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ค าน า 

 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และได้
ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้สถานศึกษาน าไปใช้เป็นกรอบทิศทาง
ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา วางแผนจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตั วชี้วัดที่ก าหนดให้ 
พร้อมทั้งด าเนินการวัดประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักการของหลักสูตร เพ่ือให้เกิดผล
ส าเร็จตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษาไทย ดังนั้นขั้นตอนการน าหลักสูตรสถานศึกษาไปปฏิบัติจริงใน
ชั้นเรียนของครูผู้สอน จึงจัดเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร 

 บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จ ากัด จึงจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาประวัติศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 (ฉบับอนุญาต) เพ่ือให้ครูผู้สอนใช้เป็นแนวทางวางแผนจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน โดยจัดท า
เป็นหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการออกแบบย้อนกลับ 
(Backward Design) ที่มุ่งเน้นกระบวนการคิดและการประกันคุณภาพผู้เรียน ช่วยให้ผู้ปกครองและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพการศึกษา สามารถมั่นใจในผลการเรียนรู้และคุณภาพของผู้เรียนที่ มี
หลักฐานตรวจสอบผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

 คณะผู้จัดท าหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน ได้ด าเนินการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบที่
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.) ก าหนดขึ้น เพ่ือเป็นเอกภาพเดียวกันตามองค์ประกอบต่อไปนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



องค์ประกอบของหน่วยการเรียนรู้ อิงมาตรฐาน 
  

หน่วยการเรียนรู้ที่  
กลุ่มสาระการเรียนรู้        

 ชั้น               เวลาเรียน        ชั่วโมง 
 

 1.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
              
 
 2.  สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด  
             
 
 3.  สาระการเรียนรู้  
  3.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง  
             
 
 3.2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ถ้ามี) 
             
 
 4.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
             
  
 5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
             
 
 6.  ชิ้นงาน/ภาระงาน 
             
 
 7.  การวัดและการประเมินผล 
  7.1  การประเมินก่อนเรียน 
      (ท ำแบบทดสอบก่อนเรียน ประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้...) 
  7.2  การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
  7.3  การประเมินหลังเรียน  
      (ท ำแบบทดสอบหลังเรียน ประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้...) 
  7.4  การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)  
 
 8.  กิจกรรมการเรียนรู้  
             
 
 9.  สื่อ/แหล่งการเรียนรู้  
             



องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่   
 หน่วยการเรียนรู้ที่              ชั้น    
 เรื่อง                เวลาเรียน      ชั่วโมง 
 
 1.  สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด  
             
 
 2.  ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้  
             
 
 3.  สาระการเรียนรู้   
  3.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง  

             
 
  3.2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ถ้ามี)  

             
 
 4.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
             
 
 5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
             
 
 6.  กิจกรรมการเรียนรู้  

วิธีสอนและข้ันตอนการจัดกิจกรรม        ค าถามกระตุ้นความคิด 

 
7. การวัดและการประเมินผล 
            

    
 8.  สื่อ/แหล่งการเรียนรู้  
             
         



ค าน า (ต่อ) 

 ผู้สอนสามารถน าแผนการจัดการเรียนรู้เล่มนี้ ไปเป็นคู่มือวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบ 
การใช้หนังสือเรียนรายวิชา ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ฉบับอนุญาต) ที่ทางบริษัทจัดพิมพ์จ าหน่าย 
โดยออกแบบการเรียนรู้ (Instructional Design) ตามหลักการส าคัญ คือ  

1. หลักการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน 

หน่วยการเรียนรู้แต่ละหน่วย จะก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดไว้เป็นเป้าหมายในการจัดการ
เรียนการสอน ผู้สอนจะต้องศึกษาและวิเคราะห์รายละเอียดของมาตรฐานตัวชี้วัดทุกข้อว่า ระบุให้ผู้เรียนต้องมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอะไร และต้องสามารถลงมือปฏิบัติอะไรได้บ้าง และผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับ
ผู้เรียนตามมาตรฐานตัวชี้วัดนี้จะน าไปสู่การเสริมสร้างสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ด้านใดแก่ผู้เรียน 

 

 
 
 
 
 
 

 

2. หลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

เมื่อผู้สอนวิเคราะห์รายละเอียดของมาตรฐานตัวชี้วัดและได้ก าหนดเป้าหมายการจัดการเรียนการสอน
เรียบร้อยแล้ว จึงก าหนดขอบข่ายสาระการเรียนรู้และแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียน ลงมือปฏิบัติ
ตามข้ันตอนของกิจกรรมการเรียนรู้ที่ออกแบบไว้จนบรรลุตัวชี้วัดทุกข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูเ้รยีนรูอ้ะไร 

มาตรฐานการเรยีนรู/้ตวัชีว้ดั 

ผูเ้รยีนท ำอะไรได ้

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์สมรรถนะส าคญัของผูเ้รยีน 

น ำไปสู่ 

 

เป้ำหมำย

กำรเรียนรู้

และกำร

พฒันำ

คณุภำพ 

ของผูเ้รียน 

มาตรฐานการเรยีนรู/้ตวัชีว้ดั 

สมรรถนะส าคญัของผูเ้รยีน 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์

ของผูเ้รยีน 

หลกัการจดัการเรยีนรู ้

      เน้นผูเ้รยีนเป็นส ำคญั 

      สนองควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล 

      เน้นพฒันำกำรทำงสมอง 

      กระตุน้กำรคดิ 

      เน้นควำมรูคู้่คุณธรรม 



3. หลักการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้สู่มาตรฐานตัวชี้วัด 

เมื่อผู้สอนก าหนดขอบข่ายสาระการเรียนรู้ และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไว้แล้ว จึง
ก าหนดรูปแบบการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ที่จะฝึกฝนผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้บรรลุผลตาม
มาตรฐานตัวชี้วัด  โดยเลือกใช้กระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ที่เป็นเป้าหมายในหน่วย
นั้นๆ เช่น กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และการแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการ 
พัฒนาลักษณะนิสัย กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการทาง   
สังคม ฯลฯ กระบวนการเรียนรู้ที่มอบหมายให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัตินั้นจะต้องน าไปสู่การเสริมสร้างสมรรถนะ
ส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามสาระการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 

4. หลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยผู้สอนต้องก าหนดขั้นตอน
และวิธีปฏิบัติให้ชัดเจน โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือฝึกฝนและฝึกปฏิบัติมากที่สุด ตามแนวคิดและวิธีการส าคัญ คือ 

1) การเรียนรู้ เป็นกระบวนการทางสติปัญญา ที่ผู้เรียนทุกคนต้องใช้สมองคิดและท าความเข้าใจในสิ่ง
ต่างๆ ร่วมกับการลงมือปฏิบัติ ทดลองค้นคว้า จนสามารถสรุปเป็นความรู้ด้วยตนเอง และสามารถน าเสนอ
ผลงาน แสดงองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ได้ 

2) การสอน เป็นการเลือกวิธีการหรือกิจกรรมที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ในหน่วยนั้นๆ และที่ส าคัญคือ
ต้องเป็นวิธีการที่สอดคล้องกับสภาพผู้เรียน ผู้สอนจึงต้องเลือกใช้วิธีการสอน เทคนิคการสอน และรูปแบบการ
สอนอย่างหลากหลาย เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างราบรื่นจนบรรลุตัวชี้วัดทุกข้อ 

