คู่มือครูสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสำ�หรับโรงเรียนปลายทาง

วิชา
1. จำ�นวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
2. ผู้เขียนคู่มือ
ชื่อ นางสาวรัตนา จุรุพันธ์
สถานที่ทำ�งาน
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ประวัติศาสตร์ ส12102
จำ�นวน 17 ชั่วโมง/ภาคเรียน
ตำ�แหน่งครูผู้สอน
โรงเรียนวังไกลกังวลอำ�เภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 0-3251-4186 โทรสาร 0-3251-4171

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

กำ�หนดการเรียนรู้รายชั่วโมง และสิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม
รายวิชา สังคมศึกษา (ประวัติศาสตร์) รหัสวิชา ส12102
ครั้ง วัน/เดือน/ปี จำ�นวน
ที่
เวลา
ชัว่ โมง
1
2
3
4
5
6
7

8
9

10
11

เรื่องที่สอน

มาตรฐาน
สิ่งที่ ร.ร.ปลายทาง
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด ต้องเตรียม (ครู/นักเรียน)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ช่วงเวลา
ศ 22 พ.ค. 58 1/60 ทดสอบก่อนเรียน/เนื้อหา
09.30 - 10.30 น.
ศ 29 พ.ค. 58 1/60 การศึกษาประวัติศาสตร์
ส 4.1 ป. 2/1
09.30 - 10.30 น.
ศ 5 มิ.ย. 58 1/60 คำ�บอกช่วงเวลา
ส 4.1 ป. 2/1
09.30 - 10.30 น.
ศ 12 มิ.ย. 58 1/60 การใช้ปฏิทิน
ส 4.1 ป. 2/1
09.30 - 10.30 น.
ศ 19 มิ.ย. 58 1/60 การศึกษาวันสำ�คัญในปฏิทิน
ส 4.1 ป. 2/1
09.30 - 10.30 น.
ศ 26 มิ.ย. 58 1/60 วันเวลาแบบไทย-สากล
ส 4.1 ป. 2/2
09.30 - 10.30 น.
ศ 3 ก.ค. 58 1/60 การเปรียบเทียบ ปี ค.ศ. - ปี พ.ศ.
ส 4.1 ป. 2/1
09.30 - 10.30 น.
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ลำ�ดับเหตุการณ์
ศ 10 ก.ค. 58 1/60 การเรียนรู้เรื่องของตัวเราและครอบครัว
ส 4.1 ป. 2/2
09.30 - 10.30 น.
ศ 17 ก.ค. 58 1/60 การใช้เส้นเวลา ลำ�ดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ส 4.1 ป. 2/2
09.30 - 10.30 น.
ในครอบครัว
22 - 24 กรกฎาคม 2558 สอบกลางภาค
วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558 หยุดวันเข้าพรรษา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วิถีชีวิตของคนในชุมชน
ศ 7 ส.ค. 58 1/60 การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
ส 4.2 ป. 2/1
09.30 - 10.30 น.
ศ 14 ส.ค. 58 1/60 วิถีชีวิตของคนชุมชนในอดีตและปัจจุบัน
ส 4.2 ป. 2/1
09.30 - 10.30 น.

แบบทดสอบเนื้อหา
ภาพ ใบความรู้
ใบกิจกรรม
ภาพ ใบความรู้
ใบกิจกรรม
ภาพ ใบความรู้
ใบกิจกรรม
ภาพ ใบความรู้
ใบกิจกรรม
ภาพ ใบความรู้
ใบกิจกรรม
ภาพ ใบความรู้
ใบกิจกรรม
ภาพ ใบความรู้
ใบกิจกรรม
ภาพ ใบความรู้
ใบกิจกรรม

ภาพ ใบความรู้
ใบกิจกรรม
ภาพ ใบความรู้
ใบกิจกรรม
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กำ�หนดการเรียนรู้รายชั่วโมง และสิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม
รายวิชา สังคมศึกษา (ประวัติศาสตร์) รหัสวิชา ส12102
ครั้ง วัน/เดือน/ปี จำ�นวน
ที่
เวลา
ชัว่ โมง

