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หลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
รายวิชา ประวัติศาสตร์ 
รหัสวิชา ส๑๓๑๐๒ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 

 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 



 
 

ก 
 

หลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖3) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  

 
 

 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
รายวิชา ประวัติศาสตร์ 

 รหัสวิชา ส๑3๑๐๒ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
 

 
 
 
 
 
 

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 3 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 3  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 เข้าใจความสัมพันธ์และ      
การเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง 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          
การท างาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
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   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 
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           มาตรฐานและตัวช้ีวัด 
 
สาระที่ 4     ประวัติศาสตร์ 
 
มาตรฐาน   ส 4.1    เข้าใจความหมาย  ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  สามารถ

ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  อย่างเป็นระบบ 
ตัวชี้วัด 

  ป .3/1  เทียบศักราชท่ีส าคัญตามปฏิทินท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน  
  ป.3/2  แสดงล าดับเหตุการณ์ส าคัญของโรงเรียนและชุมชนโดยระบุหลักฐานและแหล่งข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้อง 
 
มาตรฐาน  ส 4.2   เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ในด้านความสัมพันธ์และ

การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถ 
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

ตัวชี้วัด 

ป.3/1  ระบุปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน 
ป.3/2  สรุปลักษณะท่ีส าคัญของขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน 
ป.3/3  เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับชุมชนอื่น ๆ   
 

มาตรฐาน  ส 4.3   เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย   มีความรัก  ความ
ภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 

ตัวชี้วัด 

ป.3/1 ระบุพระนามและพระราชกรณียกิจโดยสังเขปของพระมหากษัตริย์ไทยท่ีเป็นผู้สถาปนา   
อาณาจักรไทย 

ป. 3/2 อธิบายพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ ในรัชกาลปัจจุบัน 
โดยสังเขป 

ป. 3/3  เล่าวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยท่ีมีส่วนปกป้องประเทศชาติ 
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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  3  โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
 

 
 
 

 
รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน

(ชม./ป)ี 
รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 

ท ๑3๑๐๑ ภาษาไทย  ๒๐๐ 
ค ๑3๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๒๐๐ 
ว ๑3๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ 
ส ๑3๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ๔๐ 
ส ๑3๑๐๒ ประวัติศาสตร์  ๔๐ 
พ ๑3๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๔๐ 
ศ ๑3๑๐๑ ศิลปะ ๔๐ 
ง ๑3๑๐๑ การงานอาชีพ ๔๐ 
อ ๑3๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๑๖๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม  
อ ๑3๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 3 ๔๐ 

 หน้าท่ีพลเมือง * บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 

 แนะแนว + หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

 ลูกเสือ เนตรนารี 

 ชมรม 

 
๔๐ 
๓๐ 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์  ๑๐ 
 

โครงการสอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียน 
 ช้ัน   ประถมศึกษาปีที่ 3  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  ส13102                           ชั้นประถมศึกษาปีที่  3                   เวลา  ๔0  ชั่วโมง      
                                          

ศึกษาความหมายและท่ีมาของศักราชท่ีปรากฏในปฎิทิน  ได้แก่  พุทธศักราช  คริสต์ศักราช           
(ถ้าเป็นชาวมุสลิม  ได้ศึกษาฮิจเราะห์ศักราชด้วย)  วิธีการเทียบคริสต์ศักราชกับพุทธศักราช  และใช้ศักราช  
ในการบันทึกเหตุการณ์ส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับตนเองและครอบครัว  เช่น  ปีเกิดของผู้เรียน  เหตุการณ์ส าคัญ
ของตนเอง  และครอบครัว  โดยใช้ทักษะการเปรียบเทียบ  การค านวณ  การเช่ือมโยง  การอธิบาย  เพื่อให้มี
พื้นฐานในการศึกษาเอกสารที่แสดงเหตุการณ์ตามกาลเวลา  สามารถเรื่องล าดับเหตุการณ์ได้ถูกต้องว่า
เหตุการณ์ใดเกิดก่อน  เหตุการณ์ใดเกิดหลังอันเป็นทักษะท่ีจ าเป็นในการศึกษาประวัติศาสตร์ 
 รู้วิธีการสืบค้นเหตุการณ์ส าคัญของโรงเรียนและชุมชนโดยใช้หลักฐานและแหล่งข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  
เช่น  รูปภาพ  แผนผัง  โรงเรียน  แผนท่ีชุมชน  ห้องสมุดโรงเรียน  แหล่งโบราณคดี  -  ประวัติท้องถิ่น  
สามารถใช้เส้นเวลา  (Timeline)  แสดงล าดับเหตุการณ์ส าคัญท่ีเกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชน  โดยใช้ทักษะ
การส ารวจ  การสังเกต  การสอบถาม  การอ่าน  การฟัง  การเล่าเรื่อง  การสรุปความ  เพื่อฝึกทักษะพื้นฐาน
ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการสืบค้นเรื่องราวรอบตัวอย่างง่าย  ๆ  โดยใช้  หลักฐานและแหล่งข้อมูล     
ท่ีเกี่ยวข้อง  สามารถน าเสนอเรื่องราวท่ีค้นพบได้ตามล าดับเวลา 
 ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน  รวมท้ังปัจจัยท่ีท าให้เกิด
วัฒนธรรมและประเพณีในชุมชน  ซึ่งประกอบด้วย  ปัจจัยทางภูมิศาสตร์  (ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ  
ทรัพยากร)  และปัจจัยทางสังคม  (ความเจริญทางเทคโนโลยี เช้ือชาติ ศาสนา ความเช่ือ การคมนาคม  
ความปลอดภัย)  ศึกษาและเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของลักษณะท่ีส าคัญของ
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนตนเอง  และชุมชนใกล้เคียง  เช่น  ในเรื่องความเช่ือและ
การนับถือศาสนา  อาหาร  ภาษาถิ่น  การแต่งกาย  โดยใช้ทักษะการอ่าน  การสอบถาม  การสังเกต      
การส ารวจ  การฟัง  การสรุปความ  เพื่อให้เกิดความเข้าใจและภูมิใจในชุมชนของตนเอง  ยอมรับความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม  เข้าใจพัฒนาการของชุมชน  สามารถด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข  
ร่วมอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมศึกษาและเปรียบเทียบวัฒนธรรม  ประเพณีของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน 
 ศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ  โดยสังเขปของพระมหากษัตริย์ผู้สถาปนาอาณาจักร
ไทย  ประกอบด้วย  สุโขทัย  อยุธยา  ธนบุรี  และรัตนโกสินทร์  ตามล าดับ  ได้แก่  พ่อขุนศรีอินทราทิตย์  
สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี  1  (พระเจ้าอู่ทอง)  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  และพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลก  ศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดช  และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ  พระบรมราชินีนาถโดยสังเขป  ศึกษาและเล่าวีรกรรมของบรรพบุรุษไทย
ท่ีมีส่วนปกป้องประเทศชาติได้อย่างน่าสนใจ  เช่น  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  สมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช  ท้าวเทพกระษัตรี  -  ท้าวศรีสุนทร  ชาวบ้านบางระจัน  พระยาพิชัยดาบหัก  ท้าวสุรนารี  โดยใช้
ทักษะการอ่าน  และสอบถาม  การฟัง  การสรุปความ  การเขียน  การเล่าเรื่อง  เพื่อให้เข้าใจความเป็นมา
ของชาติไทย  เกิดความรัก  ความภาคภูมิใจและเห็นแบบอย่างการเสียสละเพื่อชาติ  และธ ารงความเป็นไทย 
 
 
 



 
 

๘ 
 

รหัสตัวชี้วัด 
ส  4.1  ป.3/1,  ป.3/2,  ป.3/3 
ส  4.2  ป.3/1,  ป.3/2, ป.3/3 
ส  4.3  ป.3/1,  ป.3/2,  ป.3/3 
รวมทั้งหมด  8  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๙ 
 

โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชาพื้นฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม     รหัสวิชา  ส13102                                                                                         
ชื่อวิชา   ประวัติศาสตร์         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                 เวลา   40  ชั่วโมง   
 
หน่วยที่ ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐาน 

การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา น้ าหนัก 

1 วัน เวลา และ
เหตุการณ์  

ส 4.1  ป.3/1 
          ป.3/2 
 

การใช้ค าบอกปี  หรือศักราช ท าให้รู้ว่า
เรื่องราวนั้นเกิดขึ้นเมื่อใด  ค าบอกปี  
หรือศักราชท่ีเราใช้กันอยู่ใน
ชีวิตประจ าวันของเรา  ได้แก่
พุทธศักราช  หรือ พ.ศ.  คริสต์ศักราช  
หรือ ค.ศ. การเทียบปีศักราชได้อย่าง
ถูกต้อง  ท าให้เรารู้ว่า  ปี  พ.ศ. ใด ตรง
กับปี ค.ศ. ใด  การค้นคว้าเหตุการณ์  
และการล าดับเหตุการณ์ส าคัญใน
ชุมชนและโรงเรียนท าให้เรารู้ความ
เป็นมาของชุมชนและโรงเรียน    ท าให้
เราเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่น  และ
โรงเรียนของเรา 

12 20 

2 ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
การตั้งถิ่นฐาน 
และพัฒนาการ

ของชุมชน 
และสมาชิกใน
กลุ่มอาเซียน 

ส 4.2  ป.3/1 
           ป.3/2 
           ป.3/3 

ชุมชนไทย  มีลักษณะร่วมท่ีท าให้ทุก
ภูมิภาคมีวัฒนธรรมเหมือนกัน  แต่
ขณะเดียวกันก็มีลักษณะท่ีท าให้ชุมชน
ของตนมีวัฒนธรรมต่างจากชุมชนอื่น 
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทาง
สังคมมีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและ
พัฒนาการของชุมชน  ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมมีรากฐานมา
จากสังคมและสภาพภูมิศาสตร์เช่นกัน
กลุ่มอาเซียนมีลักษณะร่วมท่ีท าให้
วัฒนธรรมในกลุ่มเหมือนกัน  แต่
ขณะเดียวกันก็มีลักษณะท่ีท าให้
วัฒนธรรมในกลุ่มประเทศต่างกัน 

12 20 

 
 
 
 



 
 

๑๐ 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา น้ าหนัก 

3 บุคคลส าคัญ
ของ ชาติไทย 

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

ประเทศไทยมีความเป็นมายาวนาน  
มีอาณาจักรท่ีเจริญรุ่งเรืองใน
ช่วงเวลาต่าง ๆ  พระมหากษัตริย์
ไทยและบุคคลส าคัญใน
ประวัติศาสตร์ได้สร้างสรรค์ความ
เจริญและความมั่นคง  จนท าให้มี
ชาติไทยจนถึงทุกวันนี้  คนรุ่นหลังจึง
ควรถือเป็นตัวอย่างในการท า
ประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมือง  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดช  และสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็น
ศูนย์รวมใจของคนไทย ได้ทรงท า
คุณประโยชน์ต่อสังคมไทยและ
ประเทศชาติหลายประการเพื่อให้
ประเทศชาติมั่นคงและคนไทยอยู่เย็น
เป็นสุข  และเราควรเรียนรู้วีรกรรม
ของบรรพบุรุษไทย  และควรน าไป
เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตาม   

14 30 

รวมระหว่างปี 38 70 

กลางปี / ปลายปี 2 30 

รวมตลอดปี 40 100 
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หน่วยการเรียนรู้ ท่ี 1 
รายวิชาพื้นฐาน     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชื่อหน่วย  วัน  เวลา  และเหตุการณ์            ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  เวลา  12 ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  ชื่อหน่วยการเรียนรู้  เรื่อง  วัน เวลา และเหตุการณ์ 
2.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
มาตรฐาน    

ส 4.1    เข้าใจความหมาย  ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  สามารถใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  อย่างเป็นระบบ 

ตัวชี้วัด 
ป.3/1  ระบุปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน 
ป.3/2  สรุปลักษณะท่ีส าคัญของขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน 
ป.3/3  เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับชุมชนอื่น ๆ 

 
3.  สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 

การใช้ค าบอกปี  หรือศักราช ท าให้รู้ว่าเรื่องราวนั้นเกิดขึ้นเมื่อใด  ค าบอกปี  หรือศักราชท่ีเราใช้กันอยู่ใน
ชีวิตประจ าวันของเรา  ได้แก่พุทธศักราช  หรือ พ.ศ.  คริสต์ศักราช  หรือ ค.ศ. การเทียบปีศักราชได้อย่างถูกต้อง  
ท าให้เรารู้ว่า  ปี  พ.ศ. ใด ตรงกับปี ค.ศ. ใด  การค้นคว้าเหตุการณ์  และการล าดับเหตุการณ์ส าคัญในชุมชนและ
โรงเรียนท าให้เรารู้ความเป็นมาของชุมชนและโรงเรียน    ท าให้เราเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่น  และโรงเรียนของ
เรา 
4.  สาระการเรียนรู้ 
 4.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

4.1.1 ใช้เส้นเวลา (Time Line) ล าดับเหตุการณ์ ท่ีเกิดขึ้นได้ 
 4.1.2  ท่ีมาของศักราชท่ีปรากฏในปฏิทิน เช่น พุทธศักราช คริสต์ศักราชอย่างสังเขป  (ถ้าเป็นมุสลิม
ควรเรียนฮิจเราะห์ศักราชด้วย ) 
 4.1.3  วิธีการเทียบ พ.ศ. เป็น ค.ศ. หรือ ค.ศ.   เป็น พ.ศ. 
 4.1.4  ตัวอย่างการเทียบศักราช ในเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับนักเรียน เช่น ปีเกิดของนักเรียน  เป็น
ต้น 

4.1.5  วิธีการสืบค้นเหตุการณ์ส าคัญของโรงเรียนและชุมชนโดยใช้หลักฐาน  และแหล่งข้อมูล               
ท่ีเกี่ยวข้อง 

4.1.6  ใช้เส้นเวลา (Time Line) ล าดับเหตุการณ์ ท่ีเกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชน   
 4.2  สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน (ถ้ามี) 

    เหตุการณ์ท่ีเกิดในโรงเรียนและชุมชน 
5.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

5.1  ความสามารถในการส่ือสาร 
5.2  ความสามารถในการคิด 
5.3  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
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6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
6.1  ใฝ่เรียนรู้ 
6.2  มุ่งมั่นในการท างาน 
6.3  รักความเป็นไทย 
6.4  มีจิตสาธารณะ 
6.5  มีวินัย 

7. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
7.1. การเรียงล าดับเหตุการณ์ท่ีก าหนดให้ตามล าดับก่อนหลัง 
7.2.  การตอบค าถามเรื่องท่ีมาของศักราชท่ีปรากฏในปฏิทิน 
7.3   การเปรียบเทียบพุทธศักราช ศักราช  และคริสต์ศักราช 
7.4   บันทึกเหตุการณ์ส าคัญในครอบครัว 
7.5  การน าเสนอบันทึกการสืบค้นข้อมูลโรงเรียนและชุมชนของกลุ่ม 

ลักษณะงานสุดท้าย 
แบ่งกลุ่มนักเรียน  ให้แต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลของโรงเรียนหรือชุมชน  โดยใช้วิธีการทาง

ประวัติศาสตร์  แล้วบันทึกวิธีการท างานในแต่ละขั้นตอนลงในแบบบันทึก  จากนั้นออกมาน าแสนอผลงาน         
ท่ีหน้าช้ัน 
8.  การวัดและประเมินผล 
 8.1  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การเรียงล าดับเหตุการณ์
ท่ีก าหนดให้ตามล าดับ
ก่อนหลัง 

ตรวจสอบความถูก
ต้องการเรียงล าดับ
เหตุการณ์ท่ี
ก าหนดให้ตามล าดับ
ก่อนหลัง 

เหตุการณ์ท่ีก าหนดให้ ถูกต้องท้ังหมดทุก
เหตุการณ์ 

การตอบค าถามเรื่องท่ีมา
ของศักราชท่ีปรากฏใน
ปฏิทิน 

ตรวจสอบความถูก
ต้องการตอบค าถาม
เรื่องท่ีมาของศักราช
ท่ีปรากฏในปฏิทิน 

ค าถามเรื่องท่ีมาของ
ศักราชท่ีปรากฏใน
ปฏิทิน 

 ผ่านร้อยละ  80 

การเปรียบเทียบ
พุทธศักราช ศักราช  
และคริสต์ศักราช 

ตรวจสอบการ
เปรียบเทียบ
พุทธศักราช ศักราช  
และคริสต์ศักราช 

แบบทดสอบการ
เปรียบเทียบ
พุทธศักราช ศักราช  
และคริสต์ศักราช 

ผ่านร้อยละ  80 

  บันทึกเหตุการณ์ส าคัญ
ในครอบครัว 

ประเมินบันทึก
เหตุการณ์ส าคัญใน
ครอบครัว 

แบบประเมินบันทึก
เหตุการณ์ส าคัญใน
ครอบครัว 

ผ่านระดับ “ดี” 
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8.2  การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู้ 
ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การน าเสนอบันทึกการ
สืบค้นข้อมูลโรงเรียน
และชุมชนของกลุ่ม 

ประเมินการน าเสนอ
บันทึกการสืบค้น
ข้อมูลโรงเรียนและ
ชุมชนของกลุ่ม 

แบบประเมินการ
น าเสนอบันทึกการ
สืบค้นข้อมูลโรงเรียน
และชุมชนของกลุ่ม 

ผ่านระดับ “ดี” 

 
 

9.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
9.1  ใช้กระบวนการสร้างความรู้ / ค้นคว้า / อภิปราย /  เรื่อง ใช้เส้นเวลา (Time Line) ล าดับ

เหตุการณ์ ท่ีเกิดขึ้นได้ (2 ช่ัวโมง) 
9.2   ใช้กระบวนการศึกษา / ค้นคว้า / อภิปราย / เรื่องท่ีมาของศักราชท่ีปรากฏในปฏิทิน เช่น 

พุทธศักราช คริสต์ศักราชอย่างสังเขป  (1 ช่ัวโมง) 
9.3  ใช้กระบวนการศึกษา / ค้นคว้า / อภิปราย / น าเสนอ /  อธิบาย / เรื่องวิธีการเทียบ พ.ศ. 

เป็น ค.ศ. หรือ ค.ศ.   เป็น พ.ศ. (2 ช่ัวโมง) 
9.4  ใช้กระบวนการศึกษา / ค้นคว้า / อภิปราย / น าเสนอ /  อธิบาย / เรื่องตัวอย่างการเทียบ

ศักราช ในเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับนักเรียน เช่น ปีเกิดของนักเรียน  เป็นต้น (1 ช่ัวโมง) 
9.5  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม / อภิปราย / การน าเสนอข้อมูลโดยวิธีการ

สืบค้นเหตุการณ์ส าคัญของโรงเรียนและชุมชนโดยใช้หลักฐาน  และแหล่งข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง (2 ช่ัวโมง) 
9.6  ใช้กระบวนการกลุ่ม / สืบค้น / อภิปราย / น าเสนอ /  อธิบาย / เรื่องใช้เส้นเวลา (Time 

Line) ล าดับเหตุการณ์ ท่ีเกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชน  (2 ช่ัวโมง) 
9.7  ใช้กระบวนการสรุปการเรียนรู้เรื่อง  วัน เวลา และเหตุการณ์ เพื่อให้นักเรียนสร้างช้ินงานรวบ

ยอด  โดยแบ่งกลุ่มนักเรียน  ให้แต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลของโรงเรียนหรือชุมชน  โดยใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์  แล้วบันทึกวิธีการท างานในแต่ละขั้นตอนลงในแบบบันทึก  จากนั้นออกมาน าแสนอผลงาน         
ท่ีหน้าช้ัน  (2 ช่ัวโมง) 

   
10.  สื่อ /  แหล่งเรียนรู้ 
 1.ปฏิทิน 
 2.ภาพเหตุการณ์ต่างๆ 
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แบบบันทึกวิธีการท างานกลุ่ม 
 
ขั้นที่  1  ก าหนดหัวข้อที่ต้องการศึกษา 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
. 
 
ขั้นที่  2  รวบรวมข้อมูล 
 

แหล่งข้อมูล ข้อมูลท่ีได้ 
.................................................................................... 
....................................................................................  
.................................................................................... 
......................................................................................
.................................................................................. 
......................................................................................
.................................................................................. 
.................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
ขั้นที่  3  ตรวจสอบข้อมูล 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
. 
 
ขั้นที่  4  สรุปข้อเท็จจริง 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
. 
 
ขั้นที่ 5  น าเสนอข้อมูล 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
. 
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แบบประเมินบันทึกการสืบค้นข้อมูล  

ประเด็น                 
การประเมิน 

เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 
น้ าหนัก
จุดเน้น 4 

(ดีมาก) 
3 
(ดี) 

2 
(พอใช)้ 

1 
(ควรปรับปรุง) 

1. ความถูกต้องของ
เน้ือหา 

ครบถ้วนตรง
ประเด็นทุกหัวข้อ 
และเน้ือหา
ถูกต้องท้ังหมด 

ครบถ้วนตรง
ประเด็นทุกหัวข้อ 
แต่มีเน้ือหาไม่
ถูกต้องท้ังหมด 

ไม่ครบทุก
ประเด็น  แต่
เน้ือหาถูกต้อง
ตามประเด็นท่ี
บันทึก 

ไม่ครบทุกประเด็น  
และเน้ือหาไม่
ถูกต้องตามประเด็น
ท่ีบันทึก 

4 

2.  ภาษาท่ีใช้ในการ
เขียนบันทึก 

ใช้ภาษาเขียนได้
ถูกต้อง  สื่อ
ความหมายได้
ชัดเจน   

ใช้ภาษาเขียนได้
ถูกต้อง แต่ สื่อ
ความหมายไม่
ชัดเจน 

ใช้ภาษาเขียนไม่
ถูกต้อง  สื่อ
ความหมายไม่
ชัดเจน 

ใช้ภาษาเขียนไม่
ถูกต้อง  สื่อความหมาย
ไม่ชัดเจน  และเขียน
หนังสือผิดมากจนท า
ให้ความหมายของค า
เปลี่ยนไป 

3 

3.  ความสมบูรณ์
ครบถ้วนบันทึก 

มีองค์ประกอบของ
การเขียนรายงาน
ครบถ้วน 

มีองค์ประกอบของ
การเขียนรายงานไม่
ครบถ้วน ขาด 1 
องค์ประกอบ 

มีองค์ประกอบของ
การเขียนรายงานไม่
ครบถ้วน ขาด 2
องค์ประกอบ 

มีองค์ประกอบของการ
เขียนรายงานไม่
ครบถ้วน ขาด มากกว่า
2องค์ประกอบข้ึนไป 

2 

4.  การน าเสนอ เน้ือหาชัดเจนเป็น
ล าดับข้ันตอน ใช้
ภาษาเหมาะสม  
เสียงดังฟังชัด  มี
ลีลาในการน าเสนอ
ดี 

เน้ือหาชัดเจนเป็น
ล าดับข้ันตอน ใช้
ภาษาเหมาะสม  
แต่เสียงเบาฟังไม่
ชัดเจน   
มีลีลาในการ
น าเสนอดี 

เน้ือหาไม่ชัดเจน
ล าดับข้ันตอนยังไม่
เหมาะสม แต่ใช้
ภาษาเหมาะสม  
เสียงดังฟังชัด  แต่
ไม่มีลีลาในการ
น าเสนอดี 

เน้ือหาไม่ชัดเจน
ล าดับข้ันตอนยังไม่
เหมาะสม และใช้
ภาษาไม่เหมาะสม  
เสียงเบา  ไม่มีลีลาใน
การน าเสนอดี 

1 

                           
                  ระดับคุณภาพ      คะแนน   31  -  40    หมายถึง   ดีมาก              

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

 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๖ 
 

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 

แบบประเมินผลการจัดท าหน่วยการเรียนรู ้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  วัน เวลา และเหตุการณ์” 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3   เวลา  12  ช่ัวโมง 
ค าช้ีแจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย      ลงในช่องท่ีตรงกับระดับการปฏิบัติ 
 ระดับการปฏิบัติ   4   หมายถึง   การปฏิบัติมากท่ีสุด      3  หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
                                    2   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง     1   หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

4 3 2 1 
1. ช่ือหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     
2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  ตีความเช่ือมโยงกับอย่างเหมาะสม     
3. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด 

    

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

    

6. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

    

8.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถน าผู้เรียนไปสู่การสร้างช้ินงาน / 
ภาระงาน 

    

9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

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

หรือ    เฉล่ีย /        สรุปผล   
 
การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
 
 
 
 

 



 
 

๑๗ 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
รายวิชาพื้นฐาน      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชื่อหน่วย   ปัจจัยที่มีผลต่อการต้ังถ่ินฐานและพัฒนาการของชุมชนและสมาชิกกลุ่มอาเซียน 
               ช้ันประถมศึกษาปท่ีี 3        เวลา  12  ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  ชื่อหน่วยการเรียนรู้  เรื่อง  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตั้งถิ่นฐาน และพัฒนาการของชุมชนและสมาชิกกลุ่ม
อาเซียน 
2.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
มาตรฐาน    

  ส 4.2   เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ในด้านความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถ 
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

ตัวชี้วัด 

ป.3/1  ระบุปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน 
ป.3/2  สรุปลักษณะท่ีส าคัญของขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน 
ป.3/3  เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับชุมชนอื่น ๆ   

3.  สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 
ชุมชนไทย  มีลักษณะร่วมท่ีท าให้ทุกภูมิภาคมีวัฒนธรรมเหมือนกัน  แต่ขณะเดียวกันก็มีลักษณะท่ีท าให้

ชุมชนของตนมีวัฒนธรรมต่างจากชุมชนอื่น ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคมมีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและ
พัฒนาการของชุมชน  ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมมีรากฐานมาจากสังคมและสภาพภูมิศาสตร์เช่นกัน 
กลุ่มอาเซียนมีลักษณะร่วมท่ีท าให้วัฒนธรรมภายในกลุ่มเหมือนกัน  แต่ขณะเดียวกันก็มีลักษณะท่ีท าให้วัฒนธรรม
ภายในกลุ่มต่างกัน  
4.  สาระการเรียนรู้ 
 4.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

4.1.1 ปัจจัยการตั้งถิ่นฐานของชุมชนซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคม เช่น 
ความเจริญทางเทคโนโลยีการคมนาคม ความปลอดภัย 
    4.1.2  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพัฒนาการของชุมชนท้ังปัจจัยทางภูมิศาสตร์ และปัจจัยทาง

สังคม 
 4.1.3  ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมชุมชนของตนท่ีเกิดจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์และ
ปัจจัยทางสังคม  

4.1.4  ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชนอื่น ๆ ท่ีมีความเหมือนและความต่างกับ
ชุมชนของตนเอง  
4.2  สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน (ถ้ามี) 
                  ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมชุมชนของตน 
 
 



 
 

๑๘ 
 

5.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
5.1  ความสามารถในการส่ือสาร 
5.2  ความสามารถในการคิด 
5.3  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
5.4  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
5.5  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
6.1  ใฝ่เรียนรู้ 
6.2  มุ่งมั่นในการท างาน 
6.3  รักความเป็นไทย 
6.4  มีจิตสาธารณะ 
6.5  มีวินัย 
6.6  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์   

7. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
7.1. แบ่งกลุ่มสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการตั้งถิ่นฐานของคนในชุมชนของตนในอดีต  

แล้วบันทึกลงในสมุด 
7.2.  วาดภาพ ระบายสี และเขียนค าบรรยายส้ัน ๆ ในหัวข้อ  “ชุมชนท่ีฉันคิดว่าจะเป็นในอนาคต” 
7.3  แบ่งกลุ่มส ารวจวัฒนธรรมประเพณีด้านต่าง ๆ ของชุมชนตนเองในอดีต  จากนั้นร่วมกันเขียนอธิบาย

ปัจจัยท่ีท าให้เกิดลงในสมุด 
7.4   การตอบค าถามเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชนอื่น ๆ ท่ีมีความ

เหมือนและความต่างกับชุมชนของตนเอง 
7.5  แบ่งกลุ่มสืบค้นวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นในภาคอื่น ๆ  
7.6  แบ่งกลุ่มสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศในกลุ่มอาเซียน 

ลักษณะงานสุดท้าย 
  แบ่งกลุ่ม  ให้แต่ละกลุ่มสืบค้นวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นในภาคอื่น ๆ จากนั้นน ามาเปรียบเทียบว่า    
มีความเหมือนหรือความแตกต่างกับท้องถิ่นของตนอย่างไร  แล้วน าเสนอผลงานกลุ่ม 
8.  การวัดและประเมินผล 
 8.1  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตั้ง
ถิ่นฐานของคนในชุมชน
ของตนในอดีต   

ตรวจสอบความถูก
ต้องของข้อมูลท่ี
บันทึกลงในสมุด 

แบบตรวจสอบ
ความถูกต้องของของ
ข้อมูลท่ีบันทึกลงใน
สมุด 

ผ่านระดับ “ดี” 

วาดภาพ ระบายสี และ
เขียนค าบรรยายส้ัน ๆ 
ตามหัวข้อท่ีก าหนด 

ประเมินวาดภาพ 
ระบายสี และเขียนค า
บรรยายส้ัน ๆ  

แบบประเมินวาดภาพ 
ระบายสี และเขียนค า
บรรยายส้ัน ๆ  

ผ่านระดับ “ดี” 

 



 
 

๑๙ 
 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
แบ่งกลุ่มส ารวจวัฒนธรรม
ประเพณีด้านต่าง ๆ ของ
ชุมชนตนเองในอดีต  และ
การเขียนอธิบาย 
 

ประเมินการเขียน
อธิบายผลการส ารวจ 

ประเมินการเขียนอธิบาย
ผลการส ารวจ 

ผ่านระดับ “ดี” 

 

8.2  การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู้ 
ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

รายงานและการน าเสนอ
รายงานเรื่อง
ความสัมพันธ์ของ
ประเทศไทยท่ีมีต่อ
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้   

ประเมินรายงานและ
การน าเสนอรายงาน
เรื่องความสัมพันธ์
ของประเทศไทยท่ีมี
ต่อประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้   

แบบประเมินรายงาน
และการน าเสนอ
รายงานเรื่อง
ความสัมพันธ์ของ
ประเทศไทยท่ีมีต่อ
ประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้   

ผ่านระดับ “ดี” 

 

9.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
9.1  ใช้กระบวนการศึกษา / ค้นคว้า / อภิปราย / เรื่อง ปัจจัยการตั้งถิ่นฐานของชุมชนซึ่งขึ้นอยู่กับ

ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคม เช่น ความเจริญทางเทคโนโลยีการคมนาคม ความปลอดภัย (2 
ช่ัวโมง) 

9.2   ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสร้างความรู้/ ค้นคว้า / อภิปราย / น าเสนอ / บรรยาย / 
วิเคราะห์ เรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพัฒนาการของชุมชนท้ังปัจจัยทางภูมิศาสตร์ และปัจจัยทางสังคม
โดยสังเขป (2 ช่ัวโมง) 

9.3  ใช้กระบวนการกลุ่มจัดการเรียนรู้โดยวิธีสร้างความรู้/ ค้นคว้า / อภิปราย / น าเสนอ / 
บรรยาย / วิเคราะห์ เรื่อง ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมชุมชนของตนท่ีเกิดจากปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคม  (2 ช่ัวโมง) 

9.4  ใช้กระบวนการกลุ่ม /สร้างความรู้ / ค้นคว้า / อภิปราย / น าเสนอ /  อธิบาย / เรื่อง
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชนอื่น ๆ ท่ีมีความเหมือนและความต่างกับชุมชนของตนเอง
(3 ช่ัวโมง) 

9.5  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อทบทวนความรู้ท้ังหมดท่ีเรียน  เพื่อให้นักเรียนสร้างช้ินงาน
รวบยอดเรื่องปัจจัยท่ีมีผลต่อการตั้งถิ่นฐาน และพัฒนาการของชุมชนโดยแบ่งกลุ่มสืบค้นวัฒนธรรมประเพณีของ
ท้องถิ่นในภาคอื่น ๆ จากนั้นน ามาเปรียบเทียบว่า  มีความเหมือนหรือความแตกต่างกับท้องถิ่นของตนอย่างไร  แล้ว
น าเสนอผลงานกลุ่ม  (3 ช่ัวโมง)  
 9.6  ใช้กระบวนการศึกษา / ค้นคว้า / อภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณีในกลุ่มประเทศ
อาเซียน  
 



 
 

๒๐ 
 

10. ส่ือ / แหล่งเรียนรู้ 
 1.ภาพประเพณีต่างๆ 
 2.แผนท่ี 
 3.หนังสืออ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาเซียน  
 4.ชุดการสอนเกี่ยวกับอาเซียน 
 5.บทเรียนส าเร็จรูป 

แบบประเมินการเปรียบเทียบและการน าเสนอ 

ประเด็น                 
การประเมิน 

เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 
น้ าหนัก
จุดเน้น 4 

(ดีมาก) 
3 
(ดี) 

2 
(พอใช)้ 

1 
(ควรปรับปรุง) 

1. ความถูกต้องของ
เน้ือหา 

ครบถ้วนตรง
ประเด็นทุกหัวข้อ 
และเน้ือหา
ถูกต้องท้ังหมด 

ครบถ้วนตรง
ประเด็นทุกหัวข้อ 
แต่มีเน้ือหาไม่
ถูกต้องท้ังหมด 

ไม่ครบทุก
ประเด็น  แต่
เน้ือหาถูกต้อง
ตามประเด็นท่ี
รายงาน 

ไม่ครบทุกประเด็น  
และเน้ือหาไม่
ถูกต้องตามประเด็น
ท่ีรายงาน 

4 

2.  ภาษาท่ีใช้ในการ
เขียนเปรียบเทียบ 

ใช้ภาษาเขียนได้
ถูกต้อง  สื่อ
ความหมายได้
ชัดเจน   

ใช้ภาษาเขียนได้
ถูกต้อง แต่ สื่อ
ความหมายไม่
ชัดเจน 

ใช้ภาษาเขียนไม่
ถูกต้อง  สื่อ
ความหมายไม่
ชัดเจน 

ใช้ภาษาเขียนไม่
ถูกต้อง  สื่อความหมาย
ไม่ชัดเจน  และเขียน
หนังสือผิดมากจนท า
ให้ความหมายของค า
เปลี่ยนไป 

3 

3.  การน าเสนอ เน้ือหาชัดเจนเป็น
ล าดับข้ันตอน ใช้
ภาษาเหมาะสม  
เสียงดังฟังชัด  มี
ลีลาในการ
น าเสนอดี 

เน้ือหาชัดเจนเป็น
ล าดับข้ันตอน ใช้
ภาษาเหมาะสม  
แต่เสียงเบาฟังไม่
ชัดเจน   
มีลีลาในการ
น าเสนอดี 

เน้ือหาไม่ชัดเจน
ล าดับข้ันตอนยัง
ไม่เหมาะสม แต่
ใช้ภาษาเหมาะสม  
เสียงดังฟังชัด  แต่
ไม่มีลีลาในการ
น าเสนอดี 

เน้ือหาไม่ชัดเจน
ล าดับข้ันตอนยังไม่
เหมาะสม และใช้
ภาษาไม่เหมาะสม  
เสียงเบา  ไม่มีลีลา
ในการน าเสนอดี 

3 

 
 ระดับคุณภาพ    คะแนน   31  -  40    หมายถึง   ดีมาก              

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

 
 
 
 



 
 

๒๑ 
 

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 

แบบประเมินผลการจัดท าหน่วยการเรียนรู ้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  “ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตั้งถิ่นฐาน และพัฒนาการของชุมชน” 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3   เวลา  12 ช่ัวโมง 
ค าช้ีแจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย      ลงในช่องท่ีตรงกับระดับการปฏิบัติ 
 ระดับการปฏิบัติ   4   หมายถึง   การปฏิบัติมากท่ีสุด      3  หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
                                    2   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง     1   หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

4 3 2 1 
1. ช่ือหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     
2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  ตีความเช่ือมโยงกับอย่างเหมาะสม     
3. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด 

    

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

    

6. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

    

8.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถน าผู้เรียนไปสู่การสร้างช้ินงาน / 
ภาระงาน 

    

9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

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

หรือ    เฉล่ีย /        สรุปผล   
 
การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
 
 
 

 
 



 
 

๒๒ 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
รายวิชาพื้นฐาน     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชื่อหน่วย   บุคคลส าคัญของชาติไทย      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  เวลา  14  ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  ชื่อหน่วยการเรียนรู้  เรื่อง  บุคคลส าคัญของชาติไทย 
2.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
มาตรฐาน    

ส 4.3   เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย   มีความรัก  ความภูมิใจ
และธ ารงความเป็นไทย 

ตัวชี้วัด 

ป.3/1 ระบุพระนามและพระราชกรณียกิจโดยสังเขปของพระมหากษัตริย์ไทยท่ีเป็นผู้สถาปนา
อาณาจักรไทย 

ป. 3/2 อธิบายพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ ในรัชกาลปัจจุบัน 
โดยสังเขป 

ป. 3/3  เล่าวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยท่ีมีส่วนปกป้องประเทศชาติ 
3.  สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 

ประเทศไทยมีความเป็นมายาวนาน  มีอาณาจักรท่ีเจริญรุ่งเรืองในช่วงเวลาต่าง ๆ  พระมหากษัตริย์
ไทยและบุคคลส าคัญในประวัติศาสตร์ได้สร้างสรรค์ความเจริญและความมั่นคง  จนท าให้มีชาติไทยจนถึงทุก
วันนี้  คนรุ่นหลังจึงควรถือเป็นตัวอย่างในการท าประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมือง  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นศูนย์รวมใจของคนไทย ได้ทรงท า
คุณประโยชน์ต่อสังคมไทยและประเทศชาติหลายประการเพื่อให้ประเทศชาติมั่นคงและคนไทยอยู่เย็นเป็นสุข  
และเราควรเรียนรู้วีรกรรมของบรรพบุรุษไทย  และควรน าไปเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตาม   
4.  สาระการเรียนรู้ 
 4.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

4.1.1  พระราชประวัต ิพระราชกรณียกิจ โดยสังเขปของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์  สมเด็จพระ
รามาธิบดีท่ี ๑ (พระเจ้าอู่ทอง) สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช   ผู้สถาปนาอาณาจักรไทย สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ตามล าดับ  
  4.1.2  อาณาจักรไทยอื่นๆท่ีผนวกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของชาติไทย เช่น ล้านนานครศรีธรรมราช   
 4.1.3  พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
และสมเด็จพระบรมราชินีนาถโดยสังเขป 
 4.1.4  วีรกรรมของบรรพบุรุษไทยท่ีมีส่วนปกป้องประเทศชาติ เช่น ท้าวเทพสตรี ท้าวศรีสุนทร 
ชาวบ้านบางระจัน พระยาพิชัยดาบหัก สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  
 4.2  สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน (ถ้ามี) 
                    ไม่มี 
 
 



 
 

๒๓ 
 

5.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
5.1  ความสามารถในการส่ือสาร 
5.2  ความสามารถในการคิด 
5.3  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
5.4  ความสามารถในการแก้ปัญหา 

6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
6.1  ใฝ่เรียนรู้ 
6.2  มุ่งมั่นในการท างาน 
6.3  รักความเป็นไทย 
6.4  มีจิตสาธารณะ 
6.5  มีวินัย 
6.6  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์   

7. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
7.1.  แบ่งกลุ่มให้แต่ละกลุ่มท ารายงานเรื่องพระมหากษัตริย์ไทยผู้ทรงสถาปนาอาณาจักรไทย 
7.2  การตอบค าถามเรื่องอาณาจักรไทยอื่นๆท่ีผนวกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของชาติไทย 
7.3  สมุดภาพพระราชประวัติ  และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
7.4  จัดป้ายนิเทศวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยท่ีมีส่วนปกป้องประเทศชาติ 
7.5  รายงานประวัติบุคคลส าคัญของไทย 
ลักษณะงานสุดท้าย 
ให้นักเรียนเลือกบุคคลส าคัญของไทย  1 ท่าน  แล้วจัดท ารายงานบุคคลส าคัญของไทยท่ีเลือกตาม

หัวข้อท่ีก าหนด  แล้วน ามาเล่าให้เพื่อนฟังหน้าช้ันเรียน 
8.  การวัดและประเมินผล 
 8.1  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
รายงานเรื่อง
พระมหากษัตริย์ไทยผู้
ทรงสถาปนาอาณาจักร
ไทย 

แบบประเมินรายงานเรื่อง
พระมหากษัตริย์ไทยผู้ทรง
สถาปนาอาณาจักรไทย 

แบบประเมินรายงานเรื่อง
พระมหากษัตริย์ไทยผู้ทรง
สถาปนาอาณาจักรไทย 

ผ่านระดับ “ดี” 

การตอบค าถามเรื่อง
อาณาจักรไทยอื่นๆท่ี
ผนวกรวมเข้าเป็นส่วน
หนึ่งของชาติไทย 

ประเมินการตอบค าถาม
เรื่องอาณาจักรไทยอื่นๆท่ี
ผนวกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่ง
ของชาติไทย 

แบบประเมินการตอบค าถาม
เรื่องอาณาจักรไทยอื่นๆท่ี
ผนวกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่ง
ของชาติไทย 

 ผ่านระดับ “ดี” 

สมุดภาพพระราชประวัติ  
และพระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

ประเมินสมุดภาพสมุดภาพ
พระราชประวัติ  และพระราช
กรณียกิจของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 

แบบประเมินสุดภาพสมุดภาพ
พระราชประวัติ  และพระราช
กรณียกิจของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 

ผ่านระดับ “ดี” 

 
 
 



 
 

๒๔ 
 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
จัดป้ายนิเทศวีรกรรมของ
บรรพบุรุษไทยท่ีมีส่วน
ปกป้องประเทศชาติ 

ประเมินการจัดป้ายนิเทศ
วีรกรรมของบรรพบุรุษไทย
ท่ีมีส่วนปกป้องประเทศชาติ 

แบบประเมินการจัดป้ายนิเทศ
วีรกรรมของบรรพบุรุษไทย
ท่ีมีส่วนปกป้องประเทศชาติ 

ผ่านระดับ “ดี” 

 

8.2 การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู้ 
 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
รายงานประวัติบุคคล
ส าคัญของไทย 

ประเมินรายงานประวัติ
บุคคลส าคัญของไทย 

ประเมินรายงานประวัติบุคคล
ส าคัญของไทย 

ผ่านระดับ “ดี” 

 

9.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
9.1  ใช้กระบวนการศึกษา / สร้างความรู้ / ค้นคว้า / อภิปราย / การตอบค าถาม  เรื่อง  พระราช

ประวัติ พระราชกรณียกิจ โดยสังเขปของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์  สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๑ (พระเจ้าอู่ทอง) 
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช   ผู้สถาปนาอาณาจักร
ไทย สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ตามล าดับ  (3  ช่ัวโมง) 

9.2   ใช้กระบวนการกลุ่มจัดการเรียนรู้โดยวิธีสร้างความรู้/ ค้นคว้า / อภิปราย / น าเสนอ / 
บรรยาย / วิเคราะห์ เรื่อง อาณาจักรไทยอื่นๆท่ีผนวกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของชาติไทย เช่น ล้านนา
นครศรีธรรมราช        (3 ช่ัวโมง) 

9.3  ใช้กระบวนการศึกษา / ค้นคว้า / อภิปราย / น าเสนอ /  อธิบาย / เรื่องพระราชประวัติและ
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
โดยสังเขป                  (3 ช่ัวโมง) 

9.4  ใช้กระบวนการศึกษา / ค้นคว้า / อภิปราย / น าเสนอ /  อธิบาย / วีรกรรมของบรรพบุรุษไทย
ท่ีมีส่วนปกป้องประเทศชาติ เช่น ท้าวเทพสตรี ท้าวศรีสุนทร ชาวบ้านบางระจัน พระยาพิชัยดาบหัก สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  (3 ช่ัวโมง) 

9.5  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ทบทวนความรู้ท้ังหมดท่ีเรียน  เพื่อให้นักเรียนให้นักเรียนเลือก
บุคคลส าคัญของไทย  1 ท่าน  แล้วจัดท ารายงานบุคคลส าคัญของไทยท่ีเลือกตามหัวข้อท่ีก าหนด  แล้วน ามา
เล่าให้เพื่อนฟังหน้าช้ันเรียน(2 ช่ัวโมง)   
10.  สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 
 1.ใบความรู้ 
 2.ภาพถ่ายอาณาจักรของไทย 
 3.พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 
 4. หนังสืออ่านเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 



 
 

๒๕ 
 

แบบประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม 
                  รายการ
พฤติกรรม 
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 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30  
ผลการประเมิน 

กลุ่มท่ี  1              

กลุ่มท่ี  2              
กลุ่มท่ี  3              

กลุ่มท่ี  4              

กลุ่มท่ี  5              

กลุ่มท่ี  6              

กลุ่มท่ี  7              

กลุ่มท่ี  8              

รวมท้ังส้ิน              

เฉล่ีย ( x  )              

สรุประดับคุณภาพ 
จ าแนกตามรายการพฤติกรรม 

             

 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒๖ 
 

แบบประเมินรายงาน และการน าเสนอ 

ประเด็น                 
การประเมิน 

เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 
น้ าหนัก
จุดเน้น 4 

(ดีมาก) 
3 
(ดี) 

2 
(พอใช)้ 

1 
(ควรปรับปรุง) 

1. ความถูกต้องของ
เน้ือหา 

ครบถ้วนตรง
ประเด็นทุกหัวข้อ 
และเน้ือหา
ถูกต้องท้ังหมด 

ครบถ้วนตรง
ประเด็นทุกหัวข้อ 
แต่มีเน้ือหาไม่
ถูกต้องท้ังหมด 

ไม่ครบทุก
ประเด็น  แต่
เน้ือหาถูกต้อง
ตามประเด็นท่ี
รายงาน 

ไม่ครบทุกประเด็น  
และเน้ือหาไม่
ถูกต้องตามประเด็น
ท่ีรายงาน 

4 

2.  ภาษาท่ีใช้ในการ
เขียนรายงาน 

ใช้ภาษาเขียนได้
ถูกต้อง  สื่อ
ความหมายได้
ชัดเจน   

ใช้ภาษาเขียนได้
ถูกต้อง แต่ สื่อ
ความหมายไม่
ชัดเจน 

ใช้ภาษาเขียนไม่
ถูกต้อง  สื่อ
ความหมายไม่
ชัดเจน 

ใช้ภาษาเขียนไม่
ถูกต้อง  สื่อความหมาย
ไม่ชัดเจน  และเขียน
หนังสือผิดมากจนท า
ให้ความหมายของค า
เปลี่ยนไป 

3 

3.  ความสมบูรณ์
ครบถ้วนของรายงาน 

มีองค์ประกอบของ
การเขียนรายงาน
ครบถ้วน 

มีองค์ประกอบของ
การเขียนรายงานไม่
ครบถ้วน ขาด 1 
องค์ประกอบ 

มีองค์ประกอบของ
การเขียนรายงานไม่
ครบถ้วน ขาด 2
องค์ประกอบ 

มีองค์ประกอบของการ
เขียนรายงานไม่
ครบถ้วน ขาด มากกว่า
2องค์ประกอบข้ึนไป 

2 

4.  การน าเสนอ เน้ือหาชัดเจนเป็น
ล าดับข้ันตอน ใช้
ภาษาเหมาะสม  
เสียงดังฟังชัด  มี
ลีลาในการ
น าเสนอดี 

เน้ือหาชัดเจนเป็น
ล าดับข้ันตอน ใช้
ภาษาเหมาะสม  
แต่เสียงเบาฟังไม่
ชัดเจน   
มีลีลาในการ
น าเสนอดี 

เน้ือหาไม่ชัดเจน
ล าดับข้ันตอนยัง
ไม่เหมาะสม แต่
ใช้ภาษาเหมาะสม  
เสียงดังฟังชัด  แต่
ไม่มีลีลาในการ
น าเสนอดี 

เน้ือหาไม่ชัดเจน
ล าดับข้ันตอนยังไม่
เหมาะสม และใช้
ภาษาไม่เหมาะสม  
เสียงเบา  ไม่มีลีลา
ในการน าเสนอดี 

1 

 
 ระดับคุณภาพ    คะแนน   31  -  40    หมายถึง   ดีมาก              

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

 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒๗ 
 

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 

แบบประเมินผลการจัดท าหน่วยการเรียนรู ้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  “บุคคลส าคัญของชาติไทย” 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3   เวลา  14 ช่ัวโมง 
ค าช้ีแจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย      ลงในช่องท่ีตรงกับระดับการปฏิบัติ 
 ระดับการปฏิบัติ   4   หมายถึง   การปฏิบัติมากท่ีสุด      3  หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
                                              2   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง     1   หมายถึง   การปฏิบัติ

น้อย 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

4 3 2 1 
1. ช่ือหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     
2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  ตีความเช่ือมโยงกับอย่างเหมาะสม     
3. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด 

    

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

    

6. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

    

8.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถน าผู้เรียนไปสู่การสร้างช้ินงาน / 
ภาระงาน 

    

9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

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

หรือ    เฉล่ีย /        สรุปผล   
 
การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
 
 
 



 
 

๒๘ 
 

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 
 