3) รูปแบบการสอน ควรเป็นวิธีการและขั้นตอนฝึกปฏิบัติที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถคิด
อย่างเป็นระบบ เช่น รูปแบบการสอนตามวัฏจักรการสร้างความรู้แบบ 5E รูปแบบ     การสอนโดยใช้การคิด
แบบโยนิโสมนสิการ รูปแบบการสอนแบบ CIPPA Model รูปแบบ การเรียนการสอนตามวัฏจักรการเรียนรู้
แบบ 4MAT รูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิค JIGSAW, STAD, TAI, TGT เป็นต้น 

4) วิธีการสอน ควรเลือกใช้วิธีการสอนที่สอดคล้องกับเนื้อหาของบทเรียน ความถนัด ความสนใจ และ
สภาพปัญหาของผู้เรียน วิธีสอนที่ดีจะช่วยให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดในระดับผลสัมฤทธิ์ที่สูง เช่น 
วิธีการสอนแบบบรรยาย การสาธิต การทดลอง การอภิปรายกลุ่มย่อย การแสดงบทบาทสมมติ การใช้กรณี
ตัวอย่าง การใช้สถานการณ์จ าลอง การใช้ศูนย์การเรียน การใช้บทเรียนแบบโปรแกรม เป็นต้น 

5) เทคนิคการสอน ควรเลือกใช้เทคนิคการสอนที่สอดคล้องกับวิธีการสอน และช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ
เนื้อหาในบทเรียนได้ง่ายขึ้น สามารถกระตุ้นความสนใจและจูงใจให้ผู้เรียนร่วมปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น เทคนิคการใช้ผังกราฟิก (Graphic Organizers) เทคนิคการใช้ค าถาม เทคนิคการเล่านิทาน 
การเล่นเกม การใช้ตัวอย่างกระตุ้นความคิด การใช้สื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ เป็นต้น 



จำกเป้ำหมำยและหลกัฐำน 

   คิดย้อนกลบัสู่จดุเร่ิมต้น 

      ของกิจกรรมกำรเรียนรู ้

 

6) สื่อการเรียนการสอน ควรเลือกใช้สื่อหลากหลายกระตุ้นความสนใจ และท าความกระจ่างในเนื้อหา
สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ และเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้บรรลุตัวชี้วัดอย่างราบรื่น เช่น สื่อ
สิ่งพิมพ์ เอกสารประกอบการสอน แถบวีดิทัศน์ แผ่นสไลด์ คอมพิวเตอร์ VCD LCD Visualizer เป็นต้น ควร
เตรียมสื่อให้ครอบคลุมทั้งสื่อการสอนของครูและสื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

5. หลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบย้อนกลับตรวจสอบ 

เมื่อผู้สอนวางแผนออกแบบการจัดการเรียนรู้ รวมถึงก าหนดรูปแบบการเรียนการสอนไว้เรียบร้อย
แล้วจึงน าเทคนิควิธีการสอน วิธีจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ไปลงมือจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะ
น าผู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงานหรือภาระงาน เกิดทักษะกระบวนการและสมรรถนะส าคัญตามธรรมชาติวิชา 
รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้ วัดที่เป็นเป้าหมายของหน่วยการ
เรียนรู้ ตามล าดับขั้นตอนการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ นอกจากจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงแล้ว 
จะต้องฝึกฝนกระบวนการคิดทุกขั้นตอน โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามกระตุ้นความคิด และใช้ระดับค าถามให้
สัมพันธ์กับเนื้อหาการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับความรู้ ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์ และการประเมินค่า นอกจากจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจบทเรียนอย่างลึกซึ้งแล้ว ยังเป็นการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือสอบ O-NET ซึ่งเป็นการทดสอบระดับชาติที่เน้นกระบวนการคิดระดับวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ด้วย ในแต่ละแผนการเรียนรู้จึงมีการระบุค าถามเพ่ือกระตุ้นความคิดของผู้เรียนไว้ด้วยทุกกิจกรรม 
ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนวิธีการท าข้อสอบ O-NET ควบคู่ไปกับการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดที่ส าคัญ 

จำกกิจกรรมกำรเรียนรู ้

   ทีละขัน้บนัไดสู่หลกัฐำน        

      และเป้ำหมำยกำรเรียนรู ้

เป้ำหมำยกำรเรียนรู้ของหน่วย 

หลกัฐานชิน้งาน/ภาระงาน

แสดงผลการเรยีนรูข้องหน่วย 

4 กจิกรรม ค าถามชวนคดิ 

3 กจิกรรม ค าถามชวนคดิ 

2 กจิกรรม ค าถามชวนคดิ 

1 กจิกรรม ค าถามชวนคดิ 



6. การเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก (สมศ. รอบท่ี 3) 

ในปีการศึกษา 2554 ถึง 2558 สถานศึกษาทุกแห่งต้องเตรียมการรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจาก สมศ. ในรอบที่ 3 ตามตารางเปรียบเทียบด้านคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน
ของกระทรวงศึกษาธิการ และมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. 

การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละหน่วยจะครอบคลุมกิจกรรมการเรี ยนรู้ และการ
ประเมินผลด้านความรู้ความเข้าใจ (K) ด้านทักษะกระบวนการ (P) และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 2551 พร้อมทั้งออกแบบเครื่องมือการวัดและประเมินผล รวมทั้งแบบบันทึกผลการ
เรียนรู้ด้านต่างๆ ไว้ครบถ้วน สอดคล้องกับมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เ รียน และตัวบ่งชี้ที่ต้องรับการประเมิน
ภายนอกจาก สมศ. เช่น แบบบันทึกผลด้านการคิดวิเคราะห์ ด้านการอ่านและแสวงหาความรู้ ด้านสมรรถนะ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร เป็นต้น ผู้สอนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และใช้ประกอบการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Reports) จึงมั่นใจอย่างยิ่งว่า การ
น าแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับนี้ไปเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอน จะช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนให้สูงขึ้นตามมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทุกประการ 

                                                                                                                 คณะผู้จัดท า 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2553 
กระทรวงศึกษาธิการ 

(ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 6 มำตรฐำน) 

มาตรฐานเพื่อการประเมิน 
คุณภาพภายนอก รอบสาม 

(ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 5 ตัวบ่งชี้หลัก) 

มาตรฐานที่ 1   ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
มาตรฐานที่ 2   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
  ที่พึงประสงค ์
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย   
                    ตนเองรักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง   
                    อย่างต่อเนื่อง 
มาตรฐานที ่4   ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็น  
                    ระบบคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้ 
                    อย่างมีสติสมเหตุผล 
มาตรฐานที่ 5   ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตาม 
                    หลักสูตร 
มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน 

  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติ 
                    ที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

ตัวบ่งช้ีที่ 1   ผู้เรียนมีสุขภาพกายและ   

                 สุขภาพจิตที่ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ 2   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
               และค่านิยมที่พึงประสงค ์
ตัวบ่งช้ีที่ 3   ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้ 
               อย่างต่อเนื่อง 
ตัวบ่งช้ีที่ 4   ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 
ตัวบ่งช้ีที่ 5   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 
               ผู้เรียน 
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การพัฒนาศักยภาพการคิดของผู้เรียน 