เรื่องที่สอน

12 ศ 21 ส.ค. 58 1/60 การเปลี่ยนแปลงวิถีชิวตของในชุมชน
09.30 - 10.30 น.
(ด้านเครื่องใช้, ที่อยู่อาศัย)
13 ศ 28 ส.ค. 58 1/60 การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน
09.30 - 10.30 น.
(ด้านอาชีพ, การแต่งกาย)
14 ศ 4 ก.ย. 58 1/60 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
09.30 - 10.30 น.
ที่มีตอ่ ชีวิตของคนในชุมชน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 รู้จักอาเซียน
15 ศ 11 ก.ย. 58 1/60 รู้จักอาเซียน
09.30 - 10.30 น.
16 ศ 18 ก.ย. 58 1/60 ประเทศสมาชิกอาเซียน
09.30 - 10.30 น.
17 ศ 25 ก.ย. 58 1/60 ประเทศสมาชิกอาเซียน/ทดสอบหลังเรียน
09.30 - 10.30 น.
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มาตรฐาน
สิ่งที่ ร.ร.ปลายทาง
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด ต้องเตรียม (ครู/นักเรียน)
ส 4.2 ป. 2/1
ส 4.2 ป. 2/1
ส 4.2 ป. 2/1

ส 4.2 ป. 2/2
ส 4.2 ป. 2/2
ส 4.2 ป. 2/2

ภาพ ใบความรู้
ใบกิจกรรม
ภาพ ใบความรู้
ใบกิจกรรม
ภาพ ใบความรู้
ใบกิจกรรม
ภาพ ใบความรู้
ใบกิจกรรม
ภาพ ใบความรู้
ใบกิจกรรม
ใบกิจกรรม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

มาตรฐานการเรียนรู้ /
ตัวชี้วัด

รายวิชา

ประวัติศาสตร์
รหัสวิชา ส12102
เวลา 17 ชั่วโมง

สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
มาตรฐานการเรียนรู้ ส 4.1 เข้าใจความหมาย ความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัตศิ าสตร์ สามารถใช่
วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วัด ส 4.1 ป. 1/1 ใช้คำ�ระบุเวลาที่แสดงเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต
ส 4.1 ป. 1/2 ลำ�ดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือในชีวิตของตนเองโดยใช้หลักฐานที่
เกี่ยวข้อง

สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
มาตรฐานการเรียนรู้ ส 4.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์
และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสําคัญและ
สามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตัวชี้วัด ส 4.2 ป. 1/1 สืบค้นถึงการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตประจำ�วันของคนในชุมชนของตนจากอดีต
ถึงปัจจุบัน
ส 4.2 ป. 1/2 อธิบายผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน
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คำ�อธิบายรายวิชา
รายวิชา

