
 
 

๑ 
 

 

หลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
รายวิชา ประวัติศาสตร์ 
รหัสวิชา ส๑๒๑๐๒ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 

 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 



 
 

ก 
 

หลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖3) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  

 
 

 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
รายวิชา ประวัติศาสตร์ 

 รหัสวิชา ส๑2๑๐๒ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
 

 
 
 
 
 
 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต ๒ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

กระทรวงศึกษาธิการ

 



 
 

ก 
 

ค าน า 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖3)     

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม รายวิชา ประวัติศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 นี้ ได้ปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบหน่วย
การเรียนรู้ให้มี ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยยึดหลักความสัมพันธ์ขององค์ประกอบหน่วยการเรียนรู้ ต้ังแต่ช่ือ
หน่วยการเรียนรู้ สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ช้ินงาน/ภาระงาน การวัดและประเมินผล กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ/แหล่ง
เรียนรู ้ และเวลาเรียน  ซึ่งทุกองค์ประกอบมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน  สามารถน าไปใช้ในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้  ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ ก าหนดไว้ 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.๒๕๖3)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชา  ประวัติศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  ท่ีได้ปรับปรุงและพัฒนา      
คงเป็นประโยชน์ส าหรับครูผู้สอน ในการน าไปใช้ในการจัดท า  ก าหนดการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ขอขอบคุณคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง               
ท่ีช่วยปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้นี้จนส าเร็จไว้ ณ โอกาสนี้ 

   

     โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
          มิถุนายน  ๒๕๖3 
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    สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง   มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ ๕ ประการ ดังนี้ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลด
ปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจน
การเลือกใช้วิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 
 2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม  

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเผชิญได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดล้อม  
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคม
ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม 
การปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ 
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร   การ
ท างาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

๒ 
 

   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. รักชาติ ศาสน ์กษตัริย ์

2. ซ่ือสัตยส์จุริต 

3. มีวินยั 

4. ใฝ่เรียนร ู ้

5. อยูอ่ยา่งพอเพียง 

6. มุง่มัน่ในการท างาน 

7. รักความเป็นไทย 

8. มีจิตสาธารณะ 



 
 

๓ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

รายวิชาประวัติศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๒ 
 

มาตรฐาน ส ๔.๑    เข้าใจความหมาย ความส าคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 

ตัวชี้วัด 
ป.๒/๑  ใช้ค าระบุเวลาท่ีแสดงเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต  
ป.๒/๒  ล าดับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในครอบครัวหรือในชีวิตของตนเองโดยใช้หลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง  
 

 

มาตรฐาน ส ๔.๒   เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และ                      
การเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถ          
วิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

ตัวชี้วัด 
ป.๒/๑  สืบค้นถึงการเปล่ียนแปลงในวิถีชีวิตประจ าวันของคนในชุมชน ของตนจากอดีตถึงปัจจุบัน 
ป.๒/๒  อธิบายผลกระทบของการเปล่ียนแปลง ท่ีมีต่อวิถีชีวิตของคน  

 

 

มาตรฐาน ส ๔.๓ เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก  ความภูมิใจและ
ธ ารงความเป็นไทย 

ตัวชี้วัด 
ป.๒/๑  ระบุบุคคลท่ีท าประโยชน์ต่อท้องถิ่นหรือประเทศชาติ 
ป.๒/๒  ยกตัวอย่างวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทยท่ีภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์ไว้ 

 
ตัวชี้วัด  ส๔.๑ ป.๒/๑-๒  ส๔.๒ ป.๒/๑-๒  ส๔.๓ ป.๒/๑-๒  
 
รวม ๖ ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

๔ 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
 

 
 

 

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 ๘๐ 
    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 ๘๐ 
    ภาษาต่างประเทศ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม  
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
หน้าท่ีพลเมือง * 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 

 จ านวนช่ัวโมงท่ีจัดให้นักเรียนระดับประถมศึกษา  ( ป.๑-ป.๖ ) เรียนท้ังปี เท่ากับ ๑ ,๐๐๐ ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนท่ีต้องการเน้นเป็นพิเศษคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทักษะภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการ อ่านออก เขียนได้ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ คิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ท่ีดี มีประโยชน์ มีความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน โดยจัดการเรียนการสอนและวัดผล
ประเมินผลเป็น   รายปี   



 
 

๕ 
 

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ นั้น จากการประเมินผลระดับโรงเรียน ระดับท้องถิ่น และ
ระดับชาติ ทางโรงเรียนได้จัดการสอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียน จ านวน ๒๐๐ 
ช่ัวโมง ต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ -๖   โดยไม่น าคะแนนและระดับผลการเรียนในรายวิชาสอนเสริมไปคิด
รวมเพื่อตัดสินการเล่ือนช้ันของนักเรียน มีรายวิชาและจ านวนช่ัวโมงดังนี้    
 

โครงการสอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียน 
ชั้น   ป.๑ - ๖ จ านวน    ๕   ชั่วโมง  / สัปดาห์   
๑. วิชา ภาษาไทยคิดวิเคราะห์    จ านวน  ๒ ช่ัวโมง 
๒. วิชา  คณิตศาสตร์     จ านวน  ๑ ช่ัวโมง  
๓. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ    จ านวน  ๑ ช่ัวโมง  
๔. กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม    จ านวน  ๑ ช่ัวโมง  
 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี   เป็นโครงสร้างท่ีแสดงรายละเอียดเวลาเรียนของรายวิชาพื้นฐาน รายวิชา / 
กิจกรรมเพิ่มเติม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในแต่ละช้ันปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๖ 
 

  โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
 

 
 
 

 
รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน

(ชม./ป)ี 
รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 

ท ๑2๑๐๑ ภาษาไทย  ๒๐๐ 
ค ๑2๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๒๐๐ 
ว ๑2๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ 
ส ๑2๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ๔๐ 
ส ๑2๑๐๒ ประวัติศาสตร์  ๔๐ 
พ ๑2๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๔๐ 
ศ ๑2๑๐๑ ศิลปะ ๔๐ 
ง ๑2๑๐๑ การงานอาชีพ ๔๐ 
อ ๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๑๖๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม  
อ ๑2๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 3 ๔๐ 

 หน้าท่ีพลเมือง * บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 

 แนะแนว + หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

 ลูกเสือ เนตรนารี 

 ชมรม 

 
๔๐ 
๓๐ 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์  ๑๐ 
 

โครงการสอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียน 
 ช้ัน   ประถมศึกษาปีที่ 2  จ านวน    ๕   ชั่วโมง  / สัปดาห์   
๑. วิชา ภาษาไทยคิดวิเคราะห์    จ านวน  ๒ ช่ัวโมง 
๒. วิชา  คณิตศาสตร์     จ านวน  ๑ ช่ัวโมง  
๓. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ    จ านวน  ๑ ช่ัวโมง  
๔. กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม    จ านวน  ๑ ช่ัวโมง  

 
 

 
 



 
 

๗ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รายวิชาประวัติศาสตร์                              กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม                   
รหัสวิชา  ส12102                           ชั้นประถมศึกษาปีที่  2                      เวลา  ๔0  ชั่วโมง      
                                           
 รู้จักวันส าคัญท่ีปรากฏในปฏิทินท่ีแสดงเหตุการณ์ส าคัญในอดีตและในปัจจุบัน รวมท้ังการใช้ค า
ท่ีแสดงเวลาในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เช่น เมื่อวานนี้ วันนี้ พรุ่งนี้ , เดือนก่อน เดือนนี้ เดือนหน้า , ปีก่อน  
ปีนี้ ปีหน้า ในการอธิบายเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในครอบครัวหรือในชีวิตของตนเองโดยใช้ทักษะการสังเกต การ
สอบถาม การเช่ือมโยง การเรียงล าดับ การเล่าเรื่อง การรวบรวมข้อมูล การอธิบาย เพื่อให้สามารถใช้วันเวลา
เรียงล าดับเหตุการณ์ส าคัญได้ถูกต้องว่าเหตุการณ์ใดเกิดก่อน เหตุการณ์ใดเกิดหลัง ช่วงเวลาใดเกิดเหตุการณ์
ส าคัญใด 
 รู้วิธีสืบค้นเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในครอบครัวโดยใช้หลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาพถ่าย สูติบัตร 
ทะเบียนบ้าน เครื่องมือเครื่องใช้ มาอธิบายเรื่องราวต่างๆ สามารถเรียงล าดับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในครอบครัว
หรือชีวิตของตนเองโดยใช้เส้นเวลา (Timeline) โดยใช้ทักษะการสอบถาม การรวบรวมข้อมูล การสรุปความ 
การเล่าเรื่อง เพื่อฝึกทักษะพื้นฐานของวิธีการทางประวัติศาสตร์   ในการสืบค้นเรื่องราวในครอบครัวโดยใช้
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและบอกเล่าข้อเท็จจริงท่ีค้นพบได้อย่างน่าสนใจ 
 ศึกษาและสืบค้นข้อมูลในชุมชนอย่างง่ายๆ ในเรื่องเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงในวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชนของตนจากอดีตถึงปัจจุบัน ในด้านต่างๆ เช่น การประกอบอาชีพ การแต่งกาย การส่ือสาร 
ขนบธรรมเนียมประเพณีในชุมชน เข้าใจสาเหตุและผลกระทบของการเปล่ียนแปลงท่ีมีต่อวิถีชีวิตของคน      
ในชุมชน โดยใช้ทักษะการสอบถาม การสังเกต การวิเคราะห์ การอธิบายอย่างมีเหตุมีผล การสร้างผัง
ความคิด การจัดนิทรรศการ เพื่อเข้าใจการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นตามกาลเวลาอย่างต่อเนื่อง มีความเข้าใจ
ชุมชนท่ีมีความแตกต่าง ความหลากหลาย และสามารถปรับตัวอยู่ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ศึกษาประวัติการจัดต้ังกลุ่มอาเซียนโดยย่อ 
  ศึกษา สืบค้นประวัติและผลงานของบุคคลท่ีท าประโยชน์ต่อท้องถิ่นหรือประเทศชาติ ในด้าน
การสร้างสรรค์ วัฒนธรรม /การสร้างความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคง ท่ีควรน าเป็นแบบอย่าง รวมท้ังวัฒนธรรม
ไทย ประเพณีไทย และภูมิปัญญาไทยท่ีภาคภูมิใจ และควรอนุรักษ์ไว้เช่น การท าความเคารพแบบไทย ภาษาไทย 
ประเพณีไทย ศิลปะไทย ดนตรีไทย  โดยใช้ทักษะการสืบค้น การสังเกต การอ่าน การรวบรวมข้อมูล           
การวิเคราะห์ การใช้เหตุผล การอธิบาย และการน าเสนอ เพื่อให้เห็นคุณค่าและแบบอย่างการกระท าความดี
ของบรรพบุรุษท่ีได้สร้างประโยชน์ให้ท้องถิ่นและประเทศ เกิดความรัก และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย และธ ารงความเป็นไทย 
 

รหัสตัวชี้วัด 

ส 4.1  ป 2/1 , ป 2/2 

ส 4.2  ป 2/1 , ป 2/2 

ส 4.3  ป 2/1 , ป 2/2 

รวมทั้งหมด  6  ตัวชี้วัด 



 
 

๘ 
 

โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชาพื้นฐาน    กลุ่มสาระเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  รหัสวิชา ส12102       
ช่ือ วิชาประวัติศาสตร ์   ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  เวลารวม  40 ช่ัวโมง  

 

ล า 
ดับที่ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน
การเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1. เหตุการณ์ท่ีเกิด 
ส ๔.๑ 
ป.๒/๑ 
ป.๒/๒ 

              การสืบค้นและล าดับ
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นกับตนเอง
และครอบครัวในช่วงเวลาต่าง ๆ 
โดยใช้ค าท่ีแสดงช่วงเวลา 
หลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง และการใช้
เส้นเวลาล าดับเหตุการณ์ท่ีเกิด 
ขึ้น มีความส าคัญต่อการเรียนรู้
เหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และ
อนาคตท่ีท าให้เข้าใจการ
เปล่ียนแปลงชีวิตในแต่ละ
ช่วงเวลา 

10 25 

2. 
เปิดเผยชุมชน 

และกลุ่มอาเซียน 

ส ๔.๒ 
ป.๒/๑ 
ป.๒/๒ 

 

การเปล่ียนแปลงในวิถี
ชีวิตประจ าวันของคนในชุมชน
ของตนจากอดีตถึงปัจจุบัน 
ส่งผลกระทบต่อ การ
เปล่ียนแปลง ท่ีมีต่อวิถีชีวิตของ
คนในชุมชน ถ้าเราเข้าใจการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นตาม
กาลเวลาอย่างต่อเนื่อง มีความ
เข้าใจชุมชนท่ีมีความแตกต่าง 
ความหลากหลาย จะท าให้เรา
สามารถปรับตัวเราให้ใช้
ชีวิตประจ าวันร่วมกับผู้อื่นใน
ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมถึงศึกษาประวัติการจัดต้ัง
กลุ่มอาเซียนโดยย่อ 

9 25 

3. บุคคลท่ีดี 

ส ๔.๑ 
ป.๒/๑ 
ส ๔.๓ 
ป.๒/๑ 

ผลงานของบุคคลท่ีท าประโยชน์
ต่อท้องถิ่นและประเทศชาติท่ีน่า
ภาคภูมิใจ ควรค่าแก่การน ามา
เป็นแบบอย่าง 

9 10 



 
 

๙ 
 

ล า 
ดับที่ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน
การเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

4. ประเพณีท้องถิ่น 

ส ๔.๒ 
ป.๒/๑ 
ส ๔.๓ 
ป.๒/๒ 

 

 ตัวอย่างและคุณค่าของ
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ
ปัญญาไทยในท้องถิ่นที่ควร
ภาคภูมิใจและอนุรักษ์ไว้ 

10 10 

รวมระหว่างปี 38 70 
สอบกลางป/ีสอบปลายปี 2 30 

รวม 40 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๐ 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
รายวิชา ประวัติศาสตร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ชื่อหน่วย   เหตุการณ์ที่เกิด  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2                    เวลา 10 ช่ัวโมง 

 

1.   ชื่อหน่วยการเรียนรู้  เรื่อง เหตุการณ์ที่เกิด  
2.   มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

ส ๔.๑    เข้าใจความหมาย ความส าคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้  

วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 

ตัวชี้วัด 
ป.๒/๑  ใช้ค าระบุเวลาท่ีแสดงเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต  
ป.๒/๒ ล าดับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในครอบครัวหรือในชีวิตของตนเองโดยใช้หลักฐาน  

                          ท่ีเกีย่วข้อง 
3.   สาระส าคัญ /ความคิดรวบยอด 
 การสืบค้นและล าดับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัวในช่วงเวลาต่าง ๆ โดยใช้ค าท่ีแสดง
ช่วงเวลา หลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง และการใช้เส้นเวลาล าดับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น มีความส าคัญต่อการเรียนรู้
เหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตท่ีท าให้เข้าใจการเปล่ียนแปลงชีวิตในแต่ละช่วงเวลา 
4.   สาระการเรียนรู้ 
 4.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
         4.1.1 ค าท่ีแสดงช่วงเวลาในอดีต ปัจจุบันและอนาคต เช่น วันนี้ เมื่อวานนี้ พรุ่งนี้ เดือนนี้ 

เดือนหน้า เดือนก่อน 
         4.1.2 วันส าคัญท่ีปรากฏในปฏิทินท่ีแสดงเหตุการณ์ส าคัญในอดีตและปัจจุบัน  
         4.1.3 ใช้ค าบอกช่วงเวลา อดีต ปัจจุบัน แสดงเหตุการณ์ได้  
         4.1.4 วิธีการสืบค้นเหตุการณ์ท่ีผ่านมาแล้ว ท่ีเกิดขึ้นกับตนเองละครอบครัว โดยใช้หลักฐานท่ี

เกี่ยวข้อง เช่น ภาพถ่าย สูติบัตร ทะเบียนบ้าน 
         4.1.5 ใช้ค าบอกช่วงเวลาท่ีแสดงเหตุการณ์ท่ีเกดขึ้นในครอบครัวหรือในชีวิตตนเอง เช่น เดือน

ท่ีแล้วเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราหรือครอบครัว  
         4.1.6 ใช้เส้นเวลา ( Time Line) ล าดับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นได้ 
  4.2  สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน  
    - 
5.   สมรรถนะท่ีส าคัญของผู้เรียน 

5.1 ความสามารถในการส่ือสาร   
 5.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   
6.   คุณลักษณะอันพึงประสงค์   

6.1 รักความเป็นไทย 
6.2 มีวินัย             
6.3 มุ่งมั่นในการท างาน   
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7.   ชิ้นงาน / ภาระงาน 
 7.1 ใบกิจกรรมเรื่อง ค าบอกช่วงเวลา 
 7.2 ใบกิจกรรมเรื่อง วันเกิดของคนในครอบครัว 
 7.3 แบบฝึกหัด 
 7.4 การเขียนเส้นเวลา 
 7.5 เขียนบันทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตของตนเอง  
 ลักษณะงานสุดท้าย 
 ให้นักเรียนเขียนบันทึกวัน เดือน ปี เพื่อล าดับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตของตนเองต้ังแต่เกิดจนถึง
ปัจจุบัน โดยใช้หลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ภาพถ่าย สูติบัตร ทะเบียนบ้าน เป็นหลักฐานในการบันทึกข้อมูล 
แล้วน าเสนอด้วยเส้นเวลา (15 คะแนน) 
8.   การวัดและประเมินผล 
 8.1  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ใบกิจกรรม 
เรื่อง ค าบอกช่วงเวลา 

ตรวจค าตอบ 
ในใบกิจกรรม 

ใบกิจกรรม 
(พร้อมเฉลยค าตอบ) 

ร้อยละ 80 

ใบกิจกรรม 
เรื่อง วันเกิดของคนใน
ครอบครัว 

ตรวจค าตอบ 
ในใบกิจกรรม 

ใบกิจกรรม 
(พร้อมเฉลยค าตอบ) 

ร้อยละ 80 

แบบฝึกหัด ตรวจค าตอบ 
ในแบบฝึกหัด 

แบบฝึกหัด 
(พร้อมเฉลยค าตอบ) 

ร้อยละ 80 

การเขียนเส้นเวลา ตรวจใบกิจกรรม แบบประเมิน 
ใบกิจกรรม 

ผ่านระดับดี 

  

8.2 การประเมินเมื่อส้ินสุดกิจกรรมการเรียนรู ้
 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
บันทึกเหตุการณ์ของ
ตนเอง 

ตรวจช้ินงาน เกณฑ์การประเมิน
(รูบริค) 

ผ่านระดับดี 
(ต้ังแต่ 11 คะแนน) 

9.   กิจกรรมการเรียนรู้ 
9.1 ศึกษาและสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง ค าท่ีแสดงช่วงเวลาในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เช่น  

วันนี้ เมื่อวานนี้ พรุ่งนี้ เดือนนี้  เดือนหน้า  เดือนก่อน  เพื่อใช้ค าบอกช่วงเวลา อดีต ปัจจุบัน อนาคต แสดง
เหตุการณ์ได้ (2 ช่ัวโมง) 
 9.2 ศึกษาและสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง วันส าคัญท่ีปรากฏในปฏิทินท่ีแสดงเหตุการณ์ส าคัญในอดีต
และปัจจุบัน (2 ช่ัวโมง) 
 9.3 ศึกษาและสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ วิธีการสืบค้นเหตุการณ์ท่ีผ่านมาแล้ว ท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและ
ครอบครัว โดยใช้หลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ภาพถ่าย สูติบัตร ทะเบียนบ้าน  โดยใช้ค าท่ีบอกช่วงเวลาแสดง
เหตุการณ์ ท่ีเกิดขึ้นในครอบครัวหรือในชีวิตตนเอง (2 ช่ัวโมง) 
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 9.4 ศึกษา สืบค้นข้อมูล และระดมความคิด สร้างและน าเสนอเส้นเวลา (Time Line) ในการล าดับ
เหตุการณ์ ท่ีเกิดขึ้น เพื่อให้นักเรียนสามารถแสดงล าดับเหตุการณ์ของตนต้ังแต่เริ่มเข้าเรียนจนจบช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 (2 ช่ัวโมง) 
 9.5 เขียนบันทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตของตนเองตามล าดับ โดยมีหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องในการ
บันทึก พร้อมเขียนแสดงโดยเส้นเวลา (2 ช่ัวโมง) 
 
10.    สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 
 1.บัตรค า 
 2.ใบความรู้ 
 3.สูติบัตร   ทะเบียนบ้าน 
 4.ภาพถ่ายเหตุการณ์ต่างๆ 
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น าค าบอกช่วงเวลามาจัดกลุ่มให้ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
ชื่อ...............................................................เลขที่................ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
 

 
 
 
 
 
 
 

อดีต ปัจจุบนั อนาคต 

วานน้ี วานซืนน้ี 
พรุ่งน้ี 

วนัน้ี 

วานน้ี 

ตอนน้ี เดือนหนา้ 

ปีที่แลว้ เดือนน้ี เดือนท่ีแลว้ 

มะรืนน้ี 

ก าลงั 

ปีหนา้ เคย จะ 
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ใบกิจกรรม 

เรื่อง  วันเกิดของคนในครอบครัว 
 
ชื่อ………………………………………………..….เลขที่………ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
      
   ให้นักเรียนดูปฏิทินปีปัจจุบัน  แล้วบันทึกข้อมูลตามท่ีก าหนด  
 
 

             
  
 
 
 
    

ค ำช้ีแจง 

1. วนัเกิดของคุณพ่อ  ………………………………………. 
2. วนัเกิดของคุณแม่  ………………………………………. 
3. วนัเกิดของตนเอง  ………………………………………. 
4. วนัเกิดของพี่  ………………………………………. 
5. วนัเกิดของนอ้ง  ………………………………………. 
6. วนัเกิดของเพื่อนสนิท ………………………………………. 
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แบบฝึกหัด 
เรื่อง การสืบค้นเหตุการณ์ที่ผ่านมา 

 
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ท่ีผ่านมาแล้ว ท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัว โดยใช้
หลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ภาพถ่าย สูติบัตร และทะเบียนบ้าน  แล้วตอบค าถามต่อไปนี้ 
 
1. ถ้านักเรียนต้องการทราบวัน เวลาเกิด ของตนเอง จะสืบค้นข้อมูลนี้ได้ โดยใช้
หลักฐานใด .................................................................. 
 

2. ถ้านักเรียนต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ปัจจุบัน จะสืบค้นข้อมูลนี้ได้ โดยใช้
หลักฐานใด ..................................................................  
 

3. หลักฐานใด ที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับนักเรียนมากที่สุด.......................................... 
 

4. ถ้านักเรียนต้องการทราบว่า ในตอนเด็กนักเรียนมีรูปร่าง หน้าตาเป็นอย่างไร จะ
สืบค้นข้อมูลนี้ได้ โดยใช้หลักฐานใดชัดเจนที่สุด.................................................... 
 

5. หลักฐานใด ที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับทุกคนในครอบครัวมากที่สุด และเป็นหลักฐาน
ของทางราชการ................................................................................. 
            
 
 
ชื่อ………………………………………………..….เลขที่………ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
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แบบประเมินใบกิจกรรม 
เรื่อง เส้นเวลา 

 

เลข
ท่ี 

รายการประเมินและระดับคุณภาพ 
การ 
แบ่ง 

เส้นเวลา 

การ 
บันทึก
ข้อมูล 

การ 
ล าดับ

เหตุการณ์ 

ขั้นตอน
การ

ท างาน 

การ
น าเสนอ
ข้อมูล 

รวม 

คะแนน
เฉล่ีย 

x  
 

ผลการ
ประเมิน 

4 4 4 4 4 20   
1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         

10         
11         
12         
13         
14         
15         
16         
17         

รวม   
เกณฑ์การการประเมิน      
ระดับคุณภาพ 3.1 – 4.0     หมายถึง ดีมาก              ระดับคุณภาพ 2.1 – 3.0     หมายถึง ดี        
ระดับคุณภาพ 1.1 - 2         หมายถึง พอใช้               ระดับคุณภาพ 0 – 1.0         หมายถึง ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 



 
 

๑๗ 
 

การวัดและประเมิน ใบกิจกรรม 
 เรื่อง วัฒนธรรมไทย 

 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

การแบ่งเส้นเวลา มีการแบ่งเส้น
เวลาได้ถูกต้อง 
ครบทุกช่วงเวลา 

มีการแบ่งเส้น
เวลาได้ถูกต้องแต่
ช่วงเวลาไม่ครบ 

มีการแบ่งเส้นเวลา
ได้ถูกต้องเพียง
บางส่วน 

การแบ่งเส้นเวลา
ไม่ถูกต้อง 

การบันทึกข้อมูล บันทึกข้อมูลได้
ถูกต้องครบทุก
ช่วงเวลา 

บันทึกข้อมูลได้
ถูกต้องแต่ไม่ครบ
ทุกช่วงเวลา 

บันทึกข้อมูลได้
ถูกต้องเพียง
บางส่วน 

บันทึกข้อมูล 
ไม่ถูกต้อง 

การล าดับ
เหตุการณ์ 

ล าดับเหตุการณ์ได้
ถูกต้องครบทุก
ช่วงเวลา 

ล าดับเหตุการณ์ได้
ถูกต้องแต่ไม่ครบ
ทุกช่วงเวลา 

ล าดับเหตุการณ์ 
วกวนใบบางส่วน 

ล าดับเหตุการณ์ไม่
ถูกต้อง วกวนไป
มา 

ขั้นตอน 
การท างาน 

มีการวางแผนงาน 
และท าตาม
ขั้นตอนท่ีวางไว ้
อยู่ในระดับดีมาก 

มีการวางแผนงาน 
และท าตาม
ขั้นตอนท่ีวางไว ้
อยู่ในระดับดี 

มีการวางแผนงาน 
และท าตาม
ขั้นตอนท่ีวางไว ้
อยู่ในระดับพอใช้ 

มีการวางแผนงาน 
และท าตาม
ขั้นตอนท่ีวางไว ้
ระดับปรับปรุง 

การน าเสนอข้อมูล การน าเสนอข้อมูล
ได้ถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์ 

การน าเสนอข้อมูล
ได้ถูกต้อง แต่
ข้อมูลยัง 
ไม่ครบ  

การน าเสนอข้อมูล
ได้ถูกต้อง เพียง
บางส่วน  

การน าเสนอข้อมูล
ไม่ถูกต้อง  
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เกณฑ์การประเมิน (รูบริค) 
เรื่อง บันทึกเหตุการณ์ของตนเอง 

 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
น้ าหนัก 

4 3 2 1 

1. ความ
ถูกต้องของ
เนื้อหา 

1.ระบุวัน เดือน 
ปีได้ถูกต้อง 
2.ล าดับ
เหตุการณ์ท่ี
เกิดขึ้นได้ถูกต้อง 
3.ข้อมูล
ครบถ้วนถูกต้อง 
4.มีหลักฐานใน
การบันทึกครบ 

1.ระบุวัน เดือน 
ปีได้ถูกต้อง 
2.ล าดับ
เหตุการณ์ท่ี
เกิดขึ้นได้ 
3.ข้อมูลไม่ครบ 
4.มีหลักฐานใน
การบันทึก 
ไม่ครบ 

1.ระบุวัน เดือน 
ปีได้ถูกต้อง 
2.ล าดับ
เหตุการณ์ท่ี
เกิดขึ้นไม่ได้ 
3.ข้อมูลไม่ครบ 
4.มีหลักฐานใน
การบันทึก 
ไม่ครบ 

1.ระบุวัน เดือน 
ปีไม่ถูกต้อง 
2.ล าดับ
เหตุการณ์ท่ี
เกิดขึ้นไม่ได้ 
3.ข้อมูลไม่ครบ 
4.มีหลักฐานใน
การบันทึก 
ไม่ครบ 

3 

2. ความ
ถูกต้องของ
เส้นเวลา 

แสดงเส้นเวลา
ได้ถูกต้องตาม
เวลาและล าดับ
เหตุการณ์ได้ครบ 
ทุกช่วงเวลา 

แสดงเส้นเวลา
ได้ และล าดับ
เหตุการณ์ได้แต่
ไม่ครบช่วงเวลา 

แสดงเส้นเวลา
ได้ แต่ล าดับ
เหตุการณ์ 
ไม่ถูกต้อง 

ไม่สามารถแสดง
เส้นเวลาได้ 

1 

3. ความ
รับผิดชอบ 

มีความ
รับผิดชอบ 
ส่งงานทันตาม
เวลาท่ีก าหนด 

มีความ
รับผิดชอบ  แต่
ส่งงานเกินเวลา
ท่ีก าหนดเพียง
เล็กน้อย 

มีความ
รับผิดชอบใน
การส่งงาน  แต่
ส่งเกินเวลามาก 

ไม่มีความ
รับผิดชอบใน
การส่งงาน  ต้อง
ติดตามทวงถาม 

1 

การประเมินผลรวมมีระดับคุณภาพดังนี้ 
18 – 20  คะแนน   หมายถึง   ดีมาก  14 – 17  คะแนน หมายถึง   ดี 
10 – 13  คะแนน หมายถึง   พอใช้  0 –  9     คะแนน หมายถึง   ต้องปรับปรุง 
การประเมินตามน้ าหนักคะแนน (คะแนนเต็ม 15 คะแนน) 
20 คะแนน  =    15   คะแนนเต็ม   
19 คะแนน  =    14   คะแนน    
17 – 18 คะแนน =    13   คะแนน    
16 คะแนน  =    12   คะแนน    
15 คะแนน  =    11   คะแนน    
12 คะแนน  =    9   คะแนน 
11 คะแนน  =    8   คะแนน 
9 – 10 คะแนน   =    7   คะแนน 
8 คะแนน  =    6   คะแนน 
7 คะแนน    =    5   คะแนน 



 
 

๑๙ 
 

แบบประเมินผลการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
 

รายวิชา ประวัติศาสตร์ 2          หน่วยการเรียนรู้ที่ 1          เรื่อง เหตุการณ์ท่ีเกิด  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2                                             เวลา  10  ช่ัวโมง  

ค าช้ีแจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย   /   ลงในช่องท่ีตรงกับระดับการปฏิบัติ 
                 ระดับการปฏิบัติ     4    หมายถึง  การปฏิบัติมากท่ีสุด      3   หมายถึง   การปฏิบัติมาก  
                                 2   หมายถึง  การปฏิบัติปานกลาง     1   หมายถึง   การปฏิบัติน้อย  
 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

1 2 3 4 
1. ช่ือหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     
2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด มีความเช่ือมโยงกันเหมาะสม     
3. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด     
4. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับสาระการเรียนรู้     
5. ความเช่ือมโยงสัมพันธ์กันระหว่างช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด สาระส าคัญ และสาระการเรียนรู้ 

    

6. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด     
7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  
ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

    

8. กิจกรรมการเรียนรู้สามารถน าผู้เรียนไปสู่การสร้างช้ินงาน / ภาระงาน     
9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด     
10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม  เพียงพอใจการก าหนดส่ือการเรียนรู้     
12. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดท าสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง     
                                           รวม /       สรุปผล.................      
                                หรอื    เฉล่ีย /     สรุปผล.................   
 

การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
เกณฑ์ ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.75  ปรับปรุง 1.76 – 2.50   พอใช้   2.51 – 3.25   ดี   3.26 –   4.00  ดีมาก
หรือ    คะแนน   12 – 20      ปรับปรุง     21 – 30     พอใช้      31  -  39     ดี       40 – 48     ดีมาก 

 
 
 
 
 
 



 
 

๒๐ 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  
รายวิชา ประวัติศาสตร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ชื่อหน่วย  เปิดเผยชุมชนและกลุ่มอาเซียน   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  เวลา 9 ช่ัวโมง 

 

1.   ชื่อหน่วยการเรียนรู้  เรื่อง เปิดเผยชุมชนและกลุ่มอาเซียน 
2.   มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

ส ๔.๒   เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และ                       

 การเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถวิเคราะห์ 

 ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

ตัวชี้วัด 
ป.๒/๑  สืบค้นถึงการเปล่ียนแปลงในวิถีชีวิตประจ าวันของคนในชุมชน ของตนจากอดีต 

ถึงปัจจุบัน 
ป.๒/๒ อธิบายผลกระทบของการเปล่ียนแปลง ท่ีมีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน 

3.   สาระส าคัญ /ความคิดรวบยอด 
การเปล่ียนแปลงในวิถีชีวิตประจ าวันของคนในชุมชนของตนจากอดีตถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อ 

การเปล่ียนแปลง ท่ีมีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน ถ้าเราเข้าใจการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นตามกาลเวลาอย่าง
ต่อเนื่อง มีความเข้าใจชุมชนท่ีมีความแตกต่าง ความหลากหลาย จะท าให้เราสามารถปรับตัวเราให้ใช้
ชีวิตประจ าวันร่วมกับผู้อื่นในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและศึกษาประวัติกลุ่มอาเซียนโดยย่อ 
4.   สาระการเรียนรู้ 
 4.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
         4.1.1วิธีการสืบค้นข้อมูลอย่างง่าย ๆ เช่น การสอบถามพ่อแม่ ผู้รู้ในชุมชน   
         4.1.2 วิถีชีวิตของคนในชุมชน เช่น การประกอบอาชีพ การแต่งกาย การส่ือสาร ประเพณี ใน

ชุมชนจากอดีต ถึงปัจจุบัน 
         4.1.3 สาเหตุของการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน  
         4.1.4 การเปล่ียนแปลงของวิถีชีวิตของคนในชุมชนทางด้านต่าง ๆ  
         4.1.5 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงท่ีมีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน  
  4.2  สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน  
    - 
5.   สมรรถนะท่ีส าคัญของผู้เรียน 

5.1 ความสามารถในการส่ือสาร   
 5.2 ความสามารถในการคิด    
 5.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา   

5.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
 
 



 
 

๒๑ 
 

6.   คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 6.1 ซี่อสัตย์สุจริต 

6.2 ใฝ่เรียนรู้   
6.3 อยู่อย่างพอเพียง 
6.4 มีจิตสาธารณะ 

7.   ชิ้นงาน / ภาระงาน 
 7.1 ใบกิจกรรม เรื่องวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนไป 

7.2 แผนผังความคิด เรื่องสาเหตุและผลกระทบของการเปล่ียนแปลง  
 7.3 แผนภูมิภาพพร้อมค าบรรยายใต้ภาพ 
 7.4 ใบกิจกรรมเรื่องประวัติการจัดต้ังอาเซียน 
 ลักษณะงานสุดท้าย 
 ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลอย่างง่าย ๆ เช่น การสอบถามพ่อแม่ ผู้รู้ เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงในชุมชน
ของฉัน กลุ่มละ 1 ด้าน โดยมีภาพในอดีตเปรียบเทียบกับภาพในปัจจุบัน พร้อมเขียนบรรยายใต้ภาพ บอกถึง
การเปล่ียนแปลง สาเหตุและผลกระทบของการเปล่ียนแปลง ในชุมชนท่ีมีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน (15 
คะแนน) 
8.   การวัดและประเมินผล 
 8.1  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ใบกิจกรรม เรื่องวิถีชีวิต
ท่ีเปล่ียนไป 

ตรวจใบกิจกรรม แบบประเมินกิจกรรม ผ่านระดับดี 

แผนผังความคิด เรื่อง
สาเหตุและผลกระทบ
ของการเปล่ียนแปลง 

ตรวจช้ินงาน แบบประเมินชิ้นงาน ผ่านระดับดี 

  

8.2 การประเมินเมื่อส้ินสุดกิจกรรมการเรียนรู ้
 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ภาพวาดการเปล่ียน- 
แปลงในชุมชนของฉัน 

ตรวจช้ินงาน เกณฑ์การประเมิน
(รูบริค) 

ผ่านระดับดี 
(ต้ังแต่ 11 คะแนน) 

 
9.   กิจกรรมการเรียนรู้ 

9.1 ศึกษาและสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ วิถีชีวิตของคนในชุมชน ในด้านต่าง ๆ เช่น การประกอบอาชีพ 
การแต่งกาย การส่ือสาร ประเพณี ในชุมชนจากอดีต ถึงปัจจุบัน โดยวิธีการสืบค้นข้อมูลอย่างง่าย ๆ เช่น การ
สอบถามพ่อแม่ ผู้รู้ในชุมชน (4 ช่ัวโมง) 
 9.2 ศึกษา โดยใช้กระบวนการกลุ่ม สืบค้นข้อมูล เพื่อหาสาเหตุของการเปล่ียนแปลงของวิถีชีวิตของ
คนในชุมชนทางด้านต่าง  ๆและบอกผลกระทบของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในด้านนั้น  
(4 ช่ัวโมง) 



 
 

๒๒ 
 

 9.3 แบ่งกลุ่มนักเรียนน าข้อมูลท่ีได้จากการเรียนรู้เรื่องวิถีชีวิตของคนในชุมชนในด้านต่าง ๆมาท า
แผนภูมิภาพ เรื่องการเปล่ียนแปลงในชุมชนของฉัน พร้อมค าบรรยายใต้ภาพ (1 ช่ัวโมง) 
 9.4 ศึกษาและสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการก่อต้ังกลุ่มอาเซียน   จากใบความรู้ 
 
10.   สื่อ / แหล่งเรียนรู้  
 1. ใบงาน 
 2. ใบความรู้  เรื่องประวัติความเป็นมาของกลุ่มอาเซียน 
 3. รูปภาพในกลุ่มประเทศอาเซียน 
 4. ชุดการสอน 
 5. หนังสืออ่านเพิ่มเติม 
 6. แผนท่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒๓ 
 

 
 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนสอบถามพ่อแม่เกี่ยวกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในสมัยที่พ่อแม่
ยังเป็นเด็กเปรียบเทียบกับสมัยปัจจุบัน แล้วบันทึกผล 
 

หัวข้อของการศึกษา การด ารงชีวิตสมัยพ่อแม่ยังเป็นเด็ก การด ารงชีวิตสมัยปัจจุบัน 
1. การประกอบอาชีพ ........................................................ 

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

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

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

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

2. การแต่งกาย ........................................................ 
........................................................ 
........................................................ 
....................................................... 
....................................................... 

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

3. การสื่อสาร ........................................................ 
........................................................ 
........................................................ 
....................................................... 
....................................................... 

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

4. ประเพณี ........................................................ 
........................................................ 
........................................................ 
....................................................... 
 

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

 
 
ชื่อ...............................................................เลขที่................ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒๔ 
 

แบบประเมินใบกิจกรรม 
เรื่อง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป 

 

เลข
ท่ี 

รายการประเมินและระดับคุณภาพ 
หัวข้อ
ของ

การศึกษา 

การ 
ด ารงชีวิต
ในอดีต 

การ 
ด ารงชีวิต

ใน
ปัจจุบัน 

ขั้นตอน
การ

ท างาน 

ความ 
รับ 

ผิดชอบ 
รวม 

คะแนน
เฉล่ีย 

x  
 

ผลการ
ประเมิน 

4 4 4 4 4 20   
1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         

10         
11         
12         
13         
14         
15         
16         
17         

รวม   
เกณฑ์การการประเมิน      
ระดับคุณภาพ 3.1 – 4.0     หมายถึง ดีมาก              ระดับคุณภาพ 2.1 – 3.0     หมายถึง ดี        
ระดับคุณภาพ 1.1 - 2         หมายถึง พอใช้                        ระดับคุณภาพ  0 – 1.0        หมายถึง 
ปรับปรุง 

 
 
 
 
 



 
 

๒๕ 
 

การวัดและประเมิน ใบกิจกรรม 
 เรื่อง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป 

 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

หัวข้อของ
การศึกษา 

บันทึกข้อมูลได้
ครบท้ัง 4 หัวข้อ
คือการประกอบ
อาชีพ การแต่ง
กาย การส่ือสาร
และประเพณี 

บันทึกข้อมูลได้
เพียง 3 หัวข้อ 

บันทึกข้อมูลได้
เพียง 2 หัวข้อ 

บันทึกข้อมูลได้
เพียง 1 หัวข้อ 

การ 
ด ารงชีวิตในอดีต 

บันทึกข้อมูลได้
ถูกต้องครบทุก
หัวข้อการศึกษา 

บันทึกข้อมูลได้
ถูกต้อง เพียง  
3 หัวข้อ 

บันทึกข้อมูลได้
ถูกต้อง เพียง  
2 หัวข้อ 

บันทึกข้อมูลได้
ถูกต้อง เพียง  
1 หัวข้อ 

การ 
ด ารงชีวิตใน
ปัจจุบัน 

บันทึกข้อมูลได้
ถูกต้องครบทุก
หัวข้อการศึกษา 

บันทึกข้อมูลได้
ถูกต้อง เพียง  
3 หัวข้อ 

บันทึกข้อมูลได้
ถูกต้อง เพียง  
2 หัวข้อ 

บันทึกข้อมูลได้
ถูกต้อง เพียง  
1 หัวข้อ 

ขั้นตอน 
การท างาน 

มีการวางแผนงาน 
และท าตาม
ขั้นตอนท่ีวางไว ้
อยู่ในระดับดีมาก 

มีการวางแผนงาน 
และท าตาม
ขั้นตอนท่ีวางไว ้
อยู่ในระดับดี 

มีการวางแผนงาน 
และท าตาม
ขั้นตอนท่ีวางไว ้
อยู่ในระดับพอใช้ 

มีการวางแผนงาน 
และท าตาม
ขั้นตอนท่ีวางไว ้
ระดับปรับปรุง 

ความ 
รับ 
ผิดชอบ 

มีความรับผิดชอบ 
ส่งงานทันตาม
เวลาท่ีก าหนด 

มีความรับผิดชอบ  
แต่ส่งงานเกินเวลา
ท่ีก าหนดเพียง
เล็กน้อย 

มีความรับผิดชอบ
ในการส่งงาน  แต่
ส่งเกินเวลามาก 

ไม่มีความ
รับผิดชอบในการ
ส่งงาน  ต้อง
ติดตามทวงถาม 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒๖ 
 

เกณฑ์ประเมิน (รูบริค) 
แผนผังความคิด เรื่อง สาเหตุและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง 

 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคะแนน น้ าหนัก
จุดเน้น 4 3 2 1 

ข้อมูลด้าน
ปริมาณ คือ 

1.การประกอบ
อาชีพ 
2. การแต่ง
กาย 
3. การส่ือสาร 
4. ประเพณี  

บอกข้อมูลสาเหตุ
ของการ

เปล่ียนแปลง 
ของวิถีชีวิตของคน
ในชุมชนได้ครบท้ัง 
4 ด้านและบอก

ผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงได้
ถูกต้องทุกข้อมูล 

บอกข้อมูล
สาเหตุของการ
เปล่ียนแปลง 

ของวิถีชีวิตของ
คนในชุมชนได้
เพียง 3 ด้าน
และบอกผล 

กระทบของการ
เปล่ียนแปลงได้ 

บอกข้อมูล
สาเหตุของการ
เปล่ียนแปลง 
ได้เพียง 1-2 
ด้านและบอก

ผล 
กระทบของการ
เปล่ียนแปลงได้ 

บอกสาเหตุ
ของการ

เปล่ียนแปลง 
ได้บ้างแต่
บอกผล 

กระทบของ
การ

เปล่ียนแปลง
ไม่ได้ 

3 

ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 

มีความคิดในการ
เช่ือมโยงองค์
ความรู้ได้อย่าง

หลากหลายไปจาก
ท่ีเรียนถูกต้อง 

มีความคิดใน
การเช่ือมโยง
องค์ความรู้ได้

หลากหลายแต่มี
บางส่วน 
ไม่ถูกต้อง 

มีความคิดใน
การเช่ือมโยง
องค์ความรู้ได้

บางส่วน 

ขาด
ความคิด 

1 

ความ
รับผิดชอบ 

มีความรับผิดชอบ  
ส่งงานทันตามเวลา 

ท่ีก าหนด 

มีความ
รับผิดชอบ  

แต่ส่งงานเกิน
เวลาไม่เกิน  

2 วัน 

มีความ
รับผิดชอบ  

แต่ส่งงานเกิน
เวลา 
ไม่เกิน  

1 สัปดาห์ 

มีความ
รับผิดชอบ  
แต่ส่งงาน
เกินเวลา 
มากกว่า 

1 สัปดาห์ 

1 

 

เกณฑ์การตัดสิน / ระดับคุณภาพ 
คะแนน    18 - 20    หมายถึง  ดีมาก   คะแนน    14 - 17    หมายถึง ดี  
คะแนน    10 - 13    หมายถึง  พอใช้    คะแนนต่ ากว่า   10     หมายถึง ปรับปรุง 

เกณฑ์การผ่านการประเมิน   ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒๗ 
 

เกณฑ์การประเมิน (รูบริค)  
แผนภูมิภาพ เรื่องการเปลี่ยนแปลงในชุมชนของฉัน 

 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
น้ าหนัก 

4 3 2 1 

1. ภาพการ
เปล่ียนแปลงใน
ชุมชน 

ภาพตรงประเด็น  
ท้ัง 2 ภาพ มีเนื้อหา 
รายละเอียด 
ถูกต้องครบถ้วน 

ภาพตรงประเด็น ถูกต้อง
ชัดเจนเพียงภาพเดียว 
ส่วนอีกภาพมีเนื้อหา 
ไม่ค่อยชัดเจน 

ภาพตรง
ประเด็น ถูกต้อง
ชัดเจนเพียงภาพ
เดียว ส่วนอีก
ภาพไม่ถูกต้อง 

ภาพทั้ง 2 ภาพ 
มีเนื้อหา 
ไม่ตรงประเด็น  
ท้ัง 2 ภาพ 
 

2 

2. การ
บรรยายภาพ 

- มีเหตุผล 
ท่ีถูกต้องดีมากและ
สัมพันธ์กับภาพมาก 

- มีเหตุผลท่ีถูกต้อง 
และสัมพันธ์กับภาพ 

- เหตุผล 
ไม่สัมพันธ ์
กับภาพวาด 

- ไม่มีเหตุผล 
ในการบรรยาย 

2 

3. ความ
รับผิดชอบ 

มีความรับผิดชอบ 
ส่งงานทันตามเวลาท่ี
ก าหนด 

มีความรับผิดชอบ  แต่ส่ง
งานเกินเวลาท่ีก าหนด
เพียงเล็กน้อย 

มีความ
รับผิดชอบใน
การส่งงาน  แต่
ส่งเกินเวลามาก 

ไม่มีความ
รับผิดชอบใน
การส่งงาน  ต้อง
ติดตามทวงถาม 

1 

 

การประเมินผลรวมมีระดับคุณภาพดังนี้                       
16 – 20 คะแนน  หมายถึง   ดีมาก      
11 – 15 คะแนน  หมายถึง   ดี      
6 – 10 คะแนน  หมายถึง   พอใช้     
0 – 5 คะแนน  หมายถึง   ต้องปรับปรุง    

 

การประเมินตามน้ าหนักคะแนน (คะแนนเต็ม 15 คะแนน) 
20 คะแนน =    15   คะแนนเต็ม  12 คะแนน =    9   คะแนน 
19 คะแนน =    14   คะแนน  11 คะแนน =    8   คะแนน 
17 – 18 คะแนน=    13   คะแนน  9 – 10 คะแนน =    7   คะแนน 
16 คะแนน =    12   คะแนน  8 คะแนน =    6   คะแนน 
15 คะแนน =    11   คะแนน  7 คะแนน   =    5   คะแนน 
13 – 14 คะแนน=    10   คะแนน  5 - 6 คะแนน   =    4   คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒๘ 
 

แบบประเมินผลการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
 

รายวิชา ประวัติศาสตร์ 2          หน่วยการเรียนรู้ที่ 2          เรื่อง เปิดเผยชุมชน  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2                                                 เวลา  9  ช่ัวโมง  

ค าช้ีแจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย   /   ลงในช่องท่ีตรงกับระดับการปฏิบัติ 
                 ระดับการปฏิบัติ     4    หมายถึง  การปฏิบัติมากท่ีสุด      3   หมายถึง   การปฏิบัติมาก  
                                 2   หมายถึง  การปฏิบัติปานกลาง     1   หมายถึง   การปฏิบัติน้อย  
 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

1 2 3 4 
1. ช่ือหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     
2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด มีความเช่ือมโยงกันเหมาะสม     
3. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด     
4. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับสาระการเรียนรู้     
5. ความเช่ือมโยงสัมพันธ์กันระหว่างช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด สาระส าคัญ และสาระการเรียนรู้ 

    

6. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด     
7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  
ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

    

8. กิจกรรมการเรียนรู้สามารถน าผู้เรียนไปสู่การสร้างช้ินงาน / ภาระงาน     
9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด     
10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม  เพียงพอใจการก าหนดส่ือการเรียนรู้     
12. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดท าสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง     
                                           รวม /       สรุปผล.................      
                                หรอื    เฉล่ีย /     สรุปผล.................   
 

การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
เกณฑ์ ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.75  ปรับปรุง 1.76 – 2.50   พอใช้   2.51 – 3.25   ดี   3.26 –   4.00  ดีมาก           
หรือ    คะแนน   12 – 20       ปรับปรุง     21 – 30    พอใช้      31  -  39     ดี       40 – 48     ดีมาก 

 
 
 
 
 
 



 
 

๒๙ 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
รายวิชา ประวัติศาสตร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ชื่อหน่วย   บุคคลที่ดี       ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  เวลา 9 ช่ัวโมง 
1.   ชื่อหน่วยการเรียนรู้  เรื่อง บุคคลที่ดี 
2.   มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

ส ๔.๑    เข้าใจความหมาย ความส าคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  

สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 

ตัวชี้วัด 
ป.๒/๑  ใช้ค าระบุเวลาท่ีแสดงเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต  
มาตรฐานการเรียนรู้ 

ส ๔.๓   เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจและ 

ธ ารงความเป็นไทย 

ตัวชี้วัด 
ป.๒/๑  ระบุบุคคลท่ีท าประโยชน์ต่อท้องถิ่นหรือประเทศชาติ 

3.   สาระส าคัญ /ความคิดรวบยอด 
 ผลงานของบุคคลท่ีท าประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประเทศชาติท่ีน่าภาคภูมิใจในอดีตและปัจจุบัน ท่ีมี
การบันทึกไว้ในช่วงเวลาต่าง ๆ มีคุณค่าแก่การน ามาเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิต 
4.   สาระการเรียนรู้ 
 4.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
         4.1.1 ค าท่ีแสดงช่วงเวลาในอดีต ปัจจุบันและอนาคต เช่น วันนี้ เมื่อวานนี้ พรุ่งนี้ เดือนนี้ 

เดือนหน้า เดือนก่อน 
         4.1.2 วันส าคัญท่ีปรากฏในปฏิทินท่ีแสดงเหตุการณ์ส าคัญในอดีตและปัจจุบัน  
         4.1.3 ใช้ค าบอกช่วงเวลา อดีต ปัจจุบัน แสดงเหตุการณ์ได้  

  4.1.4 บุคคลในท้องถิ่นที่ท าคุณประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์วัฒนธรรม และความมั่นคง 
ของท้องถิ่น และประเทศชาติ ในอดีตท่ีควรน าเป็นแบบอย่าง 
         4.1.5 ผลงานของบุคคลในท้องถิ่นที่น่าภาคภูมิใจ  
  4.2  สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน  

 -  
5.   สมรรถนะท่ีส าคัญของผู้เรียน 

5.1 ความสามารถในการส่ือสาร   
 5.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 5.3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   
 
 



 
 

๓๐ 
 

6.   คุณลักษณะอันพึงประสงค์   
6.1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
6.2 ใฝ่เรียนรู้ 
6.3 มุ่งมั่นในการท างาน   
6.4 รักความเป็นไทย 

7.   ชิ้นงาน / ภาระงาน 
 7.1 การบันทึกข้อมูลผลงานส าคัญอย่างย่อของบุคคลส าคัญในประเทศท่ีนักเรียนรู้จัก 
 7.2 การบันทึกข้อมูลผลงานส าคัญอย่างย่อของบุคคลส าคัญในท้องถิ่นอื่น ๆ  
 7. 3 การเล่าเรื่อง ชีวประวัติของบุคคลส าคัญในท้องถิ่นหรือประเทศชาติท่ีนักเรียนช่ืนชอบ 
 ลักษณะงานสุดท้าย 

นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ แล้วมาเล่าเรื่องชีวประวัติของบุคคลส าคัญในท้องถิ่นหรือ
ประเทศชาติท่ีนักเรียนช่ืนชอบ ท้ังท่ีเป็นบุคคลในอดีตหรือปัจจุบัน ให้เพื่อนและครูฟัง โดยมีองค์ประกอบของ
เนื้อหาเกี่ยวกับ ผลงานท่ีสร้างประโยชน์ ช่ือจริง บุตรและภรรยาหรือพ่อแม่ ประวัติท่ีส าคัญ สาเหตุการตาย 
การใช้เสียงในการเล่า และความรับผิดชอบ (10 คะแนน) 
8.   การวัดและประเมินผล 
 8.1  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การบันทึกข้อมูลใน 
ใบกิจกรรม 

ตรวจข้อมูล 
ในใบกิจกรรม 

แบบประเมิน 
ใบกิจกรรม 

ผ่านระดับดี 

การบันทึกข้อมูลใน 
ใบกิจกรรม 

ตรวจข้อมูล 
ในใบกิจกรรม 

แบบประเมิน 
ใบกิจกรรม 

ผ่านระดับดี 

การบันทึกข้อมูลใน 
ใบกิจกรรม 

ตรวจข้อมูล 
ในใบกิจกรรม 

แบบประเมิน 
ใบกิจกรรม 

ผ่านระดับดี 

  

 
8.2 การประเมินเมื่อส้ินสุดกิจกรรมการเรียนรู ้
 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การเล่าเรื่อง บุคคล
ส าคัญในท้องถิ่น 
  

สังเกตการเล่าเรื่อง เกณฑ์การประเมิน
(รูบริค) 

ผ่านระดับดี 
(ต้ังแต่ 8 คะแนน) 

 
9.   กิจกรรมการเรียนรู้ 

9.1 ศึกษาโดยใช้กระบวนการกลุ่ม สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ บุคคลส าคัญในประเทศชาติในอดีต  
ท่ีควรน าเป็นแบบอย่าง เช่น สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นต้น (3 ชม.)  
 



 
 

๓๑ 
 

9.2 ศึกษาโดยใช้กระบวนการกลุ่ม สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ บุคคลส าคัญในท้องถิ่นอื่น ๆ  
ในอดีต ท่ีควรน าเป็นแบบอย่าง เช่น ท้าวเทพกระษัตรี และท้าวศรีสุนทร ท้าวสุรนารี ชาวบ้านบางระจัน  เป็น
ต้น (4 ช่ัวโมง) 
 9.3 รวบรวมข้อมูลท่ีได้ศึกษามา เล่าเรื่องชีวประวัติของบุคคลส าคัญในท้องถิ่นหรือประเทศชาติท่ี
นักเรียนช่ืนชอบ (2 ช่ัวโมง) 
 
10.  สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 
 1.ภาพถ่ายของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช   สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  พระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้ามหาราช พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ท้าวเทพกระษัตรีและท้าวศรีสุนทร  ท้าวสุร
นารี 
 2.หนังสืออ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติบุคคลส าคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓๒ 
 

 
 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลส าคัญในประเทศ           
ที่ท าคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติ แล้วบันทึกข้อมูล 
 

 
บุคคลส าคัญในประเทศ 

ชื่อ....................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ชื่อ...............................................................เลขที่................ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
ชื่อ...............................................................เลขที่................ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
ชื่อ...............................................................เลขที่................ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
ชื่อ...............................................................เลขที่................ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓๓ 
 

 
 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลส าคัญในท้องถิ่นอ่ืน ๆ  ที่
ท าคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติ แล้วบันทึกข้อมูล 
 

 
บุคคลส าคัญในท้องถิ่นอ่ืน ๆ 

ชื่อ....................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ชื่อ...............................................................เลขที่................ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
ชื่อ...............................................................เลขที่................ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
ชื่อ...............................................................เลขที่................ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
ชื่อ...............................................................เลขที่................ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓๔ 
 

แบบประเมินใบกิจกรรม 
เรื่อง บุคคลส าคัญ  

 

เลข
ท่ี 

รายการประเมินและระดับคุณภาพ 
ข้อมูลด้าน
ปริมาณ

ของเนื้อหา 

ความ
ถูกต้อง
ของ

ข้อมูล 

การระบุ
วัน เวลา 
ท่ีส าคัญ
ในข้อมูล 

กระบวน
การกลุ่ม 

การ
น าเสนอ
ข้อมูล 

รวม 

คะแนน
เฉล่ีย 

x  
 

ผลการ
ประเมิน 

4 4 4 4 4 20   
1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         

10         
11         
12         
13         
14         
15         
16         
17         

รวม   
เกณฑ์การการประเมิน      
ระดับคุณภาพ 3.1 – 4.0     หมายถึง ดีมาก              ระดับคุณภาพ 2.1 – 3.0      หมายถึง ดี        
ระดับคุณภาพ 1.1 - 2         หมายถึง พอใช้                        ระดับคุณภาพ 0 – 1.0         หมายถึง 
ปรับปรุง 

 
 
 
 
 



 
 

๓๕ 
 

การวัดและประเมิน ใบกิจกรรม   
เรื่อง บุคคลส าคัญ 

 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

ข้อมูลด้านปริมาณ
ของเนื้อหา 

มีข้อมูลด้าน
เนื้อหาท่ีส าคัญ 

ครบถ้วน สมบูรณ์
ทุกประเด็น 

มีข้อมูลด้าน
เนื้อหาท่ีส าคัญ
ครบ แต่ขาด

ประเด็นย่อยบาง
ประเด็น   

ขาดประเด็นข้อมูล
ด้านเนื้อหาท่ี
ค่อนข้างส าคัญ   

มีข้อมูลด้าน
เนื้อหาน้อยมาก 

 

ความถูกต้องของ
ข้อมูล 

เนื้อหาถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์ 
ทุกประเด็น 

เนื้อหาถูกต้อง 
เกือบทุกประเด็น   

เนื้อหาถูกต้อง 
เพียงบางประเด็น   

เนื้อหา 
ไม่ถูกต้องและ 
ไม่ตรงเนื้อหา 

การระบุวัน เวลา 
ท่ีส าคัญในข้อมูล 

ระบุวัน เวลา  
ท่ีส าคัญในข้อมูล 
ได้ถูกต้องครบ 
ทุกช่วงเวลา  

ระบุวัน เวลา  
ท่ีส าคัญในข้อมูล 
ได้ถูกต้องเกือบ 
ทุกช่วงเวลา  

ระบุวัน เวลา  
ท่ีส าคัญในข้อมูล 
ได้ถูกต้องเพียง
บางช่วงเวลา  

ระบุวัน เวลา  
ท่ีส าคัญในข้อมูล 
ไม่ถูกต้อง 

กระบวนการกลุ่ม มีการวางแผนงาน
กลุ่ม การแสดง
ความคิดเห็น  
การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น
และการร่วมมือ
กันของกลุ่ม 
อยู่ในระดับดีมาก 

มีการวางแผนงาน
กลุ่ม การแสดง
ความคิดเห็น  
การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น
และการร่วมมือ
กันของกลุ่ม 
อยู่ในระดับดี 

มีการวางแผนงาน
กลุ่ม การแสดง
ความคิดเห็น  
การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น
และการร่วมมือ
กันของกลุ่ม 
อยู่ในระดับพอใช้ 

มีการวางแผนงาน
กลุ่ม การแสดง
ความคิดเห็น  
การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น
และการร่วมมือ
กันของกลุ่มอยู่ใน 
ระดับปรับปรุง 

การน าเสนอข้อมูล การน าเสนอข้อมูล
ได้ถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์ 

การน าเสนอข้อมูล
ได้ถูกต้อง แต่
ข้อมูลยัง 
ไม่ครบ  

การน าเสนอข้อมูล
ได้ถูกต้อง เพียง
บางส่วน  

การน าเสนอข้อมูล
ไม่ถูกต้อง  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓๖ 
 

  เกณฑ์การประเมิน (รูบริค)  
การเล่าเรื่องชีวประวัติของบุคคลส าคัญที่นักเรียนช่ืนชอบ 

 
ประเด็น 

การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
น้ าหนัก 

4 3 2 1 

1. เนื้อหา 
- ผลงาน 
- ช่ือจริง  
- พ่อแม่ บุตร
และภรรยา  
- ประวัติส าคัญ 
- สาเหตุการ
ตาย 

มีเนื้อหาในการ
รายงานถูกต้อง 

ครบถ้วน 
สมบูรณ์ 

มีเนื้อหาในการ
รายงานถูกต้อง 
แต่ขาดประเด็น
ย่อยบางประเด็น   

มีเนื้อหาในการ
รายงานถูกต้อง 
แต่ขาดประเด็น
ท่ีค่อนข้างส าคัญ   

มีเนื้อหาในการ
รายงาน 

ไม่ถูกต้องและไม่
ตรงเนื้อหา 

3 

2. การออก
เสียง 

นักเรียนใช้เสียง
ท่ีชัดเจนและถูก
ต้องการออก
เสียงค าต่างๆ 
ถูกต้อง ผู้ฟังทุก
คนได้ยินการ
น าเสนอ 

นักเรียนใช้เสียง
ท่ีชัดเจนการ
ออกเสียงค าส่วน
ใหญ่ ถูกต้อง 
ผู้ฟังส่วนใหญ่ 
ได้ยินการ
น าเสนอ 

นักเรียนพูดเสียง
ต่ า ออกเสียงไม่
ถูกต้อง ผู้ฟังไม่
ค่อยได้ยินการ
น าเสนอ 

นักเรียนพูด
พึมพ า 
เสียงไม่ถูกต้อง 
และพูดค่อย
เกินไป จนผู้ท่ีอยู่
หลังห้องไม่ได้
ยิน 

1 

3. ความ
รับผิดชอบ 

มีการ
เตรียมพร้อมใน
การรายงานเป็น
อย่างดี สามารถ
กล่าวรายงานได้

อย่างดีและ
คล่องแคล่ว 

มีการ
เตรียมพร้อม 

ในการรายงาน
สามารถกล่าว
รายงานได้ดี 

มีการ
เตรียมพร้อม 

ในการรายงาน
สามารถกล่าว

รายงานได้แต่ยัง
ไม่คล่องแคล่ว 

ขาดการ
เตรียมพร้อม 

ในการรายงาน
ไม่สามารถกล่าว

รายงานได้ 

1 

การประเมินผลรวมมีระดับคุณภาพดังนี้ 
คะแนน    18 - 20    หมายถึง ดีมาก   คะแนน    14 - 17    หมายถึง ดี  
คะแนน    10 - 13    หมายถึง  พอใช้           คะแนนต่ ากว่า   10   หมายถึง ปรับปรุง  

เกณฑ์การผ่านการประเมิน   ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓๗ 
 

แบบประเมินผลการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
 

รายวิชา ประวัติศาสตร์ 2          หน่วยการเรียนรู้ที่ 3          เรื่อง บุคคลท่ีดี  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2                                                       เวลา  9  ช่ัวโมง  

ค าช้ีแจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย   /   ลงในช่องท่ีตรงกับระดับการปฏิบัติ 
                 ระดับการปฏิบัติ     4    หมายถึง  การปฏิบัติมากท่ีสุด      3   หมายถึง   การปฏิบัติมาก  
                                 2   หมายถึง  การปฏิบัติปานกลาง     1   หมายถึง   การปฏิบัติน้อย  
 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

1 2 3 4 
1. ช่ือหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     
2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด มีความเช่ือมโยงกันเหมาะสม     
3. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด     
4. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับสาระการเรียนรู้     
5. ความเช่ือมโยงสัมพันธ์กันระหว่างช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด สาระส าคัญ และสาระการเรียนรู้ 

    

6. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด     
7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  
ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

    

8. กิจกรรมการเรียนรู้สามารถน าผู้เรียนไปสู่การสร้างช้ินงาน / ภาระงาน     
9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด     
10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม  เพียงพอใจการก าหนดส่ือการเรียนรู้     
12. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดท าสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง     
                                           รวม /       สรุปผล.................      
                                หรอื    เฉล่ีย /     สรุปผล.................   
 
การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
เกณฑ์ ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.75   ปรับปรุง    1.76 – 2.50   พอใช้   2.51 – 3.25   ดี   3.26 –   
4.00  ดีมากหรือ    คะแนน   12 – 20       ปรับปรุง        21 – 30     พอใช้       31  -  39     
ดี       40 – 48     ดีมาก 

 
 
 
 
 



 
 

๓๘ 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่  4 
รายวิชา ประวัติศาสตร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ชื่อหน่วย  ประเพณีท้องถ่ิน  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2                    เวลา 10 ชั่วโมง 
1.   ชื่อหน่วยการเรียนรู้  เรื่อง ประเพณีท้องถ่ิน 
2.   มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

ส ๔.๒   เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์ 

และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถ           

วิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

ตัวชี้วัด 
ป.๒/๑  สืบค้นถึงการเปล่ียนแปลงในวิถีชีวิตประจ าวันของคนในชุมชน ของตนจากอดีตถึงปัจจุบัน  
มาตรฐานการเรียนรู้ 

ส ๔.๓   เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจและ 

ธ ารงความเป็นไทย 

ตัวชี้วัด 
ป.๒/๒ ยกตัวอย่างวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทยท่ีภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์ไว้ 

3.   สาระส าคัญ /ความคิดรวบยอด 
วิถีชีวิตของผู้คนย่อมเปล่ียนแปลงไปตามเวลาท่ีผ่านไป และมีผลต่อวัฒนธรรมประเพณีไทยในชุมชน 

การสืบค้นข้อมูลตัวอย่างวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่น ท าให้เราทราบถึงคุณค่าของ
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย ท าให้เกิดความภาคภูมิใจในชุมชนและช่วยกันอนุรักษ์ไว้ 
4.   สาระการเรียนรู้ 
 4.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
            4.1.1วิธีการสืบค้นข้อมูลอย่างง่าย ๆ เช่น การสอบถามพ่อแม่ ผู้รู้ในชุมชน   
         4.1.2 วิถีชีวิตของคนในชุมชน เช่น การประกอบอาชีพ การแต่งกาย การส่ือสาร ประเพณี ใน

ชุมชนจากอดีต ถึงปัจจุบัน 
   4.1.3 ตัวอย่างของวัฒนธรรมประเพณีไทย เช่น การท าความเคารพ อาหารไทย ภาษาไทย 

ประเพณีสงกรานต์ ฯลฯ 
         4.1.4 คุณค่าของวัฒนธรรม และประเพณีไทย ท่ีมีต่อสังคมไทย  
         4.1.5 ภูมิปัญญาของคนไทยในท้องถิ่นของนักเรียน 
  4.2  สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน  

-  
5.   สมรรถนะท่ีส าคัญของผู้เรียน 

5.1 ความสามารถในการส่ือสาร   
 5.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 5.3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   



 
 

๓๙ 
 

6.   คุณลักษณะอันพึงประสงค์   
6.1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
6.2 ใฝ่เรียนรู้ 
6.3 มุ่งมั่นในการท างาน   
6.4 รักความเป็นไทย 

7.   ชิ้นงาน / ภาระงาน 
 7.1 การบันทึกข้อมูลในใบกิจกรรมเรื่อง วัฒนธรรมไทย 
 7.2 การแสดงบทบาทสมมุติกิจกรรมในประเพณีต่าง ๆ 
 7.3 การเล่าเรื่องภูมิปัญญาของคนไทยในท้องถิ่นของนักเรียน  
 7.4 แผนผังความคิด เรื่อง ความภาคภูมิใจของคนไทย  
ลักษณะงานสุดท้าย 

เขียนแผนผังความคิด เรื่องความภาคภูมิใจของคนไทย โดยมีองค์ประกอบเกี่ยวกับตัวอย่าง
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทยท่ีภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์ไว้ มีความคิดสร้างสรรค์ในการเช่ือมโยง
องค์ความรู้ได้อย่างหลากหลาย และมีความรับผิดชอบ (10 คะแนน) 
8.   การวัดและประเมินผล 
 8.1  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การบันทึกข้อมูลใน 
ใบกิจกรรม 

ตรวจข้อมูล 
ในใบกิจกรรม 

แบบประเมิน 
ใบกิจกรรม 

ผ่านระดับดี 

การแสดงบทบาทสมมุติ สังเกตการแสดง
บทบาทสมมุติ 

แบบสังเกตการแสดง
บทบาทสมมุติ 

ผ่านระดับดี 

การเล่าเรื่อง สังเกตการเล่าเรื่อง เกณฑ์การประเมิน
(รูบริค) 

ผ่านระดับดี 

  

8.2 การประเมินเมื่อส้ินสุดกิจกรรมการเรียนรู ้
 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การเขียนแผนผัง
ความคิดเรื่องความ
ภาคภูมิใจของคนไทย 

ตรวจช้ินงาน เกณฑ์การประเมิน
(รูบริค) 

ผ่านระดับดี 
(ต้ังแต่ 7 คะแนน) 

 
9.   กิจกรรมการเรียนรู้ 

9.1 ศึกษาโดยใช้กระบวนการกลุ่ม สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ ตัวอย่างของวัฒนธรรมไทย เช่น  การท า
ความเคารพ อาหารไทย ภาษาไทย และคุณค่าของวัฒนธรรม ท่ีมีต่อสังคมไทย  (4 ช่ัวโมง) 
 9.2 ศึกษาโดยใช้กระบวนการกลุ่ม สืบค้นข้อมูล และจากประสบการณ์จริงของตนเกี่ยวกับ ประเพณี
ไทย เช่น การรดน้ าด าหัวในประเพณีสงกรานต์ และให้ความคิดเห็นเรื่องคุณค่าของประเพณีต่างๆ ท่ีมีต่อ
สังคมไทย (3 ช่ัวโมง) 



 
 

๔๐ 
 

 9.3 ศึกษาโดยใช้กระบวนการกลุ่ม สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ เรื่องภูมิปัญญาของคนไทยในท้องถิ่นของ
นักเรียน (2 ช่ัวโมง) 
 9.4 เขียนแผนท่ีความคิด เรื่องวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย  ท่ีภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์
ไว้ (1 ช่ัวโมง) 
10.   สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 
 1. ภาพถ่ายประเพณีต่างๆ 
 2. ภาพวัฒนธรรม 
 3. ภาพอาหารไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๔๑ 
 

 
 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยในด้านต่าง ๆ 
แล้วบันทึกข้อมูล 
 

 
ตอนท่ี1  การท าความเคารพ 

ค าชี้แจง ส ารวจตนเองว่า ในชีวิตประจ าวันตั้งแต่ตื่นนอนจนถึง 
เข้านอน นักเรียนได้มีการไหว้สิ่งใดหรือบุคคลใดบ้าง 
                    ในชีวิตประจ าวัน ฉันได้แสดงความเคารพด้วยการไหว้ดังนี้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
     ชื่อกลุ่ม...................................................................ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๔๒ 
 

 

 
 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยในด้านต่าง ๆ 
แล้วบันทึกข้อมูล 

ตอนท่ี2  อาหารไทย 
ค าชี้แจง   ขีด        ภาพอาหารไทยที่แสดงถึงวัฒนธรรมการกินของคนไทย 
 
                               

                                                                                         
                                                             
 
                                    
 
 
 

 
 

                       
 
 
 
 
 

ชื่อกลุ่ม...............................................................................ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
 
 
 
 



 
 

๔๓ 
 

 
 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยในด้านต่าง ๆ 
แล้วบันทึกข้อมูล 
 

 
ตอนท่ี3  ภาษาไทย 

ค าชี้แจง สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับภาษาไทย และตอบค าถาม 
1. ผู้ที่ประดิษฐ์อักษรไทยคือ...................................................................................  
2. อักษรไทยถูกประดิษฐ์ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.......................................... 
3. เราทราบเร่ืองราวเกี่ยวกับตัวอักษรไทยในสมัยโบราณจากหลักฐาน.................. 
      ……………………………………………………… 
 
           นักเรียนคิดว่า จะมีส่วนช่วยในการอนุรักษภ์าษาไทยได้อย่างไรบา้ง       
บอกมา 3 ข้อ 
          
1....................................................................................................................  
          
2................................................................................................................... . 
          3…………………………………………………………………………… 
 
 
 
ชื่อกลุ่ม...............................................................................ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
 
 
 
 
 



 
 

๔๔ 
 

 
แบบประเมินใบกิจกรรม 

เรื่อง วัฒนธรรมไทย 
 

เลข
ท่ี 

รายการประเมินและระดับคุณภาพ 
การ

บันทึก
ข้อมูล

ตอนท่ี 1 

การ
บันทึก
ข้อมูล

ตอนท่ี 2 

การ
บันทึก
ข้อมูล

ตอนท่ี 3 

กระบวน
การกลุ่ม 

การ
น าเสนอ
ข้อมูล 

รวม 

คะแนน
เฉล่ีย 

x  
 

ผลการ
ประเมิน 

4 4 4 4 4 20   
1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         

10         
11         
12         
13         
14         
15         
16         
17         

รวม   
เกณฑ์การการประเมิน      
ระดับคุณภาพ 3.1 – 4.0     หมายถึง  ดีมาก              ระดับคุณภาพ 2.1 – 3.0      หมายถึง  ดี        
ระดับคุณภาพ 1.1 - 2        หมายถึง  พอใช้               ระดับคุณภาพ 0 – 1.0         หมายถึง  ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 



 
 

๔๕ 
 

การวัดและประเมิน ใบกิจกรรม เรื่อง วัฒนธรรมไทย 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

การบันทึกข้อมูล
ตอนท่ี 1 

บันทึกการท า
ความเคารพได้
ครบทุกช่วงเวลา
ถูกต้องทุกขั้นตอน 

บันทึกการท า
ความเคารพได้
ครบทุกช่วงเวลา
แต่ไม่ถูกต้องบาง
ขั้นตอน 

บันทึกการท า
ความเคารพได้
บางช่วงเวลา 

บันทึกการท า
ความเคารพ 
ไม่ถูกต้อง 

การบันทึกข้อมูล
ตอนท่ี 2 

แสดงภาพอาหาร
ไทยได้ถูกต้อง 
ท้ัง 6 ภาพ 

แสดงภาพอาหาร
ไทยได้ถูกต้อง 
4-5 ภาพ 

แสดงภาพอาหาร
ไทยได้ถูกต้อง 
2-3 ภาพ 

แสดงภาพอาหาร
ไทยได้ถูกต้อง 
เพียง 1 ภาพ 

การบันทึกข้อมูล
ตอนท่ี 3 

ตอบค าถามได้
ถูกต้องครบท้ัง  
6 ข้อ 

ตอบค าถามได้
ถูกต้องเพียง 
4-5 ข้อ 

ตอบค าถามได้
ถูกต้องเพียง 
2-3 ข้อ 

ตอบค าถามได้
ถูกต้องเพียง 
1 ข้อ 

กระบวนการกลุ่ม มีการวางแผนงาน
กลุ่ม การแสดง
ความคิดเห็น  
การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น
และการร่วมมือ
กันของกลุ่ม 
อยู่ในระดับดีมาก 

มีการวางแผนงาน
กลุ่ม การแสดง
ความคิดเห็น  
การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น
และการร่วมมือ
กันของกลุ่ม 
อยู่ในระดับดี 

มีการวางแผนงาน
กลุ่ม การแสดง
ความคิดเห็น  
การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น
และการร่วมมือ
กันของกลุ่ม 
อยู่ในระดับพอใช้ 

มีการวางแผนงาน
กลุ่ม การแสดง
ความคิดเห็น  
การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น
และการร่วมมือ
กันของกลุ่มอยู่ใน 
ระดับปรับปรุง 

การน าเสนอข้อมูล การน าเสนอข้อมูล
ได้ถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์ 

การน าเสนอข้อมูล
ได้ถูกต้อง แต่
ข้อมูลยัง 
ไม่ครบ  

การน าเสนอข้อมูล
ได้ถูกต้อง เพียง
บางส่วน  

การน าเสนอข้อมูล
ไม่ถูกต้อง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๔๖ 
 

แบบประเมินการสังเกตการแสดงบทบาทสมมุต ิ
เรื่อง ประเพณีไทย 

 

เลข
ท่ี 

รายการประเมินและระดับคุณภาพ 
การ

เตรียม
ความ
พร้อม 

ความ
ถูกต้อง
ของ

ข้อมูล 

การแสดง
ความ
คิดเห็น 

กระบวน
การกลุ่ม 

ผลการ
แสดง

บทบาท
สมมุติ 

รวม 

คะแนน
เฉล่ีย 

x  
 

ผลการ
ประเมิน 

4 4 4 4 4 20   
1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         

10         
11         
12         
13         
14         
15         
16         
17         

รวม   
เกณฑ์การการประเมิน      
ระดับคุณภาพ 3.1 – 4.0     หมายถึง  ดีมาก              ระดับคุณภาพ 2.1 – 3.0      หมายถึง  ดี        
ระดับคุณภาพ 1.1 - 2        หมายถึง  พอใช้               ระดับคุณภาพ 0 – 1.0         หมายถึง  ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๔๗ 
 

การวัดและประเมินการสังเกตการแสดงบทบาทสมมุต ิ
เรื่อง ประเพณีไทย 

 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

การเตรียมความ
พร้อม 

มีการเตรียม
อุปกรณ์การแสดง
พร้อมทุกอย่าง 

มีการเตรียม
อุปกรณ์การแสดง
ค่อนข้างครบ 

มีการเตรียม
อุปกรณ์การแสดง 
น้อยมาก 

ขาดการเตรียม
อุปกรณ์การแสดง 

ความถูกต้องของ
ข้อมูล 

ข้อมูลท่ีน ามา
แสดงถูกต้องครบ
สมบูรณ์ท้ังหมด 

ข้อมูลท่ีน ามา
แสดงถูกต้องเกือบ
ท้ังหมด 

ข้อมูลท่ีน ามา
แสดงถูกต้องแต่มี
ข้อมูลไม่ครบ 

ข้อมูลท่ีน ามา
แสดงไม่ถูกต้อง
ตามเรื่อง 

การแสดงความ
คิดเห็น 

มีความคิดเห็นใน
เรื่องคุณค่าของ
ประเพณีไทย 
ท่ีแสดงถูกต้อง
มากกว่า 2 ข้อ 

มีความคิดเห็นใน
เรื่องคุณค่าของ
ประเพณีไทย 
ท่ีแสดงถูกต้อง
เพียง 2 ข้อ 

มีความคิดเห็นใน
เรื่องคุณค่าของ
ประเพณีไทย 
ท่ีแสดงถูกต้อง
เพียง 1 ข้อ 

ไม่แสดงความ
คิดเห็นในเรื่อง
คุณค่าของ
ประเพณีไทยหรือ
แสดงแต่ผิด 

กระบวนการกลุ่ม มีการวางแผนงาน
กลุ่ม การแสดง
ความคิดเห็น  
การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น
และการร่วมมือ
กันของกลุ่ม 
อยู่ในระดับดีมาก 

มีการวางแผนงาน
กลุ่ม การแสดง
ความคิดเห็น  
การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น
และการร่วมมือ
กันของกลุ่ม 
อยู่ในระดับดี 

มีการวางแผนงาน
กลุ่ม การแสดง
ความคิดเห็น  
การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น
และการร่วมมือ
กันของกลุ่ม 
อยู่ในระดับพอใช้ 

มีการวางแผนงาน
กลุ่ม การแสดง
ความคิดเห็น  
การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น
และการร่วมมือ
กันของกลุ่มอยู่ใน 
ระดับปรับปรุง 

ผลการแสดง
บทบาทสมมุติ 

การน าเสนอ 
การแสดงสามารถ
ส่ือเรื่องราวได้  
สมบูรณ์แบบ 

การน าเสนอ 
การแสดงสามารถ
ส่ือเรื่องราวได้ 

การน าเสนอ 
การแสดง 
ค่อนข้างติดขัดแต่
ยังสามารถส่ือ
เรื่องราวได้ 

ไม่สามารถส่ือ
เรื่องราวเป็น 
การแสดงได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๔๘ 
 

เกณฑ์ประเมิน (รูบริค) 
แผนผังความคิด เรื่อง ความภาคภูมิใจของคนไทย 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคะแนน น้ าหนัก
จุดเน้น 4 3 2 1 

ข้อมูลด้าน
ปริมาณ 

บอกข้อมูล
วัฒนธรรม 

ประเพณีและภูมิ
ปัญญาไทยได้

ครบถ้วนพร้อมกับ
ยกตัวอย่างได้

ถูกต้องทุกข้อมูล 

บอกข้อมูล
วัฒนธรรม 

ประเพณีและ
ภูมิปัญญาไทย

ได้ถูกต้อง
บางส่วน 

บอกข้อมูล
วัฒนธรรม 

ประเพณีและ
ภูมิปัญญาไทย

ได้บ้างแต่
ยกตัวอย่าง

ไม่ได้ 

บอกข้อมูล
วัฒนธรรม 
ประเพณี
และภูมิ

ปัญญาไทย 
ไม่ถูกต้อง 

3 

ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 

มีความคิดในการ
เช่ือมโยงองค์
ความรู้ได้อย่าง

หลากหลายไปจาก
ท่ีเรียนถูกต้อง 

มีความคิดใน
การเช่ือมโยง
องค์ความรู้ได้

หลากหลายแต่มี
บางส่วน 
ไม่ถูกต้อง 

มีความคิดใน
การเช่ือมโยง
องค์ความรู้ได้

บางส่วน 

ขาด
ความคิด 

1 

ความ
รับผิดชอบ 

มีความรับผิดชอบ  
ส่งงานทันตามเวลา 

ท่ีก าหนด 

มีความ
รับผิดชอบ  

แต่ส่งงานเกิน
เวลาไม่เกิน  

2 วัน 

มีความ
รับผิดชอบ  

แต่ส่งงานเกิน
เวลา 
ไม่เกิน  

1 สัปดาห์ 

มีความ
รับผิดชอบ  
แต่ส่งงาน
เกินเวลา 
มากกว่า 

1 สัปดาห์ 

1 

 

เกณฑ์การตัดสิน / ระดับคุณภาพ 
คะแนน    18 - 20    หมายถึง ดีมาก   
คะแนน    14 - 17    หมายถึง ดี 
คะแนน    10 - 13    หมายถึง  พอใช้            
คะแนนต่ ากว่า   10    หมายถึง ปรับปรุง 

เกณฑ์การผ่านการประเมิน   ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๔๙ 
 

แบบประเมินผลการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
 

รายวิชา ประวัติศาสตร์ 2          หน่วยการเรียนรู้ที่ 4          เรื่อง ประเพณีท้องถิ่น  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2                                            เวลา  10  ช่ัวโมง  

ค าช้ีแจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย   /   ลงในช่องท่ีตรงกับระดับการปฏิบัติ 
                 ระดับการปฏิบัติ     4    หมายถึง  การปฏิบัติมากท่ีสุด      3   หมายถึง   การปฏิบัติมาก  
                                2   หมายถึง  การปฏิบัติปานกลาง      1   หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 
 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

1 2 3 4 
1. ช่ือหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     
2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด มีความเช่ือมโยงกันเหมาะสม     
3. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด     
4. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับสาระการเรียนรู้     
5. ความเช่ือมโยงสัมพันธ์กันระหว่างช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด สาระส าคัญ และสาระการเรียนรู้ 

    

6. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด     
7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  
ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

    

8. กิจกรรมการเรียนรู้สามารถน าผู้เรียนไปสู่การสร้างช้ินงาน / ภาระงาน     
9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด     
10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม  เพียงพอใจการก าหนดส่ือการเรียนรู้     
12. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดท าสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง     
                                           รวม /       สรุปผล.................      
                                หรอื    เฉล่ีย /     สรุปผล.................   
 

การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
เกณฑ์ ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.75  ปรับปรุง 1.76 – 2.50   พอใช้   2.51 – 3.25   ดี   3.26 –   4.00  ดีมาก
หรือ    คะแนน   12 – 20      ปรับปรุง     21 – 30     พอใช้      31  -  39     ดี       40 – 48     ดีมาก 

 
 
 



 
 

๕๐ 
 

 
คณะผู้จัดท า 

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