โดย เอกรินทร์  สี่มหาศาล 
 
 การคิดและกระบวนการคิด 

การคิดเป็นพฤติกรรมการท างานทางสมองของมนุษย์ ในการเรียบเรียงข้อมูลความรู้และความรู้สึกนึก
คิดที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ผ่านการดู การอ่าน การฟัง การสังเกต การสัมผัส และการดึงข้อมูลความรู้ที่
บรรจุอยู่ในสมองเดิม  ตามประสบการณ์การเรียนรู้ที่ถูกสั่งสมมา 
 ทักษะการคิดจึงเป็นพฤติกรรมที่มนุษย์แสดงการกระท าออกมาได้อย่างชัดเจนมองเห็นเป็นรูปธรรม เช่น 
พฤตกิรรมการสังเกต แสดงออกด้วยการเพ่งดูอย่างพินิจพิเคราะห์ หรือพฤติกรรมการเปรียบเทียบ เป็นการน า
ลักษณะของสิ่งของตั้งแต่สองอย่างขึ้นไปมาเปรียบเทียบกัน เพ่ือแสดงให้เห็นถึงสิ่งเหมือนหรือสิ่งต่าง เป็นต้น 
 ดังนั้น การคิดจึงเป็นพฤติกรรมซับซ้อนที่มีลักษณะแยกย่อยแตกต่างกันไป เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิด
สร้างสรรค์ การคิดไตร่ตรองโดยใช้วิจารณญาณ ซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการท างานของร่างกาย ประสาท
สัมผัสทั้ง 5 และการเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลที่รับรู้เข้ามาใหม่กับข้อมูลเก่าที่ถูกบรรจุอยู่ในคลังสมองของคนเรา
ตลอดเวลา 
 หากเปรียบเทียบการท างานของระบบคอมพิวเตอร์กับสมองมนุษย์หรืออาจเปรียบได้กับสมองคนกับ
สมองกล จะพบว่า การท างานของสมองคน ประกอบด้วยความชาญฉลาด 3 ลักษณะ คือ  

1. ความสามารถในการเรียนรู้และสืบค้น (Tactical Intelligence) ทั้งในรูปแบบการสังเกต การ
ค้นหา การซักถาม การทดลองปฏิบัติ เป็นต้น 

2. ความสามารถในการแยกแยะคุณค่า (Emotional Intelligence) ทั้งในรูปแบบการตัดสิน การลง
มติ การแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ ด้วยอารมณ์ความรู้สึกที่เห็นด้วย หรือต่อต้าน หรือวาง
เฉย เป็นต้น 

3. ความสามารถในการประมวลเนื้อหาสาระ (Content Intelligence) จากเรื่องราวที่เรียนรู้ใหม่
ผสมผสานกับประสบการณ์เดิมที่ถูกจัดเก็บอยู่ในสมอง โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และ
สังเคราะห์เป็นความรู้ใหม่ ที่มักประกอบไปด้วยความเข้าใจ เหตุผล และทัศนคติ ทั้งในเชิงบวกหรือ
เชิงลบ ซึ่งความรู้สึกนึกคิดต่อเรื่องราวต่างๆ นี่เองที่สมองกลของคอมพิวเตอร์ไม่สามารถท างานได้
เหมือนสมองของมนุษย์ 

 การฝึกฝนกระบวนการเรียนรู้แก่ผู้เรียนจึงต้องกระตุ้นการท างานและเสริมสร้างความสามารถของ
สมองทั้ง 3 ด้าน ที่กล่าวมา จึงจะบังเกิดผลการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ คือ บังเกิดความรู้ความเข้าใจที่มีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น บังเกิดความช านาญในทักษะและการปฏิบัติได้คล่องแคล่วขึ้น และที่ส าคัญบังเกิดค่านิยมคุณธรรมที่งอก
งามข้ึนในจิตใจของผู้เรียน 
 
 
 
 



 การสร้างศักยภาพในการคิดของสมอง 
 การจัดการเรียนการสอนตามจุดหมายของการปฏิรูปการเรียนรู้ทศวรรษที่ 2 และเป้าหมายการเรียนรู้
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 มีจุดมุ่งหมายส าคัญ คือ การฝึกฝนให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดและการเรียนรู้ ผู้สอนต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สัมพันธ์กับกระบวนการท างานทาง
สมองของผู้เรียน (Brain Based Learning : BBL) โดยฝึกฝนพฤติกรรมการคิดระดับต่างๆ ตามล าดับทักษะ
กระบวนการคิดท่ีเป็นแกนส าคัญ (Core Thinking Processes) ดังนี้ 

1. การสังเกตลักษณะของสิ่งต่างๆ 
2. การสังเกตและระบุความเหมือน 
3. การสังเกตและจ าแนกความแตกต่าง 
4. การจัดหมวดหมู่สิ่งของหรือตัวอย่างท่ีเข้าพวก 
5. การระบุสิ่งของและจ าแนกตัวอย่างที่ไม่เข้าพวก 
6. การเปรียบเทียบและระบุข้อมูลความรู้ได้ถูกต้อง 
7. การค้นหาสิ่งของที่มีลักษณะหมวดหมู่เดียวกัน 
8. การรวบรวมและจัดล าดับสิ่งของตามขนาด 
9. การรวบรวมและจัดล าดับเหตุการณ์ตามกาลเวลา 

10. การยกตัวอย่างและการกล่าวอ้าง 
11. การสรุปความหมายจากสิ่งที่อ่านหรือฟัง 
12. การสรุปความหมายจากสิ่งที่สังเกตและพบเห็น 
13. การวิเคราะห์เชื่อมโยงความสัมพันธ์ 
14. การวิเคราะห์รูปแบบและจัดล าดับความส าคัญ 
15. การวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างความรู้ความคิด 
16. การน าเสนอข้อมูลความรู้ความคิดเป็นระบบ 
17. การแยกแยะข้อเท็จจริง และรายละเอียดที่เป็นความคิดเห็น 
18. การนิยามและการสรุปความ 
19. การค้นหาความเชื่อพ้ืนฐานและการอ้างอิง 
20. การแยกแยะรายละเอียดที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กันและการใช้เหตุผล 
21. การคิดวิเคราะห์ข้อมูลความรู้จากเรื่องที่อ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
22. การตั้งสมมติฐานและการตัดสินใจ 
23. การทดสอบสมมติฐาน อธิบายสาเหตุและผลที่เกิดขึ้น 
24. การพินิจพิเคราะห์ ท าความกระจ่าง และเสนอความคิดที่แตกต่าง 
25. การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การจัดระบบและโครงสร้าง 
26. การออกแบบสร้างสรรค์และการประยุกต์ดัดแปลง 

 



 รูปแบบการคิดทั้ง 26 ประเภทนี้ ผู้สอนสามารถน ามาสร้างเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ จัดกิจกรรม
การเรียนการสอน มอบหมายให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติและแสดงพฤติกรรมการคิดตามล าดับเนื้อหาการเรียนรู้ 
เหมาะสมกับวัยและจิตวิทยาการเรียนรู้ ตั้งแต่ระดับช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -3  ประถมศึกษาปีที่ 4-6 และ
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ซึ่งจะสะท้อนออกมาได้อย่างชัดเจนว่า ผู้เรียนมีความสามารถคิดคล่อง คิดละเอียด 
คิดกว้าง คิดลึกซึ้ง คิดหลากหลาย และคิดสร้างสรรค์แตกต่างกันไปตามคุณลักษณะและภูมิหลังประสบการณ์
การเรียนรู้ที่สั่งสมอยู่ในสมองเดิมของผู้เรียนแต่ละคน 
 
 การพัฒนากระบวนการคิด 
 การคิดเป็น คิดคล่อง คิดได้ชัดเจน จนสามารถคิดเป็น ปฏิบัติเป็น และแก้ปัญหาได้ จะมีลักษณะเป็น
กระบวนการ การพัฒนาการคิดแก่ผู้เรียนจึงเป็นการสอนกระบวนการและฝึกฝนวิธีการอย่างหลากหลายที่เป็น
ปัจจัยส่งเสริมเก้ือกูลกัน คือ  

1. การสร้างความพร้อมด้านร่างกาย นับตั้งแต่การรับประทานอาหาร ดื่มน้ า การหายใจ การผ่อนคลาย   
      การฟัง เสียงดนตรีหรือฟังเพลง การบริหารสมองด้วยการบริหารร่างกายอย่างถูกวิธี 
2. การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการคิด การเสริมแรงให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  
     และพัฒนาตนเอง 
3. การจัดกิจกรรมและการสร้างเนื้อหาการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อการฝึกฝนวิธีการคิดรูปแบบต่างๆ โดย 
     ใช้การเรียนรู้กระตุ้นผ่านการสอนและการฝึกทักษะการคิด 
4. การจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการคิดตามทฤษฎีต่างๆ ที่ผ่านการวิจัยและ  
     พัฒนามาแล้ว เช่น ทฤษฎีพหุปัญญา ทฤษฎีการสร้างความรู้ หลักเสริมสร้างความเป็นพหูสูต  
     และหลักโยนิโสมนสิการของพุทธศาสนา การจัดกิจกรรมบูรณาการการสอนกับการฝึกทักษะการ 
     คิดในกลุ่มสาระต่างๆ และการเรียนรู้ผ่านการท าโครงงาน เป็นต้น 
5. การใช้เทคนิควิธีการที่ส่งเสริมและพัฒนาการคิดของผู้เรียน สอดแทรกในบทเรียนต่างๆ เช่น เทคนิค 
     การใช้ ค าถาม การอภิปรายโดยใช้เทคนิคหมวก 6 ใบ การท าผังกราฟิก แผนภูมิความรู้ ผังมโนทัศน์   
     และการใช้กิจกรรมบริหารสมอง (brain gym) เป็นต้น ซึ่งมีผู้พัฒนาเทคนิควิธีการเหล่านี้และได้รับ 
     ความนิยมอย่างแพร่หลายในสถานศึกษาต่างๆ 

 หมายเหตุ : การสร้างศักยภาพการคิดผ่านการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดให้แก่ผู้เรียนเป็น
หัวใจส าคัญอย่างยิ่งของการปฏิรูปการศึกษา และยังใช้ เกณฑ์ประเมินวิทยฐานะครู รวมทั้งมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของวิชาชีพครู โปรดศึกษาวิธีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด จากคู่มือครูและ
แผนการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกรายวิชา ที่จัดพิมพ์เผยแพร่โดย  บริษัท 
อักษรเจริญทัศน์ อจท. จ ากัด และศึกษาค้นคว้าจาก www.aksorn.com ได้ตลอดเวลา 
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จุดเน้นการพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน 

ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) 
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            สร้างสรรค ์
 
       ม. 3     ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
             ทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์ 
 
      ม. 2          ทักษะการสังเคราะห์ ทักษะการประยุกต์ใช้ 
          ความรู้ 
 
     ม. 1   ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการประเมิน 
         ทักษะการสรุป ลงความเห็น 
 
 
    ป. 6   ทักษะการสรุปอ้างอิง ทักษะการน าความรู้ไปใช้ 
 
   ป. 5   ทักษะการแปลความ ทักษะการตีความ 
 
  ป. 4   ทักษะการตั้งค าถาม ทักษะการให้เหตุผล 
 
        ป. 3   ทักษะการรวบรวมข้อมูล ทักษะการเชื่อมโยง 
 
       ป. 2   ทักษะการเปรียบเทียบ ทักษะการจ าแนกประเภท 
 
      ป. 1   ทักษะการสังเกต ทักษะการจัดกลุ่ม 
 
ที่มา  : ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2553). แนวทางการน าจุดเนน้การพัฒนาผู้เรียนสู่การ
ปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. 
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ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. (2553). แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ระดับประถมศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 

ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการสร้างความรู้ ทักษะการน าความรู้ไปใช้ ทักษะการรวบรวมข้อมูล ทักษะการระบุ ทักษะการแปลความ 
ทักษะการสังเคราะห์ ทักษะการส ารวจค้นหา ทักษะการเปรียบเทียบ ทักษะการให้เหตุผล ทักษะการเชื่อมโยง ทักษะกระบวนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการคิดกว้าง ทักษะการคิดไกล ทักษะการจัดโครงสร้าง ทักษะการประเมิน ทักษะการประยุกต์ใช้คว ามรู้ 
ทักษะการสรุปลงความเห็น ทักษะการตีความ ทักษะการสรุปอ้างอิง ทักษะการตั้งค าถาม ทักษะการคัดแยก  

ทักษะการเชื่อมโยง ทักษะการท าให้กระจ่าง ทักษะการน าความรู้ไปใช้ ทักษะการสรุปลงความเห็น ทักษะการสร้างความรู้ ทักษะการ 
หาแบบแผน ทักษะการส ารวจค้นหา ทักษะการจัดโครงสร้าง ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการรวบรวมข้อมูล ทักษะการส ารวจ ทักษะ
การตีความ ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้  ทักษะการให้ค าจ ากัดความ ทักษะการเปรียบเทียบ ทักษะการสังเกต ทักษะการให้เหตุผล 
ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา ทักษะการสรุปอ้างอิง ทักษะการระบุ ทักษะการจ าแนก
ประเภท ทักษะการประเมิน ทักษะการเรียงล าดับ  

ทักษะการเชื่อมโยง ทักษะการน าความรู้ไปใช้ ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการสรุปลงความเห็น ทักษะการสร้างความรู้ ทักษะการ
เชื่อมโยง ทักษะการส ารวจค้นหา ทักษะการสังเกต ทักษะการตีความ ทักษะการรวบรวมข้อมูล ทักษะการสรุปย่อ ทักษะการ
เปรียบเทียบ ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการระบุ ทักษะการจ าแนกประเภท ทักษะการให้เหตุผล ทักษะการพยากรณ์ ทักษะการ
ประเมิน ทักษะการสรุปอ้างอิง ทักษะการเรียงล าดับ  

ทักษะการเชื่อมโยง ทักษะการท าให้กระจ่าง ทักษะการน าความรู้ไปใช้ ทักษะการสรุปลงความเห็น ทักษะการสร้างความรู้ ทักษะการ 
หาแบบแผน ทักษะการส ารวจค้นหา ทักษะการจัดโครงสร้าง ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการรวบรวมข้อมูล ทักษะการส ารวจ ทักษะ
การประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะการให้ค าจ ากัดความ ทักษะการตีความ ทักษะการแปลความ ทักษะการให้เหตุผล ทักษะการเปรียบเทียบ 
ทักษะการตัดสินใจ ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารญาณ ทักษะการจัดกลุ่ม ทักษะการสังเคราะห์ ทักษะการสังเกต ทักษะการ
จ าแนกประเภท ทักษะการสรุปอ้างอิง   