ประวัติศาสตร์
รหัสวิชา ส12102

รู้จักวันเวลาตามระบบสุริยุคติและจันทรคติที่ปรากฏในปฏิทินที่แสดงเหตุการณ์สำ�คัญในอดีตและ
ปัจจุบัน รวมทั้ง การ ใช้คำ�ที่แสดงเวลาในอดีต ปัจจุบัน และ อนาคต เช่น วันนี้ เมื่อวานนี้ พรุ่งนี้ เดือนนี้
เดือนก่อน เดือนหน้า  ปีนี้ ปีก่อน ปีหน้า  ในการอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือในชีวิตตนเอง
โดยใช้ทักษะการสังเกต การสอบถาม การเชื่อมโยง การเรียงลำ�ดับ การเล่าเรื่อง การรวบรวมข้อมูล การ
อธิบาย เพื่อให้สามารถใช้วันเวลาเรียงลำ�ดับเหตุการณ์สำ�คัญได้ถูกต้องว่าเหตุการณ์ใดเกิดก่อน เหตุการณ์ใด
เกิดหลัง ช่วงเวลาใดเกิดเหตุการณ์สำ�คัญใด
รู้ วิ ธี สื บ ค้ น เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในครอบครั ว โดยใช้ ห ลั ก ฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ ภาพถ่ า ย สู ติ บั ต ร
ทะเบียนบ้าน เครื่องมือเครื่องใช้ มาอธิบายเรื่องราวต่างๆ สามารถเรียงลำ�ดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัว
หรือชีวิตของตนเองโดยใช้เส้นเวลา  (Timeline) โดยใช้ทักษะการสอบถาม การรวบรวมข้อมูล การสรุปความ
การเล่าเรื่อง เพื่อฝึกทักษะพื้นฐานของวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการสืบค้นเรื่องราวในครอบครัวโดยใช้
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและบอกเล่าข้อเท็จจริงที่ค้นพบได้อย่างน่าสนใจ
ศึกษาและสืบค้นข้อมูลในชุมชนอย่างง่ายๆ ในเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของคนในชุมชน
ของตนจากอดีตถึงปัจจุบัน ในด้านต่างๆ เช่น การประกอบอาชีพ การแต่งกาย การสื่อสาร ขนบธรรมเนียม
ประเพณีในชุมชน เข้าใจสาเหตุและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน โดยใช้
ทักษะการสอบถาม การสังเกต การวิเคราะห์ การอธิบายอย่างมีเหตุมีผล การสร้างผังความคิด การจัด
นิทรรศการ เพื่อเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามกาลเวลาอย่างต่อเนื่องมีความเข้าใจชุมชนที่มีความ
แตกต่าง ความหลากหลาย และสามารถปรับตัวอยู่ในชีวิตประจำ�วันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ศึกษา  สืบค้นประวัติและผลงานของบุคคลที่ทำ�ประโยชน์ต่อท้องถิ่นหรือประเทศชาติ ในด้านการ
สร้างสรรค์วัฒนธรรม/การสร้างความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงที่ควรนำ�เป็นแบบอย่าง รวมทั้งวัฒนธรรม
ไทย ประเพณีไทย และภูมิปัญญาไทยที่ภ าคภูมิใจและควรอนุรักษ์ไว้เช่น การทำ�ความเคารพแบบไทย
ภาษาไทย ประเพณีไทย ศิลปะไทย ดนตรีไทย โดยใช้ทักษะการสืบค้น การสังเกต การอ่าน การรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ การใช้เหตุผล การอธิบาย และการนำ�เสนอ เพื่อให้เห็นคุณค่าและแบบอย่างการกระทำ�
ความดีของบรรพบุรุษที่ได้สร้างประโยชน์ให้ท้องถิ่นและประเทศ เกิดความรัก และความภาคภูมิใจในความ
เป็นไทย วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย และธำ�รงความเป็นไทย
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รหัสตัวชี้วัด
ส 4.1
ส 4.2
ส 4.3

ป. 2/1 ป. 2/2
ป. 2/1 ป. 2/2
ป. 2/1 ป. 2/2

รวมทั้งหมด 6 ตัวชี้วัด
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โครงสร้าง
รายวิชา
หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

1

ช่วงเวลา

2

ลำ�ดับเหตุการณ์

3

วิถีชีวิตของคนในชุมชน

4

รู้จักอาเซียน
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รายวิชา

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
ส 4.1 ป. 2/1

ประวัติศาสตร์
รหัสวิชา ส12102
เวลา 17 ชั่วโมง

สาระสำ�คัญ

- ใช้คำ�ระบุเวลาที่แสดงเหตุการณ์ในอดีตปัจจุบัน
และอนาคต
ส 4.1 ป. 2/2 - ลำ�ดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวในชีวิตของ
ตนเองโดยใช้หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ส 4.2 ป. 2/1 - สื บ ค้ น ถึ ง การเปลี่ ย นแปลงในวิ ถี ชี วิ ต ประจำ � วั น
ของคนในชุมชนของตนจากอดีตถึงปัจจุบัน
ส 4.2 ป. 2/2 - รู้ข้อมูลของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ ความคล้ายคลึงและความแตกต่าง
กลางภาค
สอบปลายภาค
รวมตลอดภาคเรียน

เวลา นํ้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
7

30

2

10

5

20

3

10
10
20
100

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

แผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา ประวัติศาสตร์
รหัสวิชา ส12102

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

เรื่อง

ประวัติศาสตร์น่ารู้
เวลา 4 ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
มาตรฐานการเรียนรู้ ส 4.1 เข้าใจความหมาย ความสำ�คัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สามารถ
ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วัด ส 4.1 ป. 2/1 ใช้คำ�ระบุเวลาที่แสดงเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

2. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายช่วงเวลาอดีตในปัจจุบัน อนาคตและการใช้คำ�บอกช่วงเวลาเพื่อแสดงเหตุการณ์
2. จำ�แนกช่วงเวลาอดีต ปัจจุบัน และอนาคตได้
3. มี ค วามสนใจศึ ก ษาเรี ย นรู้ ช่ ว งเวลาอดี ต ปั จ จุ บั น และอนาคตในการลำ � ดั บ เหตุ ก ารณ์ ใ นชี วิ ต
ประจำ�วัน
4. อธิบายวันสำ�คัญที่ปรากฎในปฏิทินที่แสดงเหตุการณ์สำ�คัญในอดีตและปัจจุบัน
5. เข้าใจการแบ่งช่วงเวลาวัน เดือน ปีของปฏิทินแบบไทยและสากลในปัจจุบัน
6. เห็ น คุ ณ ค่ า ของเวลาที่ สั ม พั น ธ์ กั บ อดี ต ปั จ จุ บั น และอนาคตรวมทั้ ง สามารถนำ � ไปใช้ ใ นชี วิ ต
ประจำ�วันได้

3. สาระสำ�คัญ
1. การรู้เหตุการณ์ช่วงเวลาอดีต ปัจจุบัน และอนาคตทำ�ให้สามารถเรียงลำ�ดับเหตุการณ์ได้ถูกต้อง
2. ปฏิทิน เป็นเครื่องมือบอกช่วงเวลาเป็นวัน สัปดาห์ เดือน และปี

4. สาระการเรียนรู้
ความรู้
1. ช่วงเวลา อดีต ปัจจุบัน และอนาคต
2. การใช้คำ�บอกช่วงเวลาเพื่อแสดงเหตุการณ์
3. วันสำ�คัญที่ปรากฏในปฏิทินที่แสดงเหตุการณ์สำ�คัญในอดีต และปัจจุบัน
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ทักษะ/กระบวนการ
การจำ�แนก การจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพ การสรุปความรู้

เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม
1. เห็นความสำ�คัญวันเวลาจากอดีตสู่ปัจจุบัน
2. เห็นคุณค่าของปฏิทิน วันสำ�คัญต่างๆ

5. สมรรถนะสำ�คัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำ�งาน

7. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
1. แผนภาพช่วงเวลา อดีต ปัจจุบันและอนาคต
2. แผนภาพส่วนประกอบของปฏิทิน
3. แผนภาพประโยชน์ของปฏิทิน

การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการประเมิน
ความมีวินัยใฝ่เรียนรู้
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ระดับคุณภาพ
4 (ดีมาก)

3 (ดี)

2 (พอใช้)

1 (ปรับปรุง)

สนใจใฝ่เรียนรู้ ร่วมกิจกรรม
เรียนรู้ดีมีความตั้งใจและมี
การค้นค้วาเพิ่มเติมอย่าง
ต่อเนื่อง

สนใจร่วมกิจกรรมเรียนรู้ดี
พอควรมีความตั้งใจพอใช้
และมีการค้นค้วาเพิ่มเติม
น้อยครั้ง

สนใจและมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการเรียนรู้
น้อยและมีการค้นคว้า
เพิ่มเติมน้อยครั้ง

สนใจและมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการเรียนรู้
น้อยและไม่ใส่ใจ
ค้นค้วาเพิ่มเติม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

8. กิจกรรมการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ 1
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายช่วงเวลาในอดีต ปัจจุบัน อนาคตและการใช้คำ�บอกช่วงเวลาเพื่อแสดงเหตุการณ์
2. จำ�แนกช่วงเวลาอดีต ปัจุบัน และอนาคตได้
3. มี ค วามสนใจศึ ก ษาเรี ย นรู้ ช่ ว งเวลาอดี ต ปั จ จุ บั น และอนาคตในการลำ � ดั บ เหตุ ก ารณ์ ใ นชี วิ ต
ประจำ�วันได้
กิจกรรมการเรียนรู้ชั่วโมงที่ 1
ขั้นนำ�
ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่มอดีต กลุ่มปัจจุบัน และกลุ่มอนาคต ให้
ร่วมกัน เล่นเกมจัดบัตรคำ�ที่มีความหมายตรงกับกลุ่มของตนเอง โดยครูติดบัตรคำ�
บนกระดาน ดังนี้
		

อดีต			

พรุ่งนี้

วันนี้
ปีนี้

ปัจจุบัน			

เมื่อวานนี้

เดือนก่อน
ปีก่อน

อนาคต

เดือนนี้

เดือนหน้า
ปีหน้า

โดยให้นกั เรียนแต่ละกลุม่ ร่วมกันนำ�บัตรคำ�ทีม่ คี วามหมายตรงกับกลุม่ ของตนเอง
ไปติดให้ตรงกับความหมายของกลุม่ กลุม่ ทีจ่ ดั เสร็จก่อนเป็นผูช้ นะและครูตรวจสอบความ
ถูกต้องพร้อมอธิบายเพิ่มเติม
ขั้นสอน
ครูอธิบายสรุปเพิ่มเติมว่า  “อดีต” คือ ช่วงเวลาที่ผ่านพ้นไป เช่นเมื่อวานนี้ เมื่อเดือน
ก่อน “เมื่อปีก่อน” “ปัจจุบัน” คือ ช่วงเวลาที่กำ�ลังดำ�เนินอยู่ในขณะนี้ วันนี้ เดือนนี้ ปี
นี้ “อนาคต” คือ ช่วงเวลาที่ยังไม่เกิดขึ้น เช่น พรุ่งนี้ เดือนหน้า ปีหน้า
ขั้นสรุป 1. ครูยกตัวอย่างช่วงเวลาที่เป็นภาษาอังกฤษให้นักเรียนจำ�แนกว่า ตรงกับความหมายของ
ช่วงเวลาใดเช่น
Yesterday

Today

Tomorrow

2. ครูนำ�ตัวอย่างสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตมา  ยก
ตัวอย่างให้นักเรียนร่วมกันจำ�แนกพร้อมอธิบายสรุปความรู้เพิ่มเติม
3. ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ “การรู้เหตุการณ์ช่วงเวลาอดีต ปัจจุบัน และ
อนาคต” ทำ�ให้สามารถเรียงลำ�ดับเหตุการณ์ได้ถูกต้อง
4. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นโดยครูใช้คำ�ถามท้าทาย “นักเรียนจะใช้เหตุการณ์
ในอดีตมาพัฒนาตนเองในปัจจุบันให้ดีกว่าเดิมได้อย่างไร”

151

คู่มือครูสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสำ�หรับโรงเรียนปลายทาง

ชั่วโมงที่ 2
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายช่วงเวลาอดีตในปัจจุบัน อนาคตและการใช้คำ�บอกช่วงเวลาเพื่อแสดงเหตุการณ์
2. จำ�แนกช่วงเวลาอดีต ปัจจุบัน และอนาคตได้
3. มีความสนใจศึกษาเรียนรู้ช่วงเวลาอดีต ปัจจุบัน และอนาคตในการลำ�ดับเหตุการณ์ในชีวิต
ประจำ�วัน
กิจกรรมการเรียนรู้ชั่วโมงที่ 2
ขั้นนำ�
ครูนำ�ภาพเด็กกับครอบครัวตอนยังเด็ก และภาพนักเรียนตอนปัจจุบันมาให้นักเรียน
ช่วยอภิปราย
ขั้นสอน 1. ครูทบทวนคำ�ศัพท์เกี่ยวกับอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ก่อนนำ�เข้าสู่บทเรียน
2. ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตจาก
แถบประโยคที่ครูกำ�หนดให้ โดยร่วมกันจัดเรียงเป็นแผนภาพให้ถูกต้องบนกระดาษ
และอ่านพร้อมกัน
		
ตัวอย่างแผนภาพ
อดีต

ปัจจุบัน

ปีก่อน ฉันเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ปีนี้ ผมเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

เดือนก่อน ฉันไปเยี่ยมตาและยายที่ชลบุรี

เดือนนี้ ที่โรงเรียนผมมีแข่งกีฬาสี

เมื่อวานนี้ ฉันไปเที่ยวสวนสัตว์

วันนี้ ผมเรียนสาระประวัติศาสตร์
อนาคต

พรุ่งนี้ ฉันจะช่วยพ่อแม่ทำ�งานบ้าน
เดือนหน้า ฉันจะไปเที่ยวเชียงใหม่
ปีหน้า ฉันจะเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ขั้นสรุป
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3. ครูอธิบายแผนภาพเพิ่มเติมและทดสอบความเข้าใจของนักเรียน โดยการซักถามจาก
นักเรียนในชั้นเรียนโดยการสุ่มตัวอย่าง
1. ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ “การรู้เหตุการณ์ช่วงเวลาอดีต ปัจจุบัน และ
อนาคต” ทำ�ให้สามารถเรียงลำ�ดับเหตุการณ์ได้ถูกต้อง
2. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำ�ถามท้าทาย “อดีตคือสิ่งที่ผ่าน
ไปแล้ว และอนาคตคือเหตุการณ์ที่ยังมาไม่ถึง” แล้วนักเรียนจะใช้เวลาในปัจจุบันให้
เกิดประโยชน์ต่อตนเองอย่างไรบ้าง”

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ชั่วโมงที่ 3
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายวันสำ�คัญที่ปรากฏในปฏิทินที่แสดงเหตุการณ์สำ�คัญในอดีตและปัจจุบัน
2. เข้าใจการแบ่งช่วงเวลาวัน เดือน ปีของปฏิทินแบบไทยและสากลในปัจจุบัน
3. เห็ น คุ ณ ค่ า ของเวลาที่ สั ม พั น ธ์ กั บ อดี ต ปั จ จุ บั น และอนาคตรวมทั้ ง สามารถนำ � ไปใช้ ใ นชี วิ ต
ประจำ�วันได้
กิจกรรมการเรียนรู้ชั่วโมงที่ 3
ขั้นนำ�
ครูนำ�ตัวอย่างปฏิทินรูปแบบต่างๆ มาให้นักเรียนทั้งแบบแขวน แบบตั้งโต๊ะ และแบบ
พกพา จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับปฏิทิน โดยครูใช้คำ�ถาม
1. ที่บ้านของนักเรียนมีปฏิทินแบบใดบ้าง (แบบแขวน แบบตั้งโต๊ะ แบบพกพา)
2. นักเรียนชอบปฏิทินรูปแบบใดมากที่สุด เพราะอะไร (ตัวอย่างคำ�ตอบ ชอบแบบตั้งโต๊ะ
เพราะมีรูปแบบที่สวยงานและดูง่าย)
ขั้นสอน 1. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มตามความเหมาะสมแล้วนำ�ปฏิทินแบบต่างๆ ให้แต่ละกลุ่ม
และให้นักเรียนร่วมกันบอกว่าในปฏิทินบอกอะไรบ้าง จากนั้นให้ครูบันทึกคำ�ตอบของ
นักเรียนลงในแผนภาพ ดังนี้
ชื่อเดือน

ตัวเลขวันที่

ข้างขึ้น ข้างแรม

ชื่อวันสำ�คัญ

ส่วนประกอบของปฏิทิน

ปี

ชื่อวัน

2. ครูนำ�ปฏิทินขนาดใหญ่ที่แสดงให้เห็นครบทั้ง 12 เดือนของปีปัจจุบัน มาให้นักเรียนดู
และร่วมกันตอบคำ�ถาม โดยครูใช้คำ�ถาม
1) ปฏิทินนี้เป็นของ พ.ศ. อะไร (ตัวอย่างคำ�ตอบ พ.ศ. 2558)
2) ในปฏิทินของปีนี้มีจำ�นวนเดือนกี่เดือน (12 เดือน)
3) เดือนแรกของปีคือเดือนอะไร (เดือนมกราคม)
4) เดือนที่มีจำ�นวนวันมากที่สุด คือกี่วัน (31 วันจะมีชื่อลงท้ายด้วย คำ�ว่า คม)
5) เดือนที่มีจำ�นวนวันน้อยที่สุด คือกี่วัน (28 หรือ 29 วัน ได้แก่เดือน กุมภาพันธ์)
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ขั้นสรุป

1. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ “ปฏิทินเป็นเครื่องมือบอกช่วงเวลาเป็นวัน สัปดาห์
เดือน และปี แสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์สำ�คัญในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต”
2. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำ�ถามท้าท้าย “นักเรียนสามารถใช้
ความรู้จากปฏิทินวางแผนการดำ�เนินชีวิตประจำ�วันของตนเองอย่างไร”

ชั่วโมงที่ 4
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายวันสำ�คัญที่ปรากฎในปฏิทินที่แสดงเหตุการณ์สำ�คัญในอดีตและปัจจุบัน
2. เข้าใจการแบ่งช่วงเวลาวัน เดือน ปีของปฏิทินแบบไทยและสากลในปัจจุบัน
3. เห็ น คุ ณ ค่ า ของเวลาที่ สั ม พั น ธ์ กั บ อดี ต ปั จ จุ บั น และอนาคตรวมทั้ ง สามารถนำ � ไปใช้ ใ นชี วิ ต
ประจำ�วันได้
กิจกรรมการเรียนรู้ชั่วโมงที่ 4
ขั้นนำ�
ครูตั้งคำ�ถามให้นักเรียนตอบจากการให้นักเรียนดูปฏิทิน
ขั้นสอน 1. ครูให้นักเรียนร่วมกันทบทวนความรู้เรื่องปฏิทินว่าในปฏิทินมีอะไรบ้าง เพื่อทบทวน
ความรู้ความเข้าใจในชั่วโมงที่แล้วมา
2. ครูอธิบายว่าการนับเวลามีทั้งแบบไทยและสากล โดยครูแสดงข้อมูลแบบตารางลง
บนกระดาน ดังนี้
การนับเวลาตามแบบไทย

การนับเวลาตามแบบสากล

วัน → เริ่มนับวันอาทิตย์เป็นวันที่ 1 ของสัปดาห์ วัน → เริ่มนับวันอาทิตย์เป็นวันที่ 1 ของสัปดาห์
เดือน → เริม่ นับเดือนธันวาคมเป็นเดือนที่ 1
เดือน → เริ่มนับเดือนมกราคมเป็นเดือนที่ 1
เดือนมกราคมเป็นเดือนที่ 2 ตามลำ�ดับ
ปี → นับเป็นปีพุทธศักราชหรือ พ.ศ.
ปี → นับเป็นปีคริสต์ศักราชหรือ ค.ศ.
3. ครูให้นักเรียนดูตัวอย่างของเดือนในปฏิทินที่ แสดงเหตุการณ์สำ�คัญ
ตัวอย่างปฏิทิน
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จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันสนทนา โดยครูใช้คำ�ถาม
1) ในปฏิทินบอกเหตุการณ์สำ�คัญอะไรบ้าง (ตัวอย่างคำ�ตอบ วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
วันรัฐธรรมนูญ และวันสิ้นปี
2) ปฏิทินนอกจากแสดงเหตุการณ์สำ�คัญที่เกิดขึ้นแล้วยังมีประโยชน์อย่างไรบ้าง ครูสรุป
คำ�ตอบของนักเรียนเป็นแผนภาพบนกระดาน
ตัวอย่างแผนภาพ
รู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต
ปัจจุบัน และอนาคต

ทำ�ให้รู้วัน เดือน ปี

ส่วนประกอบของปฏิทิน

ใช้บันทึกวางแผนการทำ�งาน

ขั้นสรุป

รู้เหตุการณ์วันสำ�คัญ

1. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ “ปฏิทินเป็นเครื่องมือบอกช่วงเวลาเป็นวัน สัปดาห์
เดือน และปี แสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์สำ�คัญในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต”
2. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำ�ถามท้าทาย “นักเรียนคิดว่าปฏิทิน”
มีประโยชน์ต่อนักเรียนทางด้านใดบ้าง
3. นักเรียนทำ�ใบงานช่วงเวลาในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

9. สื่อและการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.

บัตรคำ�ช่วงเวลา อดีต ปัจจุบันและอนาคต
แถบประโยคเหตุการณ์ช่วงเวลาอดีต ปัจจุบัน และอนาคต
ปฏิทิน
หนังสือเรียนประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

10. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
สิ่งที่วัด
1. การวัดความรู้
2. พฤติกรรมการเรียน
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วิธีการวัด
1. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม
2. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

เครื่องมือวัด
1. แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม
2. แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

เกณฑ์การวัด
1. การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านตั้งแต่ 2 รายการถือว่า  “ผ่าน” และถ้าผ่าน
1 รายการถือว่า “ไม่ผ่าน”
2. การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
คะแนน 9 - 10 ระดับ ดีมาก
คะแนน 5 - 6 ระดับ พอใช้     
คะแนน 7 - 8 ระดับ ดี
คะแนน 0 - 4 ระดับ ควรปรับปรุง

11. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…

ปัญหาและอุปสรรค
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…

ลงชื่อ……………….……………….………….………………….………….….………ผู้สอน
(……………….……………….………….………………….………….….………)
วันที…่ ….………..…เดือน…….….............………………พ.ศ.…….…………………
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12. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…

ลงชื่อ……………….……………….………….………………….………….….………ผู้บริหาร
(……………….……………….………….………………….………….….………)
วันที…่ ….………..…เดือน…….….............………………พ.ศ.…….…………………
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ใบกิจกรรม 1

รายวิชา

ประวัติศาสตร์
รหัสวิชา ส12102

คำ�ชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย ✕ ทับตัวอักษรหน้าคำ�ตอบที่ถูกต้อง
1. ถ้าพรุ่งนี้เป็นวันจันทร์ ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. วันนี้ฉันจะต้องไปโรงเรียน
ค. เมื่อวานนี้ฉันไม่ได้ไปโรงเรียน

ข. วันนี้ฉันต้องส่งการบ้านครู

2. ถ้าปีที่แล้วพี่ฉันเรียนอยู่ชั้น ป. 4 ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ปีนี้พี่ฉันเรียนอยู่ฉัน ป. 2
ข. ปีนี้พี่ฉันเรียนอยู่ชั้น ป. 3
ค. ปีหน้าพี่ฉันเรียนอยู่ชั้น ป. 6
3. ข้อใดเป็นช่วงเวลาปัจจุบัน
ก. พรุ่งนี้

ข. ขณะนี้

4. ข้อใดกล่าวถึงช่วงเวลาในอนาคต
ก. เวลาที่ยังมาไม่ถึง
ค. เวลาที่เกิดขึ้นในขณะนี้

ค. ปีที่แล้ว
ข. เวลาที่ผ่านมาแล้ว

5. ฉันเกิดเดือนตุลาคม เดือนหน้าฉันจะมีอายุครบ 8 ขวบ ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. เดือนที่ผ่านมาเป็นเดือนตุลาคม
ข. เดือนนี้เป็นเดือนพฤศจิกายน
ค. เดือนนี้เป็นเดือนกันยายน
6. การใช้เส้นเวลาแสดงลำ�ดับเหตุการณ์ มีประโยชน์อย่างไร
ก. สามารถแก้ไขเหตุการณ์ที่ผ่านมาได้
ข. ทราบล�ำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ค. ทราบเหตุการณ์ในอนาคต
7. ข้อใดเป็นหลักฐานที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว
ก. สูติบัตร
ข. โฉนดที่ดิน
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ค. ทะเบียนบ้าน
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8. หลักฐานใดแสดงวัน เดือน ปี เกิดของตนเอง
ก. สูติบัติ
ข. บัตรห้องสมุด
9. ข้อมูลที่ได้จากทะเบียนบ้านคือข้อใด
ก. ที่ท�ำงานของสมาชิกในบ้าน
ค. รูปร่างหน้าตาของสมาชิกในบ้าน

ค. สมุดบัญชีเงินฝาก

ข. เลขที่บ้านและที่อยู่ของบ้าน

10. ถ้าต้องการทราบเหตุการณ์สำ�คัญต่างๆ ที่เกิดขึ้นในครอบครัวควรใช้หลักฐานใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
ก. สูติบัตร
ข. ภาพถ่าย
ค. ทะเบียนบ้าน


เฉลย
1. ก
6. ข

2. ค
7. ค

3. ข
8. ก

4. ก
9. ข

5. ค
10. ข
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