................................................................................................................ 
 ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมดังกล่าวเกิดจากปัจจัยใด 

 ปัจจัยทางภูมิศาสตร์                  ปัจจัยทางสังคม 
 ลักษณะสำคัญของขนบธรรมเนียม  ประเพณี  และวัฒนธรรมดังกล่าว คือ 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 แนวทางการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน คือ 
................................................................................................................................................ 
 การอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อใด 

 ใฝ่เรียนรู ้    มีวินัย   รักความเป็นไทย 
 

ขนบธรรมเนยีม ประเพณ ีและวฒันธรรมของ
ชุมชน 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศกึษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรูท้ี ่๓ เรื่องการตั้งถิ่นฐาน การดำเนนิชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน เวลาเรยีน 8 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรยีนรู้ที ่18  วัฒนธรรมในชุมชนไทย เวลาเรยีน 1 ชั่วโมง
สอนวันที่ ......…………………..….. เดอืน …………………………………………….. พ.ศ ........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. มาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
ส 4.2 เข ้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงป ัจจ ุบ ันในด้านความสัมพันธ ์และ                    

การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
ตัวชี้วัด 
ส 4.2 ป.3/3 เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับชุมชนอ่ืน ๆ 

 
2. สาระสำคญั 

วัฒนธรรมในแต่ละชุมชนตามภูมิภาคต่าง ๆ ของไทยมีทั ้งที ่เหมือนกันและแตกต่างกันตามวิถี           
การดำเนินชีวิตของแต่ละชุมชน 
 
3. สาระการเรยีนรู้                

1. ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อการเกิดขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม 
2. ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปจัจัยทางสังคมที่ก่อให้เกิดขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม 
3. มีวินัย ใฝ่เรยีนรู้ รักความเป็นไทย รับผิดชอบ 

 
4. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้ 
 1. อธิบายวัฒนธรรมในชุมชนตามภูมิภาคต่าง ๆ ของไทย (K) 
 2. จำแนกวัฒนธรรมของชุมชนในแต่ละภูมภิาคที่เหมือนกันและแตกต่างกัน (P) 

3. เห็นความสำคัญและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของชุมชนตนเอง (A) 
 

5. สมรรถนะสำคญัของผูเ้รยีน 
 1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 

3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
4.การคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
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5. การรู้เท่าทนั สื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
6. การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ 
7. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง /ตื่นรู้ที่มีสำนกึสากล 

แนวทางการบูรณาการ 
 

1.ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร สามารถใช้ภาษาไทยในการเรียนรู้เรื่องราว การตั้งถิ่น
ฐานการดำเนินชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณี 
วัฒนธรรมของชุมชนได้ 

2.การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร ์

สามารถสืบค้นปัจจัยการตั้งถิ่นฐานของชุมชนทั้งปัจจัย
ทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคมได้โดย ใช้ขั้นตอน   
การสืบค้น 

3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 

ชื่นชมความงามของศิลปวัฒนธรรม มีส่วนร่วมในกิจกรรม 
และร่วมสืบทอด ส่งต่อทะนุบำรุงรักษาให้ดำรงสืบไป 

4.การคิดขั้นสูงและนวัตกรรม ฝึกฝนตัดสินใจเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและ
สังคมโลกอย่างสันติสุขบนฐานข้อมูลเหตุผล และหลักฐาน
อย่างหลากหลาย เหมาะสมกับบริบททางวัฒนธรรม 

5. การรู้เท่าทนั สื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล สามารถสืบค้นเรื่องการตั้งถิ่นฐาน การดำเนินชีวิต 
ขนบธรรมเนียม  ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนได้     
จากแหล่งสื่อต่างๆและดิจิตัล 

6. การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะ
ผู้นำ 

เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม/ชุมชน เปิดใจรับฟังความคิดเห็น 
มุมมองและเคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง ชื่นชมความงาม
ของศิลปวัฒนธรรม มีส่วนร่วมในกิจกรรม และร่วมสืบทอด 
ส่งต่อทะนุบำรุงรักษาให้ดำรงสืบไป 

7.การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง /ต่ืนรู้ที่มีสำนึก
สากล 

สามารถนำเสนอข้อมูล/เรื่องราวได้น่าสนใจและน่าเชือ่ถือ 
ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  และวัฒนธรรมของชุมชน
ใกล้เคียง ที่มีความเหมือนและความต่างกับชุมชนของ
ตนเอง 
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6. กจิกรรมการเรยีนรู้ 
1. ครูจัดทำบตัรคำเกี่ยวกับวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้นักเรียนดู ดังนี้ 
 

ตัวอย่างบัตรคำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้น  ให้แบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม โดยให้ทำรายงานนำเสนอวัฒนธรรมของชุมชนในภาคต่าง ๆ 
ของไทย โดยให้นักเรียนนำบัตรคำที่เป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มที่ตนเองรับผิดชอบนำเสนอหน้าชั้นเรียน 
ดังนี ้

กลุ่มที่ 1   ศึกษาและนำเสนอวัฒนธรรมของภาคเหนือ 
กลุ่มที่ 2   ศึกษาและนำเสนอวัฒนธรรมของภาคใต้ 
กลุ่มที่ 3   ศึกษาและนำเสนอวัฒนธรรมของภาคกลาง 
กลุ่มที่ 4   ศึกษาและนำเสนอวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2. ครูตรวจสอบการเลือกบัตรคำทางวัฒนธรรมของนักเรียนว่าตรงกับกลุ่มของตนเองหรือไม่ โดยครู
เฉลยแผนภาพลงบนกระดานแล้วให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาทำเป็นรายงานนำเสนอหน้าชั้นเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชักพระ แห่ผ้าขึ้นธาตุ 

ตักบาตรดอกไม้ การรับบัว การว่ิงควาย 

บุญมหาชาต ิ งานบุญบั้งไฟ บุญข้าวสาก 

การลอยโคม พิธีปอยหลวง ตานก๋วยสลาก 

ทำบุญสารทเดอืนสิบ 
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ชักพระ แห่ผ้าขึ้นธาตุ ทำบุญสารทเดอืนสิบ 

ตักบาตรดอกไม้ การรับบัว การว่ิงควาย 

  บุญมหาชาต ิ งานบุญบั้งไฟ บุญข้าวสาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
จากนั้นให้แต่ละกลุ่มออกนำเสนอความสำคัญของแต่ละวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคที่กลุ่มตนเองได้รับ

มอบหมาย จบการนำเสนอครูใช้คำถามให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น ดังนี้ 
- วัฒนธรรมมีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชนอย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ เป็นความเจริญ

งอกงามของวิถีชีวิต เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชนในภูมิภาคต่าง ๆ สร้างความรัก ความสามัคคี  ความมีน้ำ
หนึ่งใจเดียวกันให้เกิดขึ้นในสังคม) 

- นักเรียนจะสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามอย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมที่ดี
งามตามบรรพบุรุษ) 

3. ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้   
          - วัฒนธรรมที่มีความเหมือนและแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของแต่ละชุมชนและ

ปัจจัยทางด้านสังคม 
4. ครูให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น  โดยครูใช้คำถามท้าทาย  ดังนี ้

- นักเรียนจะอนุรักษวั์ฒนธรรมของชุมชนตนเองได้อย่างไร 
 

7. สื่อ/แหลง่เรยีนรู้ 
 - บัตรคำ วัฒนธรรมของชุมชนในภาคต่าง ๆ  ของไทย 
 
 
 

ภาคเหนือ การลอยโคม พิธีปอยหลวง ตานก๋วยสลาก 

ภาคใต้ 

ภาคกลาง 

ภาค 
ตะวันออก- 
เฉียงเหนือ 
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8. การวดัและประเมินผลการเรยีนรู้ 
  

จุดประสงคก์ารเรยีนรู้ วิธกีาร เครือ่งมอื เกณฑก์ารประเมิน 
1.นักเรียนอธิบายปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อการเกิด
ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
และวัฒนธรรม 

- การสังเกตการตอบ
คำถาม 
- ตรวจรายงาน เรื่อง 
วัฒนธรรมของชุมชนใน
ภาคต่าง ๆ ของไทย 

- แบบบันทึกสังเกตการ
ตอบคำถาม 
- รายงาน เรื่อง 
วัฒนธรรมของชุมชน     
ในภาคต่าง ๆ ของไทย 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

2. นักเรียนจำแนกปัจจัย
ทางภูมิศาสตร์และปัจจัย
ทางสังคมที่ก่อให้ เกิด
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรม 

- การสังเกตพฤติกรรม
การร่วมทำงานกลุ่ม 
 

- แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรมการทำงาน 
 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

3. นักเรียนสนใจศกึษา
เรียนรู้ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และวัฒนธรรม
ชุมชนตนเอง 

- การสังเกตพฤติกรรม
ด้านใฝ่เรียนรู ้

- แบบประเมิน
คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค ์

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศกึษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรูท้ี ่๓ เรื่องการตั้งถิ่นฐาน การดำเนนิชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน เวลาเรยีน 8 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรยีนรู้ที ่19  วัฒนธรรมในชุมชนไทย เวลาเรยีน 1 ชั่วโมง
สอนวันที่ ......…………………..….. เดอืน …………………………………………….. พ.ศ ........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. มาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชี้วัด 
มาตรฐานการเรยีนรู้ 

 ส 4.2 เข ้าใจพัฒนาการของมนุษยชาต ิจากอด ีตจนถึงป ัจจ ุบ ันในด ้านความสัมพันธ ์และ                    
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

ตัวชี้วัด 
ส 4.2 ป.3/3 เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับชุมชนอื่น ๆ 
 

2. สาระสำคัญ 
วัฒนธรรมในแต่ละชุมชนตามภูมิภาคต่าง ๆ ของไทยมีทั ้งที่ เหมือนกันและแตกต่างกันตามวิถี            

การดำเนินชีวิตของแต่ละชุมชน 
 

3. สาระการเรยีนรู้                
1. วัฒนธรรมในชุมชนตามภูมิภาคต่าง ๆ ของไทย 

 2. จำแนกวัฒนธรรมของชุมชนในแต่ละภูมภิาคที่เหมือนกันและแตกต่างกัน 
3. มีวินัย ใฝ่เรยีนรู้ รักความเป็นไทย รับผิดชอบ 

 
4. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้ 
 1. อธิบายวัฒนธรรมในชุมชนตามภูมิภาคต่าง ๆ ของไทย (K) 
 2. จำแนกวัฒนธรรมของชุมชนในแต่ละภูมภิาคที่เหมือนกันและแตกต่างกัน (P) 

3. เห็นความสำคัญและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของชุมชนตนเอง (A) 
 
5. สมรรถนะสำคญัของผูเ้รยีน 
 1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 

3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
4.การคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
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5. การรู้เท่าทนั สื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
6. การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ 
7.การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง /ต่ืนรู้ที่มีสำนึกสากล 

แนวทางการบรูณาการ 
 

1.ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร สามารถใช้ภาษาไทยในการเรียนรู้เรื่องราว การตั้งถิ่นฐาน
การดำเนินชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม
ของชุมชนได้ 

2.การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร ์

สามารถสืบค้นปัจจัยการตั้งถิ่นฐานของชุมชนทั้งปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคมได้โดย ใช้ขั้นตอนการ
สืบค้น 

3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 

ชื่นชมความงามของศิลปวัฒนธรรม มีส่วนร่วมในกิจกรรม 
และร่วมสืบทอด ส่งต่อทะนุบำรุงรักษาให้ดำรงสืบไป 

4.การคิดขั้นสูงและนวัตกรรม ฝึกฝนตัดสินใจเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคม
โลกอย่างสันติสุขบนฐานข้อมูลเหตุผล และหลักฐานอย่าง
หลากหลาย เหมาะสมกับบริบททางวัฒนธรรม 

5. การรู้เท่าทนั สื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล สามารถสืบค้นเรื่องการตั้งถิ่นฐาน การดำเนินชีวิต 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนได้ จาก
แหล่งสื่อต่างๆและดิจิตัล 

6. การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมี
ภาวะผู้นำ 

เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม/ชุมชน เปิดใจรับฟังความคิดเห็น 
มุมมองและเคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง ชื่นชมความงาม
ของศิลปวัฒนธรรม มีส่วนร่วมในกิจกรรม และร่วมสืบทอด 
ส่งต่อทะนุบำรุงรักษาให้ดำรงสืบไป 

7.การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง /ต่ืนรู้ที่มีสำนึก
สากล 

สามารถนำเสนอข้อมูล/เรื่องราวได้น่าสนใจและน่าเชื่อถือ 
ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  และวัฒนธรรมของชุมชน
ใกล้เคียง ที่มีความเหมือนและความต่างกับชุมชนของตนเอง 

 

 
6. กจิกรรมการเรยีนรู้ 

1. ให้นักเรียนร่วมกันศึกษาความเหมือนและความแตกต่างของวัฒนธรรม ประเพณีของชุมชน           
ทั้ง 4 ภูมิภาค โดยครูใช้คำถาม ดังนี ้

- ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนมีทั้งที่เหมือนกันแตกต่างกันอะไรบ้าง  
2. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่หาและสรุปคำตอบความเหมือนกันของวัฒนธรรม และ

กลุ่มที่หาความแตกต่างทางวัฒนธรรมมาสรุปนำเสนอรายงานหน้าช้ันเรียน 
จากนั้น ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เป็นแผนภาพบนกระดานร่วมกัน  ดังตัวอย่าง 
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การแต่งกาย 

การสร้างที่อยู่อาศัย 

การรับประทาน
อาหาร 

ปัจจัยทางด้าน
สังคม 

สิ่งที่แตกต่าง  
ของแต่ละภาค 

ขนบธรรมเนยีม 
ประเพณ ี

วัฒนธรรมชุมชน 

ตัวอย่างแผนภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้  ดงันี้   
- วัฒนธรรมที่มีความเหมือนและแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของแต่ละชุมชนและ

ปัจจัยทางด้านสังคม 
 4. ครูให้นักเรยีนร่วมกันแสดงความคิดเห็น  โดยครูใช้คำถามท้าทาย  ดังนี้ 

- การมีประเพณีและวัฒนธรรมเป็นของตนเองนักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรบ้าง 
 5. ให้นักเรียนทำชิ้นงานที่ 5 เรื่อง วัฒนธรรมในชุมชนของไทย 
 
7. สื่อ/แหลง่เรยีนรู้ 
 - ชิ้นงานที่ 5  เรื่อง วัฒนธรรมในชุมชนของไทย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยทางภูมิศาสตร์เป็นตัวกำหนด 
การเกิดประเพณีของแต่ละภาคต่างกัน 

สิ่งที ่
เหมือนกัน 
ทุกภาค 

การทำบุญในวนัสำคัญทางพระพุทธศาสนา 

ประเพณีสงกรานต์ 

การแสดงความกตัญญ ู
ต่อผู้มีพระคุณ 

ประเพณีลอยกระทง 
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8. การวดัและประเมินผลการเรยีนรู้ 

จุดประสงคก์ารเรยีนรู้ วิธกีาร เครือ่งมอื เกณฑก์ารประเมิน 
1.นักเรียนอธิบายวัฒนธรรม
ในชุมชนตามภูมิภาคต่าง ๆ 
ของไทย 

- การสังเกตการตอบ
คำถาม 
- ตรวจชิ้นงานที่ 5   

- แบบบันทึกสังเกตการ
ตอบคำถาม 
- ชิ้นงานที่ 5   

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

2. นักเรียนจำแนก
วัฒนธรรมของชุมชนในแต่
ละภูมิภาคที่เหมือนกันและ
แตกต่างกัน 

- การสังเกตพฤติกรรม
การทำงานจากการ
เขียนแผนภาพ 
ความเหมือน และความ
แตกต่าง ของวัฒนธรรม 
ประเพณี ของชุมชน ทั้ง 
4 ภูมิภาค 

- แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรมการทำงาน 
 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

3. นักเรียนเห็นความสำคัญ
และภาคภูมิใจในวัฒนธรรม
ของชุมชนตนเอง 

- การสังเกตพฤติกรรม
ด้านใฝ่เรียนรู ้

- แบบประเมิน
คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค ์

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

 
 

ชิ้นงานที่  5 เรื่อง วฒันธรรมในชุมชนของไทย 
 

เกณฑก์ารประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

เขียนอธิบายหรือสรุป
วัฒนธรรมในชุมชนของ
ตนเองและชุมชนอื่น  
พร้อมเปรียบเทียบ
ความเหมือนและ   
ความแตกต่าง 

เขียนอธิบายหรือ
สรุปวัฒนธรรมใน
ชุมชนของตนเอง
และชุมชนอ่ืน  
พร้อมเปรียบเทียบ
ความเหมือนและ
ความแตกต่างได้
สัมพันธ์เช่ือมโยง
กันให้เห็นเป็นภาพ
โดยรวม แสดงให้
เห็นถึงความ 
สัมพันธ์กับตนเอง
และผู้อื่น 

เขียนอธิบายหรือ
สรุปวัฒนธรรมใน
ชุมชนของตนเอง
และชุมชนอ่ืน  
พร้อมเปรียบเทียบ 
ความเหมือนและ
ความแตกต่างได้  
มีการจำแนกขอ้มูล 
แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์กับ
ตนเองอย่าง 
เป็นเหตุเป็นผล 

เขียนอธิบายหรือ
สรุปวัฒนธรรมใน
ชุมชนของตนเอง
และชุมชนอ่ืน  
พร้อมเปรียบเทียบ
ความเหมือนและ
ความแตกต่างได้
สอดคล้องกับข้อมูล  
มีการเขียน อธิบาย
ยกตัวอย่างเพิ่มเติม
ให้เข้าใจง่าย 

เขียนอธิบายหรือ
สรุปวัฒนธรรมใน
ชุมชนของตนเอง
และชุมชนอ่ืน  
พร้อมเปรียบเทียบ 
ความเหมือนและ
ความแตกต่างได้  
แต่ยังไม่สอดคล้อง
กับข้อมูล เขียน
ตามข้อมูลที่อ่าน 
ไม่มีการอธิบาย
เพิ่มเติม 
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วัฒนธรรมในชุมชนของตนเอง วัฒนธรรมของชุมชนอื่น 
วัฒนธรรม 
................................................................... 
ปัจจัยที่มีอิทธพิลต่อวัฒนธรรมดังกล่าว คือ 

           ปัจจัยทางภูมิศาสตร ์

           ปัจจัยทางสังคม 

วัฒนธรรม 
................................................................... 
ปัจจัยที่มีอิทธพิลต่อวัฒนธรรมดังกล่าว คือ 

           ปัจจัยทางภูมิศาสตร ์

           ปัจจัยทางสังคม 

                  ชิ้นงานที่ 5   เรือ่ง วฒันธรรมในชุมชนของไทย 
 

วันที่................เดือน........................พ.ศ................ 
ชื่อ....................................................................ช้ัน........................เลขที่................... 

ใหน้กัเรยีนยกตัวอยา่งวัฒนธรรมในชุมชนของตนเองและชุมชนอื่นมาอย่างละ 1 วฒันธรรม   
จากนั้นเปรียบเทียบความเหมอืนและความแตกต่างแลว้สรุปลงในแผนภาพ 

                           
                       ความแตกต่าง              ความเหมือน             ความแตกต่าง                        
          ………………………..           ………………….             ………………………. 
   …………………………..        …………………………            ……………………….. 
……………………………      ………………………………      ………………………….. 
…………………………..        ………………………………      ………………………….. 
    ………………………….        ………………………….         …………………………. 
         …………………………         …………………….           ………………………. 
                ………………………             …………..           ……………………… 
                              …………………….                      …………………. 
    

           ชุมชนของตนเอง                              ชุมชนอื่น 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศกึษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรูท้ี ่๓ เรื่องการตั้งถิ่นฐาน การดำเนนิชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน เวลาเรยีน 8 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรยีนรู้ที ่20 กจิกรรมเสรมิทกัษะความรูท้า้ยหนว่ยการเรยีนรู้ เวลาเรยีน 1 ชั่วโมง
สอนวันที่ ......…………………..….. เดอืน …………………………………………….. พ.ศ ........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
ส 4.2 เข ้าใจพัฒนาการของมนุษยชาต ิจากอด ีตจนถึงป ัจจ ุบ ันในด ้านความสัมพันธ ์และ                    

การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
ตัวชี้วัด 
ส 4.2 ป.3/1 ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการต้ังถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน 
ส 4.2 ป.3/2 สรุปลักษณะที่สำคัญของขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน 
ส 4.3 ป.3/3 เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับชุมชนอื่น ๆ 
 

2. สาระสำคัญ 
การตั้งถิ่นฐาน การดำเนินชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนมีความสัมพันธ์กับปัจจัยทางภูมิศาสตร์และ

ปัจจัยทางสังคมทำให้มีลักษณะทั้งที่เหมือนกันและแตกต่างกันตามภูมิภาค 
 

3. สาระการเรียนรู้                
1. วัฒนธรรมในชุมชนตามภูมิภาคต่าง ๆ ของไทยความรู ้
2. จำแนกวัฒนธรรมของชุมชนในแต่ละภูมิภาคที่เหมือนกันและแตกต่างกัน 
3. มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย รับผิดชอบ 

 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้  
 1. อธิบายและสรุปความรู้การตั้งถิ่นฐาน การดำเนินชีวิต และวัฒนธรรมของชุมชนลงในแบบกิจกรรม (K) 
 2. จำแนกความรู้การตั้งถิ่นฐาน การดำเนินชีวิต และวัฒนธรรมของชุมชนลงในแบบกิจกรรม (P) 

3. มีความสนใจและเอาใจใส่ในการทำกิจกรรมเสริมทักษะในชั้นเรียน (A) 
 
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร ์
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3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
4.การคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
5. การรู้เท่าทัน สื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
6. การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ 
7. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง /ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล 

 

6. แนวทางการบรูณาการ 
 

1.ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร สามารถใช้ภาษาไทยในการเรียนรู้เรื่องราว การตั้งถิ่นฐานการ
ดำเนินชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของ
ชุมชนได้ 

2.การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร ์

สามารถสืบค้นปัจจัยการตั้งถิ่นฐานของชุมชนทั้งปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคมได้โดย ใช้ขั้นตอนการสืบค้น 

3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 

ชื่นชมความงามของศิลปวัฒนธรรม มีส่วนร่วมในกิจกรรม และ
ร่วมสืบทอด ส่งต่อทะนุบำรุงรักษาให้ดำรงสืบไป 

4.การคิดขั้นสูงและนวัตกรรม ฝึกฝนตัดสินใจเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลก
อย่างสันติสุขบนฐานข้อมูลเหตุผล และหลักฐานอย่างหลากหลาย 
เหมาะสมกับบริบททางวัฒนธรรม 

5. การรู้เท่าทนั สื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล สามารถสืบค้นเรื่องการตั้งถิ่นฐาน การดำเนินชีวิต 
ขนบธรรมเนียม  ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนได้ จากแหล่ง
สื่อต่างๆและดิจิตัล 

6. การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมี
ภาวะผู้นำ 

เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม/ชุมชน เปิดใจรับฟังความคิดเห็น 
มุมมองและเคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง ชื่นชมความงามของ
ศิลปวัฒนธรรม มีส่วนร่วมในกิจกรรม และร่วมสืบทอด ส่งต่อ
ทะนุบำรุงรักษาให้ดำรงสืบไป 

7.การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง /ต่ืนรู้ที่มีสำนึก
สากล 

สามารถนำเสนอข้อมูล/เรื่องราวได้น่าสนใจและน่าเชื่อถือ 
ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  และวัฒนธรรมของชุมชนใกล้เคียง ที่
มีความเหมือนและความต่างกับชุมชนของตนเอง 
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6. กจิกรรมการเรยีนรู้ 
1. ครูกำหนดกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะความรู้และทบทวนความรู้ให้นักเรยีนได้ปฏิบัติ ดังนี้ 
 - ให้นักเรียนสรุปความรู้ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการต้ังถิ่นฐานและเกิดพัฒนาการในด้านต่าง ๆ 

ของชุมชนลงในแผนภาพ ดังนี ้

 

 
 
 จากนั้น  ครูตรวจสอบกิจกรรมของนักเรียนและอธิบายสรุปความรู้เพิ่มเติม 
 2. ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียม  ประเพณี  และวัฒนธรรมของชุมชนในภูมิภาคต่าง ๆ 
โดยการกำหนดกิจกรรมให้นักเรียนปฏิบัติ  ดังนี ้
  - ให้นักเรียนระบุประเพณีและวัฒนธรรมในภูมิภาคต่าง ๆ ของไทยที่ตนเองรู้จักสรุปและเขียน
บันทึกลงในแผนภาพ ดังนี ้
 

ปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร ์

ปัจจัยทาง
สังคม 

ปัจจัยที่มีอิทธพิลและ
พัฒนาการการ 

ตั้งถิ่นฐานของชุมชน 
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            ชุมชนของตนเอง   ชุมชนอื่น 

 
 
 
 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมในภูมภิาคต่าง ๆ  ของไทย 

ภาคเหนือ 

ภาคอีสาน 

ภาคกลาง 

ภาคใต ้

           ความแตกต่าง          ความเหมือน                  ความแตกต่าง 
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3. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้  ดังนี ้
- การต้ังถิ่นฐาน การดำเนินชีวิต และวัฒนธรรมของชุมชนมีความสัมพันธ์กับปัจจัยทาง

ภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคมทำให้มีลักษณะทั้งที่เหมือนกันและแตกต่างกันตามภูมิภาค 
 4. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นโดยครูใช้คำถามท้าทาย ดังนี้ 
       - นักเรียนคิดว่าประเทศไทยของเรามีประเพณี และวัฒนธรรมทีเ่ป็นจุดเด่นสำคัญอย่างไรบ้าง 
 
7. สื่อ/แหลง่เรยีนรู้ 
 - แบบกิจกรรมเสริมทักษะความรู้ 
 
8. การวดัและประเมินผลการเรยีนรู้ 

 จุดประสงคก์ารเรยีนรู้ วิธกีาร เครือ่งมอื เกณฑก์ารประเมิน 
1.นักเรียนอธิบายและสรุป
ความรู้การตั้งถิ่นฐาน การ
ดำเนินชีวิต และ
วัฒนธรรมของชุมชนลงใน
แบบกิจกรรม 

- การสังเกตการร่วม
กิจกรรม 
- ทำแบบทดสอบหลัง
เรียน 

- แบบกิจกรรม 
- แบบทดสอบหลังเรียน 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

2. นักเรียน. จำแนก
ความรู้การตั้งถิ่นฐาน การ
ดำเนินชีวิต และ
วัฒนธรรมของชุมชนลงใน
แบบกิจกรรม 

- การสังเกตพฤติกรรม
การทำงานจากการร่วม
กิจกรรมและทำ
แบบทดสอบหลังเรียน 
 

- แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรมการทำงาน 
 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

3. นักเรียนมคีวามสนใจ
และเอาใจใส่ในการทำ
กิจกรรมเสริมทักษะในชั้น
เรียน 

- การสังเกตพฤติกรรม
ด้านใฝ่เรียนรู ้

- แบบประเมิน
คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค ์

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 
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แบบทดสอบหลงัเรยีน  หนว่ยการเรยีนรูท้ี่ 3 (Post-Test) 
 

ชื่อ ______________________ นามสกุล________________ เลขที่________ ชั้น ________ 
 
คำชี้แจง   ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้อง เพียงข้อเดียว 

 
1. ลักษณะของชุมชนในข้อใดไม่เหมาะสมแก่การตั้งถิ่นฐาน 

1     อยู่บนภูเขาสูง    
2     อยู่ใกล้เส้นทางคมนาคม 
3     สามารถติดต่อชุมชนอื่นได้สะดวก   
4     มีภูมิอากาศที่ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไป 

 
2. ข้อใดมีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานของชุมชนมากที่สุด 

1     พื้นที่ทำการเกษตร   2     ชื่อเสียงของผู้นำชุมชน 
3     การคมนาคม   4     จำนวนประชากรในจังหวัด 

 
3. สภาพภูมิศาสตร์และการดำรงชีวิตในข้อใดสัมพันธ์กัน 

1     อาหารหลักของผู้ที่อยู่ริมทะเลคืออาหารป่า 
2     ผู้ที่อยู่ริมแม่น้ำมักจะเดินทางด้วยเรือ 
3     ผู้ที่อยู่บริเวณชายฝั่งทะเลจะสวมเสื้อผ้าที่มีเนื้อหนา   
4     ผู้ที่อยู่บริเวณเชิงเขาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา  

  
4. ชุมชนที่พัฒนาแล้วจะมีลักษณะอย่างไร 

1     มีโจรผู้ร้ายชุกชุม   2     มีการระบาดของโรคติดต่อ 
3     มีสิ่งอำนวยความสะดวก  4     มีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย 

 
5. ข้อใดเป็นปัจจัยที่ทำให้คนตั้งถิ่นฐานในชุมชนเมือง 

1     มีการเดินทางที่สะดวกสบาย  2     อุปนิสัยของคนในชุมชน 
3     มีอากาศบริสุทธิ์   4     มีกฎระเบียบที่เคร่งครัด 

 
6. การประกอบอาชีพทำนาก่อให้เกิดกิจกรรมใด 

1     ลงแขกเกี่ยวข้าว 
2     ตักบาตรดอกไม้ 
3     รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ 
4     ทำบุญตักบาตรในวันสำคัญ 
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7. ประเพณีในข้อใดเกิดขึ้นจากความกตัญญูกตเวทีต่อธรรมชาต ิ
1     ประเพณีทานตุง   2     ประเพณีแห่เทียนพรรษา 
3     ประเพณีชักพระ   4     ประเพณีลอยกระทง 

 
 
8. พิธีบวชป่าจัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ใด 

1     เพื่อบูชาพระแม่โพสพ 
2     เพื่อขอให้ฝนตกตามฤดูกาล 
3     เพื่อขอขมาพระแม่คงคาและแหล่งน้ำ 
4     ให้คนในชุมชนช่วยกันรักษาป่าไม้ 

 
9. การปฏิบัติตนในข้อใดเป็นการอนุรักษ์ประเพณีในชุมชน 

1     บังคับให้ผู้อื่นอนุรักษ์     
2     เข้าร่วมประเพณีต่าง ๆ ของชุมชน 
3     นำสินค้าไปขายในงานประเพณีของชุมชน    
4     จัดประเพณีโดยผสมผสานวัฒนธรรมสมัยใหม่ 

 
10. ชุมชนที่นับถือพระพุทธศาสนาจะก่อให้เกิดพิธีกรรมที่เหมือนกันอย่างไร 

1     มีการนำธงไปถวายวัด 
2     มีการบวงสรวงเทวดาฟ้าดิน 
3     มีการสวดมนต์เพ่ือขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
4     มีการทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทางศาสนา 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน  (Post-Test) 
1.     1   2.     3   3.     2        4.     3 
5.    1   6.     1   7.     4   8.     4 
9.     2            10.    4 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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ที่ปรึกษา 
นายเกรียงไกร   จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
นางสาวศุภร คุ้มวงศ ์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
นางสาวน้ำฝน อยู่ดี รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
นางสาวนฤมล กังวาลไกล หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก ์

 

คณะผู้จัดทำ 
คณะทำงานฝ่ายตรวจสอบคุณภาพแผนการสอนกลาง  

 นายพงศธร  ไวเชิงค้า  ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  

หน่วยศึกษานิเทศก์  สำนักการศึกษา 

นายกันตพัฒน์  มณฑา  ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ 

โรงเรียนบ้านขุนประเทศ  สำนักงานเขตหนองแขม 

 
คณะทำงานฝ่ายเขียนแผนการสอนกลาง 
 นางจุฑาวดี  จงจิตเมตต์  ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

โรงเรียนวัดโพธิ์  สำนักงานเขตตลิ่งชัน 

นางสาวศศิธร  ภู่วาว  ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์  สำนักงานเขตบางบอน 

นายวิรัติ  จันดากุล  ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ 

โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์  สำนักงานเขตบางเขน 

 
ผู้ดำเนินงาน / ผู้เรียบเรียง 
 นางสาวบุษราคัม ศรีจันทร ์ ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ 
   หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   และการจัดการเรียนรู ้
 นางสาวชญรัธฐ ์ อิ่มโสมนัสสกุล ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

 หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา 
 นางสาวศศิธร ภู่วาว ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

 หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา 
 นายชาญชาติ ถนอมตน ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานเิทศก์ชำนาญการ 

 หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา 
 
ผูอ้อกแบบปก 
 นายวศิน พิมพ์สกุลานนท์   พนักงานโรงพิมพ์ 
   สำนักการศึกษา 

 