ทักษะการท าให้กระจ่าง ทักษะการหาแบบแผน ทักษะการรวบรวมข้อมูล ทักษะการสรุปลงความเห็น ทักษะการให้เหตุผล ทักษะการ    
หาความเชื่อพื้นฐาน ทักษะการน าความรู้ไปใช้ ทักษะการส ารวจค้นหา ทักษะการสังเกต ทักษะการสังเคราะห์ ทักษะการพิสูจน์ความ
จริง ทักษะการให้ค าจ ากัดความ ทักษะการตีความ ทักษะการแปลความ ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการเชื่อมโยง ทักษะการจัดกลุ่ ม 
ทักษะการเปรียบเทียบ ทักษะการพยากรณ์  ทักษะการคัดแยก ทักษะการสร้างความรู้ ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะการระบุ 
ทักษะการจ าแนกประเภท ทักษะการสรุปย่อ  

ป. 6 

ป. 4 

ป. 3 

ป. 1 

ทักษะการจัดโครงสร้าง ทักษะการรวบรวมข้อมูล ทักษะการให้เหตุผล ทักษะการน าความรู้ไปใช้ ทักษะการส ารวจ ค้นหา ทักษะการ
สังเกต ทักษะการให้ค าจ ากัดความ ทักษะการตีความ ทักษะการแปลความ ทักษะการวิเคราะห์  ทักษะการเชื่อมโยง ทักษะการ
เปรียบเทียบ ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะการระบุ ทักษะการจ าแนกประเภท ทักษะการจัดระเบียบ ทักษะการสื่อสาร ทักษะ
กระบวนการคิดแก้ปัญหา ทักษะการสรุปลงความเห็น ทักษะการสังเคราะห์ ทักษะการสร้างความรู้  

ป. 5 

ป. 2 



จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   
ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 - 2561) 

นโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552 - 2561) 

วิสัยทัศน์ คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 

เป้าหมาย ภายในปี 2561 มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

ประเด็นหลักของเป้าหมายปฏิรูปการศึกษา 
    1.   พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา และการเรียนรู้ของคนไทย 
    2.   เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
    3.   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารและการจัดการศึกษา 

กรอบแนวทางในการปฏิรูปการศึกษา และการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
    1.   พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ 
    2.   พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ 
    3.   พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
    4.   พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ 
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

  เป้าหมายหลักสูตร/คณุภาพผู้เรียน 
  การจัดการเรียนรู ้
  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  ด้านความสามารถ ทักษะ และคณุลักษณะของผู้เรียน 

โรงเรียนจะต้องประกันได้ว่าผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถ ทักษะ และ
คุณลักษณะของผูเ้รียนตามจดุเน้น  

แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   ด้านการจัดการเรียนรู้ 

1. โรงเรียนจะต้องจัดการเรยีนรู้ให้ผูเ้รียนมีความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะ
ที่เป็นจุดเน้น พร้อมทั้งผลักดัน ส่งเสริม ให้ครูผู้สอนออกแบบและจัดการ
เรียนรู้ตามความถนัด ความสนใจ เต็มศักยภาพของผู้เรียน 

2. การจัดการเรียนรู้พึงจัดให้เช่ือมโยงกับวิถีชีวิต เน้นการปฏิบัติจริงทั้งในและ
นอก ห้องเรียน โดยจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของ
เวลาเรียน 

3. ใช้สื่อ เทคโนโลยีที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียน และเพิ่มพูน
ความรู้ ความเข้าใจ 

4.   แสวงหาความร่วมมือจากชุมชน จัดแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วม 
      ในการจัดการเรียนรู้ 
5. ผู้บริหารต้องเป็นผู้น าทางวิชาการ ตลอดจนก ากับ ดูแล นิเทศการจัดการ 

เรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ และน าผลการนิเทศมาปรับปรุง พัฒนาการเรียน
การสอนของครู 

  ด้านการวัดและประเมินผล 
ครูทุกคนวัดผลและประเมินผลผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามจุดเน้นด้วย

วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย เน้นการประเมินสภาพจริงใช้ผลการประเมิน
พัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง และรายงานคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นอย่างเป็นระบบ 

ท่ีมำ :  ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา. (2553). แนวทำงกำรน ำจดุเน้นกำรพฒันำผูเ้รียนสู่กำรปฏิบติั. กรุงเทพฯ :  

  ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร. 

นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล
มุ่งเน้นให้ผู้เรียน 

  มีความสามารถในการรับรู้ 
  รักที่จะเรียนรู้ในรูปแบบทีห่ลากหลาย 
  สนุกกับการเรียนรู้ 
  มีโอกาสได้เรียนรู้นอกห้องเรียน  
    อย่างสร้างสรรค์ 



การขับเคลื่อนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 และการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สอง (พ.ศ. 2552-2561) ให้ประสบผลส าเร็จตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยให้ทุกภาคส่วนร่วมกัน
ด าเนินการ กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดังนี้ 

 
                                                             

 
                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ที่มา  : ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2553). แนวทางการน าจุดเน้นการพัฒนาผู้เรยีนสู่การ
ปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. 

จุดเน้นตามช่วงวัย คุณลักษณะตามหลักสูตร 

  แสวงหาความรู้ เพ่ือแก้ปัญหาใช้
เ ท ค โ น โ ล ยี  เ พ่ื อ ก า ร เ รี ย น รู้ ใ ช้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีทักษะ
การคิดขั้นสูง ทักษะชีวิตทักษะการสื่อสาร
อย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 

ม. 4-6 

ทักษะความสามารถ       คุณลักษณะ 

 มุ่งม่ันใน  
     การศึกษา และ 
     การท างาน 
 
 
 
 
  อยู่อย่าง 
      พอเพียง 
 
 
 
 
  ใฝ่เรียนรู้ 
 
 
 
 
  ใฝ่ดี 
 
 
 

  รักชาติ ศาสน์ 
      กษัตริย์ 
 
  ซื่อสัตย์สุจริต 
 
  มีวินัย 
 
  ใฝ่เรียนรู้ 
 
  อยู่อย่างพอเพียง 
 
  มุ่งม่ันในการ 
      ท างาน 
 
  รักความเป็นไทย 
 
 
  มีจิตสาธารณะ 

 แสวงหาความรู้ ด้ ว ยตน เอง ใช้
เทคโนโลยี เพ่ือการเรียนรู้ มีทักษะการคิดขั้น
สู ง  ทักษะชีวิ ต  ทักษะการสื่ อสารอย่ าง
สร้างสรรค์ตามช่วงวัย 

ม. 1-3 

 อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง
ทักษะการคิดขั้นพ้ืนฐาน ทักษะชีวิตทักษะ
การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 

ป. 4-6 

 อ่านออก เขียนได้  คิดเลขเป็นมี
ทักษะการคิดขั้นพ้ืนฐาน ทักษะชีวิตทักษะ
การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 

ป. 1-3 



แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 การด าเนินการตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในการขับเคลื่อนหลักสูตร และการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) สู่การปฏิบัติในสถานศึกษานั้น ครูเป็นบุคลากรส าคัญที่สุด ใน
การด าเนินการ ในระดับห้องเรียนในการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย
ตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดังแผนภูมิ 
 
 
 
 
 ท าความเข้าใจให้กระจ่าง  
 

  นโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 
   แนวทางการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น 
   บทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง 
   การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 
 

 
ตรวจสอบ ทบทวน 

วิเคราะห์จุดเด่น จุดพัฒนา 
 

   คุณภาพผู้เรียนในภาพรวมของสถานศึกษา 
   คุณภาพผู้เรียนแยกเป็นรายวิชาและระดับชั้น 
   จุดเด่น จุดพัฒนาของสถานศึกษา 
   จุดเด่น จุดพัฒนาของผู้เรียน 
 

 
ก าหนดเป้าหมาย 

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ตามจุดเน้น 

   ปีการศึกษา 2553 ระยะที่ 1 
   ปีการศึกษา 2554 ระยะที่ 2, 3 
   ปีการศึกษา 2555 ระยะที่ 4, 5 

 
ก าหนดภาระงาน 

การพัฒนาคุณภาพตามจุดเนน้ 
 

   ทบทวน ออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้ 
   ทบทวน ปรับโครงสร้างเวลาเรียน ตารางเรียน 
   ออกแบบการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 
   การวัดผลและประเมินผลตามหลักสูตรและจุดเน้น 
 

ด าเนินการ 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ตามจุดเน้น 

   ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรที่ออกแบบ 
   นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินระหว่างการปฏิบัติงานตามแผน 
   วัดผลและประเมินผลผู้เรียนตามจุดเน้น 
 

 
ตรวจสอบ 

ปรับปรุง พัฒนา 

   ตรวจสอบ ปรับปรุง พัฒนา 
   น าผลการตรวจสอบ ปรับปรุงไปใช้พัฒนา 
 
 

 
สรุป และรายงานผล 
การพัฒนาผู้เรียน 

   ผลการด าเนินงาน 
   ความภาคภูมิใจ และความส าเร็จ 
   ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 

แนวทางการปฏิบัติระดับสถานศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ขั้นที ่ ประเด็นทีเ่กี่ยวข้อง วิธีการ ผลที่ได้รับ 
1. ท าความ 
    เข้าใจให้ 
    กระจ่าง 

1.  นโยบาย จุดเน้น ยุทธศาสตร์    
    และเป้าหมายการพัฒนา  
    คุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น 
2.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพ 
    ผู้เรียนตามจุดเน้น 
3.  บทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องทั้ง 
    ในและนอกโรงเรียน 
4.  แนวทางการออกแบบหลักสูตร 
    และตารางการเรียนรู้ที่   
    เหมาะสมกับการพัฒนาคุณภาพ 
    ผู้เรียนตามจุดเน้น 

1.  ประชุมชี้แจง 
2.  ประชาสัมพันธ์ 
     ผ่านสื่อต่างๆ  
     ทั้งในระดับ 
     สถานศึกษา  
     และชุมชน สถานศึกษา และชุมชน 

1. ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความตระหนัก เห็น 
   ความส าคัญในบทบาทของตนเอง 
2. มีความเข้าใจในการน าจุดเน้นการ 
   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนไปสู่การปฏิบัติ 
3. มีความร่วมมือในระดับองค์กรและ 
   ชุมชน 
4. ครูมีความรู้ ความเข้าใจในการ 
   ออกแบบหลักสูตร และปรับตาราง 
   เรียนให้เหมาะสมกับจุดเน้น 
5. มกีารปรับพฤติกรรมการเรียนการ 
   สอนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
   รอบสอง 

2. ตรวจสอบ  
   ทบทวน     
   วิเคราะห์ 
   จุดเด่น 
   จุดพัฒนา 

 

1.  คุณภาพผู้เรียนในภาพรวมของ 
 สถานศึกษาท้ังจุดเด่นและจุด 
    พัฒนา เช่น ผลการประเมินใน 
    ระดับชาติ สมศ. เขตพ้ืนที่ 
    การศึกษา โรงเรียน ฯลฯ 
2.  ผลการเรียนของผู้เรียนแยกเป็น 
 ระดับชั้นและรายวิชา ระดับ 
 สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา  
 ฯลฯ 

1.  ตรวจสอบ   
    เอกสารข้อมูล 
    ต่างๆ  
2.  วิเคราะห์  
    ข้อมูลที ่   
    เกี่ยวข้อง 
3.  ประชุมเชิง 
    ปฏิบัติการ 
4. ประชุมสัมมนา 

1. ข้อมูลสารสนเทศ 
2. จดุเด่น จุดพัฒนาด้านคุณภาพ 
 ผู้เรียน สถานศึกษา และครูผู้สอน 

3. ก าหนด  
   เป้าหมาย 
   การพัฒนา   
   คุณภาพ 
   ผู้เรียนตาม  
   จุดเน้น 
  

1. ตัวชี้วัดภาพความส าเร็จของ 
  สถานศึกษา ระยะที่ 1 ภาค  
    เรียนที่ 2/2553 
2. ตัวชี้วัดภาพความส าเร็จของ 
    สถานศึกษา ระยะที่ 2 ภาค  
    เรียนที่ 1/2554 
3. ตัวชี้วัดภาพความส าเร็จของ  
    สถานศึกษา ระยะที่ 3 ภาค  
    เรียนที่ 2/2554 

1. ประชุมวางแผน 
2. จัดท าแผนพัฒนา 
    คุณภาพ 

เป้าหมายสถานศึกษา และมีแผนการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นใน 
แต่ละระยะที่สอดคล้องกับบริบท และ
ศักยภาพของสถานศึกษา/ผู้เรียน 

 
 
 
 

แนวทางการปฏิบัติระดับสถานศึกษา 
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 4. ตัวชี้วัดภาพความส าเร็จของ   
    สถานศึกษา ระยะที่ 4 ภาค 
    เรียนที่ 1/2555 
5. ตัวชี้วัดภาพความส าเร็จของ 
   สถานศึกษา ระยะท่ี 5 ภาค 
   เรียนที่ 2/2555 

  

4. ก าหนด  
   ภาระงาน 
   การพัฒนา 
   คุณภาพ  
   ตาม    
   จุดเน้น 

1. ทบทวนจุดแข็ง จุดอ่อนของ หลักสูตรสถานศึกษาในแต่ละ 
    องค์ประกอบ เช่น วิสัยทัศน์  
    โครงสร้างเวลาเรียน การจัด 
    รายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม การ  
    จัดตารางเรียน ฯลฯ 
2. ออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้ที ่
   สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพ 
   ผู้เรียนตามจุดเน้น (พิจารณาได ้
   จากตัวอย่าง 4 ลักษณะ) 
3. ปรับโครงสร้างเวลาเรียน และ 
   ตารางเรียนให้สอดคล้องกับ    
    หลักสูตรการเรียนรู้ที่ออกแบบไว้ 
4. ออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ 
   ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ 
   ผู้เรียนตามจุดเน้นทั้งในและนอก 
   ห้องเรียน 
5. จัดหา จัดท าสื่อ แหล่งเรียนรู้  
   และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ี 
   เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ 
6. ออกแบบการวัดและประเมิน 
   ผลที่หลากหลายและเหมาะสม 
   กับผู้เรียนโดยเน้นการประเมิน 
   สภาพจริง 

