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ค าน า 
 

 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียงพุทธศักราช 2553 (ต้นแบบใช้ 2552)     
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้    ประวัติศาสตร์ นี้  ได้ปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ให้มี ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดย
ยึดหลักความสัมพันธ์ขององค์ประกอบหน่วยการเรียนรู้  ตั้งแต่ชื่อหน่วยการเรียนรู้ สาระส าคัญ/ความคิดรวบ
ยอด มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ชิ้นงาน/ภาระ
งาน การวัดและประเมินผล กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้  และเวลาเรียน  ซึ่งทุกองค์ประกอบมีความ
สอดคล้องและสัมพันธ์กัน  สามารถน าไปใช้ในการ 
วางแผนการจัดการเรียนรู้  ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 ก าหนดไว้ 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง พุทธศักราช 2553   (ต้นแบบใช้ 
2552) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551  กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ที่ได้ปรับปรุงและพัฒนา  คงเป็นประโยชน์ส าหรับครูผู้สอนในการน าไปใช้ในการ
จัดท าก าหนดการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ขอขอบคุณคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ช่วย
ปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้นี้จนส าเร็จ ไว้  ณ โอกาสนี้ 

       

       โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง  
                                                                                     ปีการศึกษา ๑๕๖๓ 
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    สมรรถนะส าคัญของผูเ้รียน 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ ๕ ประการ ดังนี้ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหา
ความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้
วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
 2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ
เพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการปูองกันและแก้ไขปัญหา 
และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคม
ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม การ
ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่
ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมี
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร   การท างาน  การ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
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   คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านทับใต้  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. รกัชาติ ศาสน ์กษตัริย ์

2. ซ่ือสตัยส์จุริต 

3. มีวินยั 

4. ใฝ่เรียนร ู ้

5. อยู่อย่างพอเพียง 

6. มุง่มัน่ในการท างาน 

7. รกัความเป็นไทย 

8. มีจิตสาธารณะ 
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              มาตรฐานและตัวชี้วัด 
 
สาระท่ี 4     ประวัติศาสตร์ 
 
มาตรฐาน   ส 4.1    เข้าใจความหมาย  ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  สามารถใช้

วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  อย่างเป็นระบบ 
ตัวช้ีวัด 

  ป.4/1  บอกวัน เดือน ปี และการนับช่วงเวลาตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ป.4/2  เรียงล าดับเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน    ตามวันเวลาที่เกิดขึ้น 
ป.4/3  บอกประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวโดยสอบถามผู้เกี่ยวข้อง 
 

มาตรฐาน  ส 4.2   เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ในด้านความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถ วิเคราะห์
ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

ตัวช้ีวัด 

ป.4/1   บอกความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม สิ่งของ เครื่องใช้ หรือการด าเนินชีวิตของตนเองกับ
สมัยของพ่อแม่ ปูุย่า  ตายาย 

ป.4/2  บอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่มีผลกระทบต่อตนเองในปัจจุบันมนุษยชาติ 
 

มาตรฐาน  ส 4.3   เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย   มีความรัก  ความภูมิใจ
และธ ารงความเป็นไทย 

ตัวช้ีวัด 

ป.4/1 อธิบายความหมายและความส าคัญของสัญลักษณ์ส าคัญของชาติไทย และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 

ป.4/2  บอกสถานที่ส าคัญซึ่งเป็นแหล่งวัฒนธรรมในชุมชน 
ป.4/3  ระบุสิ่งที่ตนรัก และภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
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                โครงสร้างหลักสตรสถานศกึษาโรงเรียนโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 

 

 
 

 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน(ชั่วโมง/ปี) 

ระดับประถมศึกษา 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  
     ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
     คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 12๐ 
    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    การงานอาชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 40 
    ภาษาต่างประเทศ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม  
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
หน้าที่พลเมือง * บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ 
รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

กิจกรรมนักเรียน       

  - กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 

  -  ชมรม 
๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด  ๑,๐๐๐ ชั่วโมง/ปี 
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โครงสร้างหลักสตูรรายชั้นปี 
โครงสร้างหลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนบ้านนาวัลเปรยีง  

ระดับชั้นประถมศกึษาปีที่ 1 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(ชม. / ปี) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 840 
ท11101 ภาษาไทย  200 
ค11101 คณิตศาสตร์  200 
ว11101 วิทยาศาสตร์  80 
ส11101 สังคมศึกษา  40 
ส11102 ประวัติศาสตร์  40 
พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา  40 
ศ11101 ศิลปะ  40 
ง11101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี  40 
อ11101 ภาษาอังกฤษ  160 
รายวิชาเพิ่มเติม 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
  กิจกรรมแนะแนว 40 
กิจกรรมนักเรียน  

ลูกเสือ / เนตรนารี  40 
ชมรม / ชุมนุม 30 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,000 
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ค าอภิบายรายวิชา 
รายวิชาพื้นฐาน                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
รหัสวิชา  ส11102   ประวัติศาสตร์        ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1                       เวลา   40   ชั่วโมง 
 

 ศึกษาและใชป้ฎิทนิในการบอกวัน  เดือน  ปีและนบัชว่งเวลาตามปฎทิินที่ใช้ในชีวิตประจ าวนั  ซึ่งมทีั้งระบบ  สุริ
ยคติ  และจนัทรคติ  การใชช้่วงเวลาเพื่อใช้เลา่เหตุการณป์ัจจบุนัเชน่  วนันี้  เดือนนี ้ ตอนเช้า  ตอนกลางคืน  ตอนเยน็  ตอนค่ า  
และเรียงล าดับเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวนัตามวนัเวลาที่เกิดขึน้  เชน่  ตืน่นอน  เข้านอน  เรียนหนังสอื  เล่นกีฬา  รบัประทาน
อาหาร  โดยใช้ทักษะการสังเกต  การบอกเลา่  การเชื่อมโยง  การตอบค าถาม  เพื่อให้สามารถใช้เวลาตามปฎทิินแสดงเหตุการณ์
ในปัจจบุนั  และใช้ค าแสดงช่วงเวลาเรียงล าดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ 
 รู้วิธีสืบคน้ประวัติความเปน็มาของตนเองและครอบครัวอย่างง่าย   ๆ โดยสอบถามผู้เกี่ยวข้องและบอกเล่าเรื่องราวที่
สืบคน้ได ้ โดยใช้ทักษะการสอบถาม  การรวบรวมข้อมูล  การสรุปความ  การเล่าเรื่อง  เพื่อฝึกทักษะพืน้ฐานของวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ในการสบืค้นเรื่องราว  จากแหล่งข้อมูล(เชน่บุคคล)และบอกเลา่ข้อเท็จจริงที่คน้พบได้อย่างน่าสนใจ 
 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม  สิ่งของเครื่องใช้หรือการด าเนนิชีวติของตนเองในสมัยปจัจุบนั  กับสมัย
พ่อแม่  ปูุยา่  ตายาย  ที่เปน็รูปธรรมและใกลต้ัวผู้เรียน  เชน่  เตารีด  (การรีดผ้าดว้ยเตาถ่านกับเตาไฟฟูา)  หม้อหุงข้าว  (การหุง
ข้าวที่เชด็น้ าด้วยฟืนหรือถ่านกับหม้อหุงข้าว)  เกวียนกับรถยนต ์ (การเดินทาง)  ถนน   บ้านเรือน  การใช้ควายไถนา  รวมทัง้
เหตุการณ์ส าคญัของครอบครัวที่เกิดขึ้นในอดีตที่มผีลกระทบต่อตนเองในปจัจุบนั  เชน่  การยา้ยบ้าน  การย้ายโรงเรียน  การ
เลื่อนชัน้เรียน  การได้รับรางวลั  การสูญเสยีบุคคลส าคัญในครอบครวั  โดยใช้ทักษะการสงัเกต  การใช้เหตุผล  การเปรียบเทียบ  
การแยกแยะ  การแยกตัวอยา่ง  และการบอกเลา่  เพื่อให้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงต่าง   ๆ ที่เกิดขึ้นตามกาลเวลาและตระหนักใน
ความส าคัญของอดตีที่มีต่อปจัจุบนัและอนาคต  สามารถปรับตัวให้เข้ากับวิถีปัจจุบนัได้อย่างมีประสิทธิภาพ  บอกที่ตัง้และชื่อ
ประเทศในกลุ่มอาเซียนได้ถูกต้อง 
 ศึกษาความหมายและความส าคัญของสัญลักษณ์ของชาตไิทย  ได้แก่  ธงชาต ิ เพลงชาติ  เพลงสรรเสรญิพระบารมี  
ภาษาไทย  อักษรไทย  รวมทั้งเอกลักษณ์ไทยอื่น  ๆ  เช่น  มารยาทไทย  อาหารไทย  การแตง่กายแบบไทย  วัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  ปละการปฏบิัติตนได้ถูกต้องตามกาลเทศะ  รู้จักสถานทีส่ าคัญซึง้เปน็แหล่งวฒันธรรมในชุมชน  
เช่น  ศาสนสถาน  ตลาด  พิพิธภณัฑ์  และสิง่ที่เปน็ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น  ที่ใกล้ตวัผู้เรียนและเปน็รูปธรรมชัดเจน  เช่น  
ภาษาถิ่น  สิ่งของที่เปน็ภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยใช้ทักษะการสังเกต  การใช้เหตุผล  การอธิบาย  การปฏิบัติตนอยา่งถูกต้อง  เพื่อ
ก่อให้เกิดความรักและความภาคภมูิใจในความเปน็ไทย  ท้องถิ่น  และประเทศชาต ิ ภูมิใจในสถาบนัชาติ  ศาสนา  และ
พระมหากษัตริย์  ตระหนักและเห็นคุณค่าที่จะธ ารงรักษาและสืบทอดต่อไป 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ส 4.1  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 
ส 4.2  ป.1/1, ป.1/2 
ส 4.3  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 
รวมทั้งหมด  9  ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
   รายวิชาพื้นฐาน     กลุ่มสาระการเรียนรู้   สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม     รหัสวิชา  ส11102                                                                                         
ชื่อรายวิชา   ประวัติศาสตร์                                 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1       เวลารวม  40  ชั่วโมง 
   
หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน 

การเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา น้ าหนัก 

1 วัน เวลาและเรื่องราว
ทางประวัติศาสตร์ 

ส 4.1  ป.4/1 
          ป.4/2 
          ป.4/3 

วัน  เวลา  มีความเกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวันของเรา  ค าบอกวัน  เวลา  
มีหลายแบบ  เชน่  เมื่อวานนี้  วันนี้  
พรุ่งนี้  เช้า  สาย  บ่าย  เย็น  ค าบอก
เวลาที่ต่างกันท าให้เรารู้ล าดับก่อนหลัง
ของเรื่องราวต่าง ๆ  เครื่องมือที่ใช้บอก
วัน เดือน ปี  เรยีกว่า  ปฏิทิน  ซึ่งช่วย
ให้เราล าดบัเรื่องราวทีเ่กิดขึ้นได้  ทุกคน  
ทุกครอบครัว  มีความเปน็มาของตน  
การเรียนรู้เรื่องราวในอดีตของครอบครัว  
ท าให้เรารู้ว่าเราเป็นใคร  ปูุย่าตายาย
เป็นใคร  ท าให้เรามีความภูมิใจใน
ครอบครัว  และท าความดีเพ่ือรักษา
ชื่อเสียงของครอบครวั    
 

14 15 

2 การด าเนินชวีิต ส 4.2  ป.4/1 
          ป.4/2 
 

การใช้ชวีิตของคนในแตล่ะช่วงเวลามี
ความแตกต่างกัน  มีความเปลีย่นแปลง
ตามวัน  เวลาที่ผ่านไป  ท าให้มสีิ่งใหม่ 
เกิดขึ้นแทนสิ่งเก่า  และการเปลี่ยนแปลง
มีทั้งข้อดีและข้อเสีย  เราต้องปรับตัวให้
ทันต่อสิ่งใหม่ ๆ  ยอมรับสิ่งที่
เปลี่ยนแปลงและใช้ชวีิตให้มีความสุข  
และในชีวติของแต่ละคนมีเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นหลายเหตุการณ์  ซึ่งเหตุการณ์ท่ี
เกิดขึ้นจะส่งผลต่อการใช้ชวีิตของเราใน
ปัจจุบัน ต่อประเทศไทยและประเทศใน
กลุ่มอาเซียน 
 

10 15 
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หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา น้ าหนัก 

3 ชาติไทย ส 4.3  ป.4/1 
          ป.4/2 
          ป.4/3 

สัญลักษณ์ของชาติไทยมีหลายสิ่ง  
เช่น  ธงชาติไทย  เพลงชาติไทย  
ภาษาไทย  อาหารไทย  คนไทยต้อง
ร่วมกันรักษาสัญลักษณ์ของชาติ  และ
ในแต่ละชุมชน  แต่ละท้องถิ่นมี
วัฒนธรรม  ประเพณี  วิถีชีวิต  และ
สถานที่ส าคัญที่เป็นสัญลักษณ์ของ
ท้องถิ่น  คนในชุมชนก็ต้องร่วมกัน
รักษาสิ่งที่ดีงามของชุมชนไว้ 

14 20 

รวมระหว่างปี 38 50 

กลางปี / ปลายปี 2 20/30 

รวมตลอดปี 40 100 
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หน่วยการเรียนรู้ ที่ 1 
รายวิชาพื้นฐาน                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชื่อหน่วย   วันเวลาและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์                     
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1                                                                       เวลา  14  ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  ชื่อหน่วยการเรียนรู้  เรื่อง  วัน เวลาและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ 
2.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัชี้วัด 
มาตรฐาน    

ส 4.1    เข้าใจความหมาย  ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  สามารถใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  อย่างเป็นระบบ 

ตัวช้ีวัด 
  ป.4/1  บอกวัน เดือน ปี และการนับช่วงเวลาตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ป.4/2  เรียงล าดับเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน    ตามวันเวลาที่เกิดขึ้น 
ป.4/3  บอกประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวโดยสอบถามผู้เกี่ยวข้อง 

3.  สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 
วัน  เวลา  มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของเรา  ค าบอกวัน  เวลา  มหีลายแบบ  เช่น  เมื่อวานนี้  วันนี ้ 

พรุ่งนี้  เช้า  สาย  บ่าย  เย็น  ค าบอกเวลาที่ต่างกันท าให้เรารูล้ าดับก่อนหลังของเรื่องราวต่าง ๆ  เครื่องมือที่ใช้บอกวัน 
เดือน ปี  เรียกว่า  ปฏิทิน  ซึ่งชว่ยให้เราล าดบัเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้  ทุกคน  ทุกครอบครัว  มคีวามเป็นมาของตน  การ
เรียนรู้เรื่องราวในอดีตของครอบครัว  ท าให้เรารู้ว่าเราเป็นใคร  ปูุย่าตายายเป็นใคร  ท าใหเ้รามีความภูมิใจในครอบครัว  
และท าความดีเพ่ือรักษาชื่อเสียงของครอบครัว    
4.  สาระการเรียนรู้ 
 4.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

4.1.1 ชื่อ วัน เดือน ปี ตามระบบสุริยคติที่ปรากฏในปฏิทิน 
  4.1.2  ชื่อ วัน เดือน ปี ตามระบบจันทรคติในปฏิทิน  

4.1.3  ช่วงเวลาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น เช้าวันนี้   ตอนเย็น 
4.1.4  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันของนักเรียน เช่น รับประทานอาหาร ตื่นนอน เข้านอน 

เรียนหนังสือ เล่นกีฬา ฯลฯ 
4.1.5 ใช้ค าบอกช่วงเวลา แสดงล าดับเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นได้      
4.1.6 วิธีการสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวอย่างง่าย ๆ 
4.1.7 การบอกเล่าประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวอย่างสั้น ๆ 

 4.2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 

5.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
5.1  ความสามารถในการสื่อสาร 
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5.2  ความสามารถในการคิด 
5.3  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

 
6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

6.1  ใฝุเรียนรู้ 
6.2  มุ่งม่ันในการท างาน 
6.3  รักความเป็นไทย 
6.4  มีวินัย 
6.5  มีจิตสาธารณะ 

7. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
7.1.  เขียนวัน เดือน ปี ของวันเกิดของตนเองและวัน  เดือน ปี ของวันนี้ลงในใบงาน (9.1) 
7.2.  เขียนชื่อวัน  เดือน  ปี  ของวันนี้ตามแบบจันทรคติ ลงในใบงาน  (9.2) 
7.3   การตอบค าถามเรื่องช่วงเวลาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน (9.3) 
7.4   เขียนบันทึกการท ากิจกรรมประจ าวันโดยใช้ค าบอกช่วงเวลาแสดงล าดับเหตุการณ์  (9.4 , 9.5) 
7.5   บอกวิธีการสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวอย่างง่าย ๆ (9.6) 
7.6   การเล่าประวัติของตนเองและครอบครัวอย่างสั้น ๆ (9.7)  

ลักษณะงานสุดท้าย 
ให้นักเรียนเขียนประวัติตนเองและครอบครัวอย่างสั้นตามหัวข้อที่ก าหนดให้ในใบงาน  แล้วน ามาเล่าให้

เพ่ือนฟังหน้าชั้นเรียน 
 
8.  การวัดและประเมินผล 
 8.1  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
เขียนวัน เดือน ปี ของ
วันเกิดของตนเองและวัน  
เดือน ปี ของวันนี้ลงใน
ใบงาน 

ตรวจสอบความถูก
ต้องของการเขียนวัน 
เดือน ปี ของวันเกิด
ของตนเองและวัน  
เดือน ปี ของวันนี้ใน
ใบงาน 
 
 

แบบตรวจสอบ
ความถูกต้องของการ
เขียนวัน เดือน ปี ของ
วันเกิดของตนเองและ
วัน  เดือน ปี ของวันนี้
ในใบงาน 
 

ผ่านระดับ “ดี” 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
เขียนชื่อวัน  เดือน  ปี  
ของวันนี้ตามแบบ
จันทรคติ 

ประเมินความถูก
ต้องการเขียนชื่อวัน  
เดือน  ปี  ของวันนี้
ตามแบบจันทรคติ 

แบบประเมินความถูก
ต้องการเขียนชื่อวัน  
เดือน  ปี  ของวันนี้
ตามแบบจันทรคติ 

 ผ่านระดับ “ดี” 
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การตอบค าถามเรื่อง
ช่วงเวลาที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

สังเกตการตอบ
ค าถามเรื่องช่วงเวลา
ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

แบบสังเกตการตอบ
ค าถามเรื่องช่วงเวลาที่
ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ผ่านเกณฑ์  6  ข้อ       
ขึ้นไป 

เขียนบันทึกการท า
กิจกรรมประจ าวันเป็น
โดยใช้ค าบอกช่วงเวลา 

ประเมินความถูกต้อง
ของการการเขียน
บันทึกการท า
กิจกรรมประจ าวัน
เป็นโดยใช้ค าบอก
ช่วงเวลา 

แบบประเมินความ
ถูกต้องของการการเขียน
บันทึกการท ากิจกรรม
ประจ าวันเป็นโดยใช้ค า
บอกช่วงเวลา 

ผ่านระดับ “ดี” 

การบอกวิธีการสืบค้น
ประวัติความเป็นมาของ
ตนเองและครอบครัว
อย่างง่าย ๆ 

สังเกตการบอกวิธีการ
สืบค้นประวัติความ
เป็นมาของตนเอง
และครอบครัวอย่าง
ง่าย ๆ 

แบบสังเกตการบอก
วิธีการสืบค้นประวัติ
ความเป็นมาของตนเอง
และครอบครัวอย่าง
ง่าย ๆ 

ผ่านระดับ “ดี” 

 
8.2  การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การเล่าประวัติของ
ตนเองและครอบครัว
อย่างสั้น ๆ 

ประเมินการเล่า
ประวัติของตนเอง
และครอบครัวอย่าง
สั้น ๆ 

แบบประเมินการเล่า
ประวัติของตนเองและ
ครอบครัวอย่างสั้น ๆ 

ผ่านระดับ “ดี” 

 

 
 
 
 
9.  กิจกรรมการเรียนรู้ 

9.1  ใช้กระบวนการสร้างความรู้ / สนทนา / อภิปราย / ตอบค าถาม  เรื่อง ชื่อ วัน เดือน ปี ตาม
ระบบ     สุริยคติที่ปรากฏในปฏิทิน (2 ชั่วโมง) 

9.2   ใช้กระบวนการสร้างความรู้ / สนทนา/ อภิปราย / ตอบค าถาม  เรื่อง ชื่อ วัน เดือน ปี ตาม
ระบบจันทรคติในปฏิทิน (2 ชัว่โมง) 

9.3  ใช้กระบวนการสร้างความรู้ / สนทนา / อภิปราย /ตอบค าถาม  เรื่องช่วงเวลาที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น เช้าวันนี้   ตอนเย็น (2 ชั่วโมง) 

9.4  ใช้กระบวนการสร้างความรู้ / ศึกษาจากการปฏิบัติจริง /สนทนา / ตอบค าถามเรื่องเหตุการณ์ที่
เกิดข้ึนในชีวิตประจ าวันของนักเรียน เช่น รับประทานอาหาร ตื่นนอน เข้านอน เรียนหนังสือ เล่นกีฬา ฯลฯ  (2 
ชั่วโมง) 
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9.5  ใช้กระบวนการสร้างความรู้ / ศึกษาจากการปฏิบัติจริง /สนทนา /ตอบค าถาม เรื่องใช้ค าบอก
ช่วงเวลา แสดงล าดับเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นได้ (2 ชั่วโมง) 

9.6  ใช้กระบวนการสร้างความรู้ / สืบค้น / สนทนา / ตอบค าถาม  เรื่องวิธีการสืบค้นประวัติความ
เป็นมาของตนเองและครอบครัวอย่างง่าย ๆ (2 ชั่วโมง) 

9.7  ใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติ  เรื่องการบอกเล่าประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวอย่างสั้น 
ๆ  (2 ชั่วโมง) 

   
10.  สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
 1.ปฏิทิน 
 2.ภาพสถานการณ์ในช่วงเวลาต่างๆ 
 

แบบประเมินความถูกต้องของช้ินงาน 

ประเด็น                 
การประเมิน 

เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 
น้ าหนัก
จุดเน้น 4 

(ดีมาก) 
3 
(ดี) 

2 
(พอใช้) 

1 
(ควรปรับปรุง) 

1. ความถูกต้อง ถูกต้องทั้งหมด
ทุกประเด็นทุก
หัวข้อ  

ไม่ถูกต้อง
ทั้งหมดมีผิดบ้าง
เป็นส่วนน้อย 

ไม่ถูกต้อง
ทั้งหมดมีผิดมาก
เกินครึ่งของงาน
ที่ท า 

ไม่ถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่  มีถูก
น้อยกว่าผิด 

4 

2.รับผิดชอบในการ
ท างาน 

ท างานเสร็จตาม
ก าหนดเวลาที่
ก าหนด 

ท างานเสร็จช้า
กว่าเวลาที่
ก าหนดบ้าง
เล็กน้อย 

ท างานเสร็จช้า
กว่าเวลาที่
ก าหนดมาก  
ต้องเตือนให้ส่ง
จึงจะเสร็จ 

ไม่ส่งงาน  จน
ล่วงเลยเวลานาน
มาก  ต้องเตือน
มากกว่า 1 ครั้ง 

3 

3.  ผลงาน สะอาดเรียบร้อย  
เขียนหนังสือ
ถูกต้องไม่มีผิด 
 

ค่อนข้างสะอาด
เรียบร้อย  เขียน
หนังสือมีผิดบ้าง
เล็กน้อย 

ไม่ค่อยสะอาด
เรียบร้อย  มีขีด
ฆ่าขูดลบ เป็น
บางช่วง  เขียน
หนังสือมีผิด
หลายแห่ง 

ไม่ค่อยสะอาด
เรียบร้อย  มีขีด
ฆ่าขูดลบ เป็น
ส่วนใหญ่  เขียน
หนังสือมีผิดมาก 

3 

  
 ระดับคุณภาพ      คะแนน   31  -  40    หมายถึง   ดีมาก              

                               คะแนน   21  -  30    หมายถึง   ดี                         
                               คะแนน   11  -  20    หมายถึง   พอใช้              
                               คะแนน     0 - 10       หมายถึง   ควรปรับปรุง            
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ใบงานการเขียนวัน เดือน ปี ของวันเกิดของตนเอง 
และวัน  เดือน ปี ของวันน้ี 

 
****************************************** 

 

        ฉันเกิดวันที่........................................................ 
 
        ตรงกับวัน........................................................... 
 
       เดือน.................................................................... 
 
        พ.ศ....................................................................... 
   
 
        วันน้ีตรงกับวันที่................................................ 
 

        ตรงกับวัน............................................................... 
 

        เดือน.................................................................... 
 

        พ.ศ....................................................................... 
 
 ชื่อ....................................................นามสกลุ..........................................ชั้น ป.1 
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ใบงานการเขียนชื่อวัน  เดือน  ปี  ของวันน้ี ตามแบบจันทรคติ 

*********************************** 
ให้นักเรียนดูปฏิทินแล้วเขียนวันน้ีลงในช่องว่างท้ัง 2 แบบ 
 
 
          วันน้ีตามสุริยคติเป็นวัน.................................ที่
....................... 
เดือน...................................พ.ศ................................................. 
 
 
 
 
 

                  วันน้ีตามจันทรคติเป็นวัน................................................ 
 เดือน...................................ปี................................................ 
 
 

                                         
 
 
 
 
ชื่อ....................................................นามสกลุ..........................................ชั้น ป.1 
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แบบบันทึกการท ากิจกรรมประจ าวัน 
***************************** 

 ค าช้ีแจง ให้นักเรียนเขียนบันทึกการท ากิจกรรมประจ าวันของนักเรียนตามล าดับ
เหตุการณ์เป็นช่วงเวลา 

 

           ตอน.....................  เรา.............................................. 
 

           ตอน.....................  เรา.............................................. 
 

           ตอน.....................  เรา.............................................. 
 

           ตอน.....................  เรา.............................................. 
 

           ตอน.....................  เรา.............................................. 
 
 
 
ชื่อ....................................................นามสกลุ..........................................ชั้น ป.1 
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แบบสังเกตการณ์ตอบค าถาม 

เลขที่ ชื่อ - นามสกุล 
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หมายเหตุ   ต้องผ่านการประเมิน  6  ข้อขึ้นไป  จึงจะได้รับการตัดสินว่า  “ผ่าน” การประเมิน 
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เกณฑ์  ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.75  ปรับปรุง      1.76 – 2.50  พอใช ้     2.51 – 3.25  ดี      3.26 – 4.00  ดีมาก  
           หรือ 

คะแนน   12 – 20      ปรับปรุง       21 – 30       พอใช ้          31 -39     ดี          40 – 48   ดีมาก 

แบบประเมินผลการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  “วัน เวลาและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์” 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  เวลา  14  ชั่วโมง 
ค าชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย      ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 
 ระดับการปฏิบัติ   4   หมายถึง   การปฏิบัติมากที่สุด      3  หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
                                              2   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง     1   หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

4 3 2 1 
1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     
2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  ตีความเชื่อมโยงกับอย่างเหมาะสม     
3. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด 

    

4. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับสาระการเรียนรู้     
5. ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน
การเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระส าคัญ และสาระการเรียนรู้ 

    

6. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

    

8.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถน าผู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงาน / 
ภาระงาน 

    

9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม เพียงพอในการก าหนดสื่อการเรียนรู้     
12. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดท าสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง     
     
      รวม /        สรุปผล      

หรือ    เฉลี่ย /        สรุปผล   
การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
รายวิชา    พื้นฐาน    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชื่อหน่วย   การด าเนินชีวิต       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  เวลา  10  ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  ชื่อหน่วยการเรียนรู้  เรื่อง  การด าเนินชวีิต 
2.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัชี้วัด 
มาตรฐาน    

  ส 4.2   เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ในด้านความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถ วิเคราะห์
ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

ตัวช้ีวัด 

ป.4/1   บอกความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม สิ่งของ เครื่องใช้ หรือการด าเนินชีวิตของตนเองกับ
สมัยของพ่อแม่ ปูุย่า  ตายาย 

ป.4/2  บอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่มีผลกระทบต่อตนเองในปัจจุบัน 
3.  สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 

การใช้ชวีิตของคนในแตล่ะช่วงเวลามีความแตกต่างกัน  มีความเปลี่ยนแปลงตามวัน  เวลาที่ผ่านไป  ท าให้มีสิ่ง
ใหม่ เกิดขึ้นแทนสิ่งเก่า  และการเปลี่ยนแปลงมีทั้งข้อดีและข้อเสีย  เราต้องปรับตัวให้ทันต่อสิ่งใหม่ ๆ  ยอมรับสิง่ที่
เปลี่ยนแปลงและใช้ชวีิตให้มีความสุข  และในชวีิตของแต่ละคนมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายเหตุการณ์  ซึ่งเหตุการณ์ท่ี
เกิดขึ้นจะส่งผลต่อการใช้ชวีิตของเราในปัจจุบันต่อประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน 
4.  สาระการเรียนรู้ 
 4.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

4.1.1 ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม สิ่งของ เครื่องใช้ หรือการด าเนินชีวิตของอดีตกับปัจจุบัน
ที่เป็นรูปธรรมและใกล้ตัวเด็ก เช่นการใช้ควาย ไถนา รถไถนา  เตารีด   ถนน เกวียน – รถอีแต๋น 
  4.1.2  สาเหตุและผลของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ ตามกาลเวลา 
 4.1.3  เหตุการณ์ส าคัญท่ีเกิดขึ้นในครอบครัว  เช่น การย้ายบ้าน  การหย่าร้าง   การสูญเสียบุคคลใน
ครอบครวั    
 4.2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ถ้ามี) 
                   ไม่มี 
5.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

5.1  ความสามารถในการสื่อสาร 
5.2  ความสามารถในการคิด 
5.3  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5.4  ความสามารถในการแก้ปัญหา 

6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
6.1  ใฝุเรียนรู้ 
6.2  มุ่งม่ันในการท างาน 
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6.3  รักความเป็นไทย 
6.4  มีจิตสาธารณะ 
6.5  มีวินัย 
6.6  อยู่อย่างพอเพียง 

7. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
7.1.  บอกความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม สิ่งของ เครื่องใช้ หรือการด าเนินชีวิตของอดีตกับ

ปัจจุบัน 
7.2.  บอกสาเหตุและผลของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ ตามกาลเวลา 
7.3  เล่าเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นในครอบครัว 
7.4   บอกความคาดเดาที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันจากเหตุการณ์ในอดีตตามที่ก าหนดให้ 
7.5  เล่าเหตุการณ์ในอดีตของพ่อแม่ที่มีผลต่อปัจจุบัน 
7.6  บอกชื่อประเทศและบริเวณท่ีตั้งของประเทศในกลุ่มอาเซียนจากแผนที่ได้ 

ลักษณะงานสุดท้าย 
ให้นักเรียนสอบถามพ่อแม่เก่ียวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตกับพ่อแม่  และมีผลต่อปัจจุบันอย่างไร  

จากนั้นมาเล่าให้เพ่ือนฟัง 
 

8.  การวัดและประเมินผล 
 8.1  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การบอกความ
เปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม สิ่งของ 
เครื่องใช้ หรือการด าเนิน
ชีวิตของอดีตกับปัจจุบัน 
 

ประเมินการบอก
ความเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อม 
สิ่งของ เครื่องใช้ หรือ
การด าเนินชีวิตของ
อดีตกับปัจจุบัน 
 

แบบประเมินการบอก
ความเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม สิ่งของ 
เครื่องใช้ หรือการ
ด าเนินชีวิตของอดีต
กับปัจจุบัน 
 
 

ผ่านระดับ “ดี” 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การบอกสาเหตุและผล
ของการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งต่างๆ ตาม
กาลเวลา 

ประเมินการบอก
สาเหตุและผลของ
การเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งต่างๆ ตาม
กาลเวลา 

แบบประเมินการบอก
สาเหตุและผลของการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่ง
ต่างๆ ตามกาลเวลา 

ผ่านระดับ “ดี” 

การเล่าเหตุการณ์ส าคัญที่
เกิดขึ้นในครอบครัว 

ประเมินการเล่า
เหตุการณ์ส าคัญที่
เกิดขึ้นในครอบครัว 

แบบประเมินการเล่า
เหตุการณ์ส าคัญที่
เกิดขึ้นในครอบครัว 

ผ่านระดับ “ดี” 



 

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.1 พุทธศักราช 2563 หน้า ๒๐ 
 

 

 

 

การบอกความคาดเดาที่จะ
เกิดขึ้นในปัจจุบันจาก
เหตุการณ์ในอดีตตามที่
ก าหนดให้ 

ประเมินการบอกความ
คาดเดาที่จะเกิดขึ้นใน
ปัจจุบันจากเหตุการณ์
ในอดีตตามที่
ก าหนดให้ 

แบบประเมินการบอก
ความคาดเดาที่จะเกิดขึ้น
ในปัจจุบันจากเหตุการณ์
ในอดีตตามที่ก าหนดให้ 

ผ่านระดับ “ดี” 

 
8.2  การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การเล่าเหตุการณ์ในอดีต
ของพ่อแม่ท่ีมีผลต่อ
ปัจจุบัน 

ประเมินการเล่า
เหตุการณ์ในอดีตของ
พ่อแม่ที่มีผลต่อ
ปัจจุบัน 

แบบประเมินการเล่า
เหตุการณ์ในอดีตของ
พ่อแม่ที่มีผลต่อ
ปัจจุบัน 

ผ่านระดับ “ดี” 

 
 

9.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
9.1  ใช้กระบวนการสร้างความรู้ / สนทนา / อภิปราย / ตอบค าถาม  เรื่อง ความเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดล้อม สิ่งของ เครื่องใช้ หรือการด าเนินชีวิตของอดีตกับปัจจุบันที่เป็นรูปธรรมและใกล้ตัวเด็ก เช่น
การใช้ควาย ไถนา รถไถนา  เตารีด   ถนน เกวียน – รถอีแต๋น ( 2 ชั่วโมง) 

9.2   ใช้กระบวนการสร้างความรู้ / สนทนา/ อภิปราย / ตอบค าถาม  เรื่อง สาเหตุและผลของการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ ตามกาลเวลา (2 ชั่วโมง) 

9.3  ใช้กระบวนการสร้างความรู้ / สนทนา / อภิปราย /ตอบค าถาม  เรื่องเหตุการณ์ส าคัญท่ีเกิดขึ้นใน
ครอบครัว  เช่น การย้ายบ้าน  การหย่าร้าง   การสูญเสียบุคคลในครอบครัว  (2 ชั่วโมง) 

9.4  ใช้กระบวนการสร้างความรู้ / ศึกษาจากการปฏิบัติจริง /สนทนา / ตอบค าถาม  เรื่องเหตุการณ์ที่
เกิดข้ึนในอดีตที่มีผลกระทบต่อตนเองในปัจจุบัน (2 ชั่วโมง) 

9.5  ใช้กระบวนการสร้างความรู้ / อภิปราย /สนทนา /ตอบค าถาม เรื่องการด าเนินชีวิตที่เรียนมา  
เพ่ือให้นักเรียนสร้างชิ้นงานโดยการสอบถามพ่อแม่เก่ียวกับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในอดีตกับพ่อแม่  และมีผลต่อ
ปัจจุบันอย่างไร  จากนั้นมาเล่าให้เพ่ือนฟัง (2 ชั่วโมง) 

9.6   ใช้กระบวนการสร้างความรู้/อภิปราย / สนทนา / ตอบค าถามเรื่องชื่อประเทศและที่ตั้งกลุ่ม
ประเทศอาเซียน  เพ่ือให้นักเรียนสามารถดูแผนที่ได้ถูกต้อง 

10.  สื่อ /  แหล่งเรียนรู้ 
 1.แผนที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 2.ลูกโลก 
 3.รูปภาพเกี่ยวกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
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แบบประเมินการบอก  และ  การเล่า   

ประเด็น                 
การประเมิน 

เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 
น้ าหนัก
จุดเน้น 4 

(ดีมาก) 
3 
(ดี) 

2 
(พอใช้) 

1 
(ควรปรับปรุง) 

1. เนื้อหาสาระใน        
การพูด 

ได้ใจความ  ตรง
ประเด็น 

ไม่ค่อยได้
ใจความ แต่ตรง
ประเด็น 

ไม่ค่อยได้
ใจความ และไม่
ตรงประเด็น 

ไม่ได้ใจความ 
และไม่ตรง
ประเด็น 

4 

2.ความมั่นใจใน       
การพูด 

มีความม่ันใจใน
การพูดตั้งแต่ต้น
จนจบ 

มีความม่ันใจใน
การพูดเกินครึ่ง
ของการพูด 

มีความม่ันใจใน
การพูดไม่ถึงครึ่ง
ของการพูด 

ไม่มีความมั่นใจ
ในการพูดเลย  
พูดติด ๆ ขัด ๆ 

3 

3.  มารยาทในการพูด พูดเสียงดังฟังชัด  
ใช้ค าสุภาพ   
มองผู้ฟังขณะพูด 
 

พูดเสียงดังฟังชัด
เป็นบางช่วง  ใช้
ค าไม่ค่อยสุภาพ
เป็นบางช่วง 
มองผู้ฟังขณะพูด
เป็นบางช่วง 
 

พูดเสียงไม่ค่อย
ดัง  ใช้ค าไม่ค่อย
สุภาพ มองผู้ฟัง
ขณะพูดเป็นบาง
ช่วง 
 

พูดเสียงเบามาก
ใช้ค าไม่สุภาพ 
ไม่มองผู้ฟังขณะ
พูด 
 

3 

  
 ระดับคุณภาพ      คะแนน   31  -  40    หมายถึง   ดีมาก              

                               คะแนน   21  -  30    หมายถึง   ดี                         
                               คะแนน   11  -  20    หมายถึง   พอใช้              
                               คะแนน     0 - 10       หมายถึง   ควรปรับปรุง            
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เกณฑ์  ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.75  ปรับปรุง      1.76 – 2.50  พอใช ้     2.51 – 3.25  ดี      3.26 – 4.00  ดีมาก  
           หรือคะแนน   12 – 20      ปรับปรุง       21 – 30       พอใช ้          31 -39     ดี          40 – 48   ดีมาก 

 
แบบประเมินผลการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  “การด าเนินชีวิต” 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   เวลา  10 ชั่วโมง 

ค าชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย      ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 
 ระดับการปฏิบัติ   4   หมายถึง   การปฏิบัติมากที่สุด      3  หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
                                              2   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง     1   หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

4 3 2 1 
1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     
2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  ตีความเชื่อมโยงกับอย่างเหมาะสม     
3. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด 

    

4. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับสาระการเรียนรู้     
5. ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน
การเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระส าคัญ และสาระการเรียนรู้ 

    

6. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

    

8.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถน าผู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงาน / 
ภาระงาน 

    

9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม เพียงพอในการก าหนดสื่อการเรียนรู้     
12. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดท าสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง     
     
      รวม /        สรุปผล      

หรือ    เฉลี่ย /        สรุปผล   
การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
รายวิชา  พื้นฐาน         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชื่อหน่วย   ชาติไทย          ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  เวลา  14  ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  ชื่อหน่วยการเรียนรู้  เรื่อง  ชาติไทย 
2.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัชี้วัด 
มาตรฐาน    

ส 4.3   เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย   มีความรัก  ความภูมิใจและ
ธ ารงความเป็นไทย 

ตัวช้ีวัด 

ป.4/1 อธิบายความหมายและความส าคัญของสัญลักษณ์ส าคัญของชาติไทย และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 

ป.4/2  บอกสถานที่ส าคัญซึ่งเป็นแหล่งวัฒนธรรมในชุมชน 
ป.4/3  ระบุสิ่งที่ตนรัก และภาคภูมิใจในท้องถิ่น 

3.  สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 
สัญลักษณ์ของชาติไทยมีหลายสิ่ง  เช่น  ธงชาติไทย  เพลงชาติไทย  ภาษาไทย  อาหารไทย  คนไทย

ต้องร่วมกันรักษาสัญลักษณ์ของชาติ  และในแต่ละชุมชน  แต่ละท้องถิ่นมีวัฒนธรรม  ประเพณี  วิถีชีวิต  และ
สถานที่ส าคัญที่เป็นสัญลักษณ์ของท้องถิ่น  คนในชุมชนก็ต้องร่วมกันรักษาสิ่งที่ดีงามของชุมชนไว้ 
4.  สาระการเรียนรู้ 
 4.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

4.1.1 ความหมายและความส าคัญของสัญลักษณ์ท่ีส าคัญของชาติไทย ได้แก่  ชาติ   ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ (ธงชาติ  เพลงชาติ  พระพุทธรูป   พระบรมฉายาลักษณ์) 

 4.1.2  การเคารพธงชาติ การร้องเพลงชาติ    และเพลงสรรเสริญพระบารมี เคารพ  ศาสน์วัตถุ  ศาสน์
สถาน 

4.1.3  เอกลักษณ์อื่น ๆ เช่น แผนที่ประเทศไทย ประเพณีไทย อาหารไทย (อาหารไทย ที่ต่างชาติยก
ย่อง เช่น ต้มย ากุ้ง ผัดไทย) ที่มีความภาคภูมิใจ และมีส่วนร่วมที่จะอนุรักษ์ไว้ 

 4.1.4  ตัวอย่างของแหล่งวัฒนธรรมในชุมชน  ที่ใกล้ตัวนักเรียน เช่น วัด ตลาด พิพิธภัณฑ์ มัสยิด 
โบสถ์คริสต์  โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  

4.1.5  คุณค่าและความส าคัญของแหล่งวัฒนธรรมในชุมชนในด้านต่างๆ เช่น เป็นแหล่งท่องเที่ยว  
เป็นแหล่งเรียนรู้ 
 4.1.6  ตัวอย่างสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจท้องถิ่น เช่น สิ่งของ สถานที่ ภาษาถิ่น ประเพณี และ
วัฒนธรรม ฯลฯ ที่เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวนักเรียน และเป็นรูปธรรมชัดเจน 
 4.1.7  คุณค่าและประโยชน์ของสิ่งต่างๆเหล่านั้น 
 4.2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ถ้ามี) 
                  สถานที่ และประเพณีในท้องถิ่น 
5.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
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5.1  ความสามารถในการสื่อสาร 
5.2  ความสามารถในการคิด 
5.3  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5.4  ความสามารถในการแก้ปัญหา 

6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
6.1  ใฝุเรียนรู้ 
6.2  มุ่งม่ันในการท างาน 
6.3  รักความเป็นไทย 
6.4  มีจิตสาธารณะ 
6.5  มีวินัย 
6.6  รักชาติ  ศาสตร์  กษัตริย์ 

7. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
7.1. วาดภาพธงชาติไทย  พร้อมระบายสี  และร้องเพลงชาติไทย 
7.2.  บอกวิธีเคารพธงชาติ การร้องเพลงชาติ  และเพลงสรรเสริญพระบารมี การเคารพ  ศาสน์วัตถุ  

ศาสน์สถาน 
7.3  สืบค้นสัญลักษณ์ไทย  และความส าคัญที่มีต่อประเทศไทยมาเล่าให้เพ่ือนฟัง 
7.4  วาดภาพสถานที่และสิ่งที่นักเรียนรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 
7.5  แสดงความคิดเห็นวิธีช่วยด ารงความเป็นไทยไว้ได้อย่างไร 
7.6   เล่าประวัติสถานที่ส าคัญในชุมชนของตน 

ลักษณะงานสุดท้าย 
ให้นักเรียนส ารวจหรือสอบถามผู้รู้ถึงสถานที่ส าคัญในชุมชนของตน  แล้วออกมาเล่าประวัติและ

ความส าคัญของสถานที่ส าคัญนั้น  
8.  การวัดและประเมินผล 
 8.1  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
วาดภาพธงชาติไทย  
พร้อมระบายสี  และร้อง
เพลงชาติไทย 

ประเมินการวาดภาพธง
ชาติไทย  พร้อมระบายสี  
และร้องเพลงชาติไทย 

แบบประเมินวาดภาพธง
ชาติไทย  พร้อมระบายสี  
และร้องเพลงชาติไทย 

ผ่านระดับ “ดี” 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
บอกวิธีเคารพธงชาติ 
การร้องเพลงชาติ  และ
เพลงสรรเสริญพระบารมี 
การเคารพ  ศาสนวัตถุ  
ศาสนสถาน 
 

ประเมินการบอกวิธี
เคารพธงชาติ การร้อง
เพลงชาติ  และเพลง
สรรเสริญพระบารมี 
การเคารพ  ศาสนวัตถุ  
ศาสนสถาน 

แบบประเมินการบอกวิธี
เคารพธงชาติ การร้อง
เพลงชาติ  และเพลง
สรรเสริญพระบารมี การ
เคารพ  ศาสนวัตถุ  
ศาสนสถาน 

ผ่านระดับ “ดี” 

การเล่าผลการสืบค้น ประเมินการเล่าผลการ แบบประเมินการเล่าผลการ ผ่านระดับ “ดี” 
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สัญลักษณ์ไทย  และ
ความส าคัญที่มีต่อประเทศ
ไทย 

สืบค้นสัญลักษณ์ไทย  
และความส าคัญที่มีต่อ
ประเทศไทย 

สืบค้นสัญลักษณ์ไทย  และ
ความส าคัญที่มีต่อประเทศ
ไทย 

วาดภาพสถานที่และสิ่งที่
นักเรียนรักและ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่นของ
ตน 

ประเมินการวาดภาพ
สถานที่และสิ่งที่
นักเรียนรักและ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น
ของตน 

แบบประเมินการวาดภาพ
สถานที่และสิ่งที่นักเรียน
รักและภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นของตน 

ผ่านระดับ “ดี” 

การแสดงความคิดเห็นวิธี
ช่วยด ารงความเป็นไทยไว้ได้
อย่างไร 

ประเมินการแสดงความ
คิดเห็นวิธีช่วยด ารงความ
เป็นไทยไว้ได้อย่างไร 

แบบประเมินการแสดงความ
คิดเห็นวิธีช่วยด ารงความ
เป็นไทยไว้ได้อย่างไร 

ผ่านระดับ “ดี” 

 
8.2 การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู้ 
 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
เล่าประวัติสถานที่ส าคัญใน
ชุมชนของตน 

ประเมินการเล่า
ประวัติสถานที่ส าคัญใน
ชุมชนของตน 

แบบประเมินการเล่า
ประวัติสถานที่ส าคัญใน
ชุมชนของตน 

ผ่านระดับ “ดี” 

 
9.  กิจกรรมการเรียนรู้ 

9.1  ใช้กระบวนการสร้างความรู้ / สนทนา / อภิปราย / ตอบค าถาม  เรื่อง ความหมายและ
ความส าคัญของสัญลักษณ์ที่ส าคัญของชาติไทย ได้แก่  ชาติ   ศาสนา  พระมหากษัตริย์ (ธงชาติ  เพลงชาติ  
พระพุทธรูป   พระบรมฉายาลักษณ์  (2 ชั่วโมง) 

9.2   ใช้กระบวนการสร้างความรู้ / สนทนา/ อภิปราย / ตอบค าถาม  เรื่อง การเคารพธงชาติ การร้อง
เพลงชาติ    และเพลงสรรเสริญพระบารมี เคารพ  ศาสน์วัตถุ  ศาสน์สถาน (2 ชั่วโมง) 

9.3  ใช้กระบวนการสร้างความรู้ / สนทนา / อภิปราย /ตอบค าถาม  เรื่องเอกลักษณ์อื่น ๆ เช่น แผนที่
ประเทศไทย ประเพณีไทย อาหารไทย (อาหารไทย ที่ต่างชาติยกย่อง เช่น ต้มย ากุ้ง ผัดไทย) ที่มีความภาคภูมิใจ 
และมีส่วนร่วมที่จะอนุรักษ์ไว้ (2 ชั่วโมง) 

9.4  ใช้กระบวนการสร้างความรู้ / ศึกษาจากการปฏิบัติจริง /สนทนา / ตอบค าถาม  เรื่องตัวอย่างของ
แหล่งวัฒนธรรมในชุมชน  ที่ใกล้ตัวนักเรียน เช่น วัด ตลาด พิพิธภัณฑ์ มัสยิด โบสถ์คริสต์  โบราณสถาน  
โบราณวัตถุ (2 ชั่วโมง) 

9.5  ใช้กระบวนการสร้างความรู้ / ศึกษาจากการปฏิบัติจริง /สนทนา /ตอบค าถาม เรื่อง คุณค่าและ
ความส าคัญของแหล่งวัฒนธรรมในชุมชนในด้านต่างๆ เช่น เป็นแหล่งท่องเที่ยว  เป็นแหล่งเรียนรู้ (2 ชั่วโมง) 

9.6  ใช้กระบวนการสร้างความรู้ / สืบค้น / สนทนา / ตอบค าถาม  เรื่อง  ตัวอย่างสิ่งที่เป็นความ
ภาคภูมิใจท้องถิ่น เช่น สิ่งของ สถานที่ ภาษาถิ่น ประเพณี และวัฒนธรรม ฯลฯ ที่เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวนักเรียน และ
เป็นรูปธรรมชัดเจน และคุณค่าและประโยชน์ของสิ่งต่างๆเหล่านั้น  (2 ชั่วโมง) 
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9.7  ใช้กระบวนการสร้างความรู้ / อภิปราย /สนทนา /ตอบค าถาม เรื่องชาติไทยที่เรียนมา  ให้
นักเรียนส ารวจหรือสอบถามผู้รู้ถึงสถานที่ส าคัญในชุมชนของตน  แล้วออกมาเล่าประวัติและความส าคัญของ
สถานที่ส าคัญนั้น  (2 ชั่วโมง) 
10.  สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 
 1.ธงชาติ    
 2.เพลงชาติ 
 3.พระบรมฉายาลักษณ์ 
 4.แผนที่ประเทศไทย 
 5.ภาพประเพณีไทย 
 6.ภาพอาหารไทย 
 7.ภาพโบราณสถานต่างๆ 

แบบประเมินความถูกต้องของช้ินงาน 

ประเด็น                 
การประเมิน 

เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 
น้ าหนัก
จุดเน้น 4 

(ดีมาก) 
3 
(ดี) 

2 
(พอใช้) 

1 
(ควรปรับปรุง) 

1. ความถูกต้อง ถูกต้องทั้งหมด
ทุกประเด็นทุก
หัวข้อ  

ไม่ถูกต้อง
ทั้งหมดมีผิดบ้าง
เป็นส่วนน้อย 

ไม่ถูกต้อง
ทั้งหมดมีผิดมาก
เกินครึ่งของงาน
ที่ท า 

ไม่ถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่  มีถูก
น้อยกว่าผิด 

4 

2.รับผิดชอบในการ
ท างาน 

ท างานเสร็จตาม
ก าหนดเวลาที่
ก าหนด 

ท างานเสร็จช้า
กว่าเวลาที่
ก าหนดบ้าง
เล็กน้อย 

ท างานเสร็จช้า
กว่าเวลาที่
ก าหนดมาก  
ต้องเตือนให้ส่ง
จึงจะเสร็จ 

ไม่ส่งงาน  จน
ล่วงเลยเวลานาน
มาก  ต้องเตือน
มากกว่า 1 ครั้ง 

3 

3.  ผลงาน สะอาดเรียบร้อย  
เขียนหนังสือ
ถูกต้องไม่มีผิด 
 

ค่อนข้างสะอาด
เรียบร้อย  เขียน
หนังสือมีผิดบ้าง
เล็กน้อย 

ไม่ค่อยสะอาด
เรียบร้อย  มีขีด
ฆ่าขูดลบ เป็น
บางช่วง  เขียน
หนังสือมีผิด
หลายแห่ง 

ไม่ค่อยสะอาด
เรียบร้อย  มีขีด
ฆ่าขูดลบ เป็น
ส่วนใหญ่  เขียน
หนังสือมีผิดมาก 

3 

  
 ระดับคุณภาพ      คะแนน   31  -  40    หมายถึง   ดีมาก              

                               คะแนน   21  -  30    หมายถึง   ดี                         
                               คะแนน   11  -  20    หมายถึง   พอใช้              
                               คะแนน     0 - 10       หมายถึง   ควรปรับปรุง            
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แบบประเมินการบอก  การเล่า  และการแสดงความคิดเห็น 

ประเด็น                 
การประเมิน 

เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 
น้ าหนัก
จุดเน้น 4 

(ดีมาก) 
3 
(ดี) 

2 
(พอใช้) 

1 
(ควรปรับปรุง) 

1. เนื้อหาสาระใน        
การพูด 

ได้ใจความ  ตรง
ประเด็น 

ไม่ค่อยได้
ใจความ แต่ตรง
ประเด็น 

ไม่ค่อยได้
ใจความ และไม่
ตรงประเด็น 

ไม่ได้ใจความ 
และไม่ตรง
ประเด็น 

4 

2.ความมั่นใจใน       
การพูด 

มีความม่ันใจใน
การพูดตั้งแต่ต้น
จนจบ 

มีความม่ันใจใน
การพูดเกินครึ่ง
ของการพูด 

มีความม่ันใจใน
การพูดไม่ถึงครึ่ง
ของการพูด 

ไม่มีความมั่นใจ
ในการพูดเลย  
พูดติด ๆ ขัด ๆ 

3 

3.  มารยาทในการพูด พูดเสียงดังฟังชัด  
ใช้ค าสุภาพ   
มองผู้ฟังขณะพูด 
 

พูดเสียงดังฟังชัด
เป็นบางช่วง  ใช้
ค าไม่ค่อยสุภาพ
เป็นบางช่วง 
มองผู้ฟังขณะพูด
เป็นบางช่วง 
 

พูดเสียงไม่ค่อย
ดัง  ใช้ค าไม่ค่อย
สุภาพ มองผู้ฟัง
ขณะพูดเป็นบาง
ช่วง 
 

พูดเสียงเบามาก
ใช้ค าไม่สุภาพ 
ไม่มองผู้ฟังขณะ
พูด 
 

3 

  
 ระดับคุณภาพ      คะแนน   31  -  40    หมายถึง   ดีมาก              

                               คะแนน   21  -  30    หมายถึง   ดี                         
                               คะแนน   11  -  20    หมายถึง   พอใช้              
                               คะแนน     0 - 10       หมายถึง   ควรปรับปรุง            
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เกณฑ์  ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.75  ปรับปรุง      1.76 – 2.50  พอใช ้     2.51 – 3.25  ดี      3.26 – 4.00  ดีมาก  
           หรือคะแนน   12 – 20      ปรับปรุง       21 – 30       พอใช ้          31 -39     ดี          40 – 48   ดีมาก 

แบบประเมินผลการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  “ชาติไทย” 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   เวลา  14 ชั่วโมง 
ค าชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย      ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 
 ระดับการปฏิบัติ   4   หมายถึง   การปฏิบัติมากที่สุด      3  หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
                                              2   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง     1   หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

4 3 2 1 
1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     
2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  ตีความเชื่อมโยงกับอย่างเหมาะสม     
3. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด 

    

4. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับสาระการเรียนรู้     
5. ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน
การเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระส าคัญ และสาระการเรียนรู้ 

    

6. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

    

8.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถน าผู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงาน / 
ภาระงาน 

    

9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม เพียงพอในการก าหนดสื่อการเรียนรู้     
12. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดท าสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง     
     
      รวม /        สรุปผล      

หรือ    เฉลี่ย /        สรุปผล   
การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
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คณะผู้จัดท า 

 
๑. นางธนพร  อรชร    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๒. นายปรีดี  ภมรสูตร         ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๓. นายภัทรพล  สุรชิต    ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๔. นางสุนีย์  ชวิปรีชา    ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๕. นางสวีวรรณ์  ภมรสูตร   ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๖. นางสาวจีระวรรณ  จันทร์ชูกลิ่น   ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๗. นางสาวสุชาดา  พ่ึงพระ   ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๘. นางสาวอโนทัย  สองเมือง   ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๙. นางสาวถิรนันท์  จ าปาวงค์   ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
10. นายสุขสันต์  ผมทอง    ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
11. นางสาวพัชริยา มุ่งฝอยกลาง   ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๑2. นางสาวปิยะวรรณ  สุขข า   ธุรการโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 

 


