
 
ใบงาน เรื่อง ท่ีมาของศักราช 

วิชาประวัติศาสตร์ ส 13102 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศักราชในชีวิตประจำวัน 

ตัวช้ีวัด ส 4.1 ป.3/1  เทียบศักราชท่ีสำคัญตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 
ใบงานของวันพฤหัสบดี ชั่วโมงท่ี 2 วันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 

 

คำชี้แจง ให้นักเรียนบอกคำเต็มของศักราช และความเป็นมาของศักราช (สามารถสืบค้นจากหนังสือเรียน 
หรืออินเตอร์เน็ต) 

       พ.ศ.    ค.ศ.             ฮ.ศ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ...................................................................................เลขที่..........................  
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ใบงาน เรื่อง วัน เดือน ปีเกิดของสมาชิกในบ้าน 

วิชาประวัติศาสตร์ ส 13102 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศักราชในชีวิตประจำวัน 

ตัวช้ีวัด ส 4.1 ป.3/1  เทียบศักราชท่ีสำคัญตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 
ใบงานของวันพฤหัสบดี ชั่วโมงท่ี 2 วันที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 

คำชี้แจง  ให้นักเรียนสำรวจวัน เดือน ปีเกิดของสมาชิกในครอบครัว จากนั้นเทียบเป็น ค.ศ. ให้ถูกต้อง    
(ศึกษาจากหนังสือในหน่วยที่ 1) 

1. ชื่อ.............................................สกุล....................... ......................... 

เกิดวันที่.........เดือน......................พ.ศ...............หรือ ค.ศ...................... 

2. ชื่อ.............................................สกุล....................... ......................... 

เกิดวันที่.........เดือน......................พ.ศ...............หรือ ค.ศ...................... 

3. ชื่อ.............................................สกุล....................... ......................... 

เกิดวันที่.........เดือน......................พ.ศ...............หรือ ค.ศ...................... 

4. ชื่อ.............................................สกุล....................... ......................... 

เกิดวันที่.........เดือน......................พ.ศ...............หรือ ค.ศ...................... 

5. ชื่อ.............................................สกุล....................... ......................... 

เกิดวันที่.........เดือน......................พ.ศ...............หรือ ค.ศ...................... 

 

หมายเหตุ หากมีสมาชิกมากกว่า 5 คน ให้นักเรียนเขียนเพ่ิมเติมได้ด้านหลังกระดาษ 

 

 

ชื่อ...................................................................................เลขที่..........................  



 
ใบงาน เรื่อง วัน เดือน ปีเกิดของสมาชิกในบ้าน 

วิชาประวัติศาสตร์ ส 13102 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศักราชในชีวิตประจำวัน 

ตัวช้ีวัด ส 4.1 ป.3/1  เทียบศักราชท่ีสำคัญตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 
ใบงานของวันพฤหัสบดี ชั่วโมงท่ี 2 วันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 

 
คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนปฏิทินของเดือนกรกฎาคม พุทธศักราช 2564 

ตัวอย่างปฏิทิน 

 

กรกฎาคม  2564 

 

 

 

 

 

  

 

ชื่อ...................................................................................เลขที่..........................  

 

SUN MON TUE WED THU FRI SAT 

       

       

       

       

       



  
ใบงาน เรื่อง เปรียบเทียบ วัน เดือน ปีเกิด 

วิชาประวัติศาสตร์ ส 13102 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศักราชในชีวิตประจำวัน 

ตัวช้ีวัด ส 4.1 ป.3/1  เทียบศักราชท่ีสำคัญตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 
ใบงานของวันพฤหัสบดี ชั่วโมงท่ี 2 วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

คำชี้แจง ให้นักเรียนดูภาพแล้วตอบคำถามต่อไปนี้ 

 

ชื่อ...................................................................................เลขที่..........................  



 
ใบงาน เรื่อง การเทียบศักราช 

วิชาประวัติศาสตร์ ส 13102 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศักราชในชีวิตประจำวัน 

ตัวช้ีวัด ส 4.1 ป.3/1  เทียบศักราชท่ีสำคัญตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 
ใบงานของวันพฤหัสบดี ชั่วโมงท่ี 2 วันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

คำชี้แจง ให้นักเรียนอ่านข้อมูลแล้วตอบคำถามต่อไปนี้ 

 

ชื่อ...................................................................................เลขที่..........................  

 



 
ใบงาน เรื่อง เรื่องราวสำคัญของชุมชน 

วิชาประวัติศาสตร์ ส 13102 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศักราชในชีวิตประจำวัน 

ตัวช้ีวัด ส 4.1 ป.3/1  เทียบศักราชท่ีสำคัญตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 
ใบงานของวันพฤหัสบดี ชั่วโมงท่ี 2 วันที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

คำชี้แจง ให้นักเรียนเรียงลำดับเหตุการณ์ของชุมชนตามพุทธศักราชที่กำหนดให้ 

 
ชื่อ...................................................................................เลขที่..........................  

 



 
ใบงาน เรื่อง โรงเรียนของเรา 

วิชาประวัติศาสตร์ ส 13102 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องราวสำคัญของโรงเรียนและชุมชน 

ตัวช้ีวัด ส 4.1 ป.3/2 แสดงลำดับเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชน โดยระบุหลักฐานและ
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

ใบงานของวันพฤหัสบดี ชั่วโมงท่ี 2 วันที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

คำชี้แจง ให้นักเรียนวาดรูปโรงเรียนของฉัน พร้อมระบายสี 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ...................................................................................เลขที่..........................  

 



 
ใบงาน เรื่อง ข้อมูลพื้นฐานของฉันในโรงเรียน 

วิชาประวัติศาสตร์ ส 13102 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องราวสำคัญของโรงเรียนและชุมชน 

ตัวช้ีวัด ส 4.1 ป.3/2 แสดงลำดับเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชน โดยระบุหลักฐานและ
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

ใบงานของวันพฤหัสบดี ชั่วโมงท่ี 2 วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

คำชี้แจง  ให้นักเรียนเติมคำตอบลงในช่องว่างต่อไปนี้ 

 

 

เพื่อนในห้องเรียนมีจำนวน.............................คน 

ชื่อ...................................................................................เลขที่..........................  

 