1. ประชุม 
    ทบทวน  
    หลักสูตรฯ  
    และปรับปรุง 
    หลักสูตร 
2. ประชุม  
    ปฏิบัติการ 
    ปรับโครงสร้าง  
    เวลาเรียน  
    และจัดท า 
    แผนการ 
    เรียนรู ้
3. ส ารวจ จัดหา 
   พัฒนาสื่อและ 
   แหล่งการ  
   เรียนรู ้

1. สถานศึกษามีหลักสูตรการเรียนรู้ 
   ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ 
   ผู้เรียนตามจุดเน้น 
2. ตารางเรียนใหม่ 
3. ครูผู้สอนมีวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ 
    หลากหลายตามจุดเน้น 
4. สื่อ แหล่งเรียนรู้ทีห่ลากหลาย 
5. มีเครื่องมือ วิธีการวัดผล และ 
   ประเมินผลตามจุดเน้น 

5. ด าเนินการ 
    พัฒนา   
    คุณภาพ  
    ผู้เรียน  
    ตาม 
    จุดเน้น 

1. จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรและ 
   ตารางเรียนที่ออกแบบไว้ โดย 
   เน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   ตามจุดเน้น 
2. วัดและประเมินผลความก้าวหน้า 
    ของผู้เรียนระหว่างเรียน 
3. วัดและประเมินผลคุณภาพ 
    ผู้เรียนตามตัวชี้วัดของจุดเน้น 

1. ครูจัดกิจกรรม 
    การเรียนรู้ 
    อย่างหลากหลาย 
    ทั้งในและนอก 
    ห้องเรียน อย่างหลากหลายทั้งและนอกห้องเรียน 
2. ออกแบบการ 
  วัดและประเมิน 
  ผลที่สอดคล้อง  กับจุดเน้น 

1.  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตาม 
 จุดเน้น 
2.  ครูมีรูปแบบและนวัตกรรมการ 
 จัดการเรียนรู้ที่น าไปพัฒนา 
 คุณภาพผู้เรียนได้ตามจุดเน้น 
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6. ตรวจสอบ 
   ปรับปรุง 
   พัฒนา 

1. ตรวจสอบ ประเมินผลการ 
   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม 
   จุดเน้นในขั้นที่ 5 
    - การใช้หลักสูตรการเรียนรู้ที่ 
  ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ 
  ผู้เรียนตามจุดเน้น 
    - การใช้โครงสร้างเวลาเรียน 
      และตารางเรียนตามรูปแบบ 
      ของหลักสูตรการเรียนรู้ 
    - การจัดการเรียนรู้ที่ 
      หลากหลายทั้งในและนอก 
      ห้องเรียน 
    - การวัดและประเมินผลที่เน้น 
      การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม 
  จุดเน้น 
2. น าผลการตรวจสอบปรับปรุง 
   จดุอ่อน และพัฒนาจุดเด่น 

1. ประชุมครูเพ่ือ 
    ประเมินผล   
    การน า 
    หลักสูตรไปใช้ 
2. ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
   ประเมินตนเอง 
3. ตรวจสอบ 
   แผนการจัดการ 
   เรียนรู ้

1. หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
    ได้รับการพัฒนา 
2. กระบวนการบริหารหลักสูตรมี 
    การขับเคลื่อน 
3. ผู้เรียนมีการพัฒนาตามจุดเน้น 

7. สรุป และ 
   รายงานผล 
   การพัฒนา 
   ผู้เรียน 

1. สรุปผลการพัฒนาคุณภาพ  
   ผู้เรียนตามจุดเน้นในด้านการ   
   ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน  
   ปัญหา อุปสรรค และ  
   ข้อเสนอแนะ 
2. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพ 
   ผู้เรียนตามจุดเน้น เมื่อสิ้นสุด 
   ตามระยะท่ี 1-5  
3. น าผลจากรายงานไปใช้ในการ 
   วางแผนและพัฒนา 

1. ประชุมสัมมนา 
   แลกเปลี่ยน 
   เรียนรู ้
2. น าเสนอผลงาน 
    คุณภาพ ผู้เรียน 
    ตามจุดเน้น 
3. จัดนิทรรศการ 
    แสดงผลงาน  
    หรอื  
   ประชาสัมพันธ์ 
   ผลงานสู่  
    สาธารณชน 
4. สรุป รายงาน  
    ผล เสนอผู้ที่ 
    เกี่ยวข้อง 

1. มีผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
    ตามจุดเน้น 
2. มีแนวทางและนวัตกรรมการ 
    พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น 
3. มีหลักฐานและร่องรอยในการ 
    พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น 
4. มีความภาคภูมิใจในความส าเร็จ 
5. ได้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

 

ที่มา  : ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2553). แนวทางการน าจุดเน้นการพัฒนาผู้เรยีนสู่การ
ปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. 



 

    ตรวจสอบ ทบทวนรายวิชา 
และกิจกรรมในความรับผิดชอบ 

   โครงสร้างรายวิชา ตารางเรียน 
   หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดกิจกรรม และโครงการ 
   สื่อ และแหล่งการเรียนรู้ 

วิเคราะห์ผู้เรียน  
รายบุคคล 

   จัดท าข้อมูลสารสนเทศระดับชั้นเรียน 
   จัดกลุ่มการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น 

ก าหนดแนวทาง 
การจัดการเรียนรู ้

ที่สอดคล้องกับจุดเน้น 

    รูปแบบกิจกรรมในและนอกห้องเรียน 
    หน่วยการเรียนรู้ กิจกรรมโครงการ 
    แผนการจัดการเรียนรู้ 

     ด าเนินการจัดการเรียนรู้ 

    จัดการเรียนรู้ตามแนวทางที่ออกแบบ 
    วัดและประเมินผลการพัฒนาผู้เรียน 
    วิจัย และนวัตกรรมการเรียนรู้     
    นิเทศ ติดตาม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

น าเสนอผลการพัฒนา 
ผู้เรียนตามจุดเน้น 

   รายงานผลการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล/กลุ่ม 
 รายงานผลการพัฒนาตามจุดเน้น 
 รายงานการพัฒนาวิจัย/นวัตกรรมการเรียนรู้ 

   รายงานภาพความส าเร็จ อุปสรรค และปัญหา 

 
             
 
    
 
                   
 
      
 

 

 

 

 

 

แนวทางการปฏิบัติระดับห้องเรียน 
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1. ตรวจสอบ
ทบทวนรายวิชา 
และกิจกรรมใน
ความรับผิดชอบ 

1. โครงสร้างรายวิชา โครงสรา้ง 
    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2. ตารางเรียนหน่วยการเรียนรู้ 
3. แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา 
   ผู้เรียนและแผนปฏิบัติการ 
   โครงการต่างๆ 
4. สื่อ แหล่งการเรียนรู้ และภูมิ 
   ปัญญาท้องถิ่น 
5. คุณภาพผู้เรียนทุกระดับทั้งใน 
   ภาพรวมและแยกรายวิชา เช่น  
   NT, O-Net, สมศ., เขตพ้ืนที ่
   การศึกษา 
     
 

1. ศึกษาเอกสาร ข้อมูล 
    ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการ 
    พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
    ตามจุดเน้น 
2. วิเคราะห์จุดเด่น จุด    
    พัฒนาทุกด้าน 
3. น าข้อมูลของสถานศึกษา 
    มาเปรียบเทียบกับแนว 
    ทางการพัฒนาคุณภาพ 
    ผู้เรียนตามจุดเน้นของ   
    สพฐ. 
4. ตรวจสอบความสอดคล้อง 
    ของสื่อแหล่งการเรียนรู้ฯ  
    สถานศึกษาท่ีปรับปรุง 
    ใหม่และสิ่งที่ใช้อยู่เดิม 

1. ได้จุดเด่น จุดพัฒนา 
    ของรายวิชาและ 
    กิจกรรมในความ 
    รับผิดชอบ 
2. ได้แนวทางการ      
    ปรับปรุง/พัฒนา 
    รายวิชาและกิจกรรม 
    ให้สอดคล้องกับแนว 
    ทางการพัฒนา 
    คุณภาพผู้เรียนตาม 
    จุดเน้นของ สพฐ. และ 
    สถานศึกษา 
3. มีข้อมูลพ้ืนฐานในการ 
   ก าหนดทิศทางการ  
   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   ตามจุดเน้น 

2.  วิเคราะห์ 
     ผู้เรียนเป็น 
     รายบุคคล 

1. ข้อมูลด้านสติปัญญา ทักษะ  
    ความสามารถ แลคุณลักษณะ 
2. สุขภาพ ร่างกาย 
3. พ้ืนฐานครอบครัว เศรษฐกิจ 
4. สังคม เพ่ือน และผู้เกี่ยวข้อง 
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
6. ผลงานที่ภาคภูมิใจประสบ 
   ความส าเร็จ 
7. ผลกระทบที่เป็นปัญหา 

1. ศึกษา รวบรวมข้อมูล 
    รายบุคคล โดยวิธีการ  
    ดังนี้ 
    - ตรวจสอบจากข้อมูล 
      เอกสารของสถานศึกษา 
      และ Portfolio นักเรียน 
    - สอบถาม 
    - สัมภาษณ์ 
    - สังเกต ฯลฯ 
2. วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย 
    ของผู้เรียนรายบุคคล 
3. จัดกลุ่มผู้เรียน โดยให้ 
    แต่ละกลุ่มมีความ 
    สอดคล้องใกล้เคียงกัน 
    ตามจุดเน้นระดับชั้น 

1. มีข้อมูลพ้ืนฐานของ 
    ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
2. มีข้อมูลที่เป็นจุดเด่น  
   จุดพัฒนาของผู้เรียน 
   รายบุคคล และราย 
   กลุ่ม 
3. มีหลักฐาน ร่องรอย 
    เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา 
    ผู้เรียนเป็นรายบุคคล     
    รายกลุ่มอย่างเป็น 
    รูปธรรม 

 

แนวทางการปฏิบัติระดับห้องเรียน 
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3.  ก าหนด
แนวทางการ
จัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับ
จุดเน้น 

1. หน่วยการเรียนรู้ 
2. แผนการจัดการเรียนรู้ 
3. แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา  
    ผู้เรียน 
4. แผนปฏิบัติการโครงการและ 
    กิจกรรมพิเศษต่างๆ 
5. สื่อ แหล่งการเรียนรู้ ภูมิปัญญา 
6. การวัดและประเมินผล 
 

1. ออกแบบการจัดการ 
    เรียนรู้และการจัด  
    กิจกรรมที่หลากหลาย  
    เหมาะสมกับจุดเน้นการ 
    พัฒนาผู้เรียน และ 
    ตารางเรียนที่ก าหนด 
2. จัดท า จัดหาสื่อ แหล่ง 
    การเรียนรู้ฯ ให้สอดคล้อง 
    กับกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 
    ออกแบบ 
3. ออกแบบเครื่องมือวัดผล 
    และประเมินผลที่ 
    หลากหลาย โดยเน้น 
    การประเมินสภาพจริง 
    ในระดับชั้นเรียน 

1. มีแนวทางในการพัฒนา 
   ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
   และรายกลุ่มสอดคล้อง 
   ตามจุดเน้น 
2. มีรูปแบบการจัดการ 
   เรียนรู้ที่เหมาะสมกับ 
   ผู้เรียนตามจุดเน้น 
3. มีสื่อ แหล่งการเรียนรู้ที่ 
   หลากหลายสอดคล้อง  
   ตามจุดเน้น 
4. มีเครื่องมือวัดและ 
   ประเมินคุณภาพผู้เรียน 
   ตามจุดเน้น 

4.  ด าเนินการ 
    จัดการ 
 เรียนรู้ 

1. การจัดการเรียนรู้ตามจุดเน้น 
   ทั้งในและนอกห้องเรียน 
2. การประเมินความก้าวหน้าของ 
   ผู้เรียน 
3. การประเมินคุณภาพผู้เรียน  
   ตามจุดเน้น 
4. การพัฒนานวัตกรรมการ 
   เรียนรู ้
5. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
   ผู้เรียนในระดับชั้นเรียน 
6. การนิเทศ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1. จัดการเรียนรู้ในห้องเรียน 
    ตามแผนการจัดการ 
    เรียนรู ้
2. จัดกิจกรรมนอกห้องเรียน 
    ที่ส่งเสริมจุดเน้นตาม 
    ศักยภาพผู้เรียน 
3. วัดและประเมินผล    
    ความก้าวหน้าของ 
    ผู้เรียนและประเมิน 
    คุณภาพตามจุดเน้น 
4. พัฒนานวัตกรรมการ 
    เรียนรู้ที่ช่วยให้เกิดการ 
     พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
    ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม 
5. น าผลการประเมินไปใช้ 
    พัฒนาและแก้ไขปัญหา 
    ผู้เรียนตาม 
    กระบวนการวิจัย 
6. ครูผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องมี 
   การนิเทศแลกเปลี่ยน 
   เรียนรู้ โดยเน้นการ 
   สร้างความร่วมมือ 

1. ผู้เรียนมีทักษะความ 
   สามารถและคุณลักษณะ 
   ตามจุดเน้น 
2. ชุมชนมีส่วนร่วมในการ 
    จัดการเรียนรู้ 
3. มีการใช้นวัตกรรมการ   
    เรียนรู้ตามจุดเน้น 
4. ผู้เรียนได้แสดงออก 
    ตามศักยภาพของ 
    ตนเอง 
5. มีการพัฒนาคุณภาพ 
   ผู้เรียน โดยใช ้
   กระบวนการวิจัย 
6. มีการสร้างความร่วมมือ 
   ระหว่างครูและผู้ที่ 
   เกี่ยวข้อง 
7. มีการน าหลักสูตรการ 
    เรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติ 



ขั้นที ่ ประเด็นที่เกี่ยวข้อง วิธีการ ผลที่ได้รับ 
5. น าเสนอผล 
    การพัฒนา 
     ผู้เรียนตาม 
     จุดเน้น 

1. ผลการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น 
   รายบุคคลและรายกลุ่ม 
2. ผลการพัฒนานวัตกรรมการ 
   เรียนรู ้
3. ผลการวิจัยในชั้นเรียน 
4. ผลการพัฒนาหลักสูตรการ 
   เรียนรู้ในระดับห้องเรียน 
 

1. ประเมินผลการพัฒนา 
    คุณภาพผู้เรียนตาม 
    จุดเน้นด้วยวธิีการ 
    ต่างๆ 
2. วิเคราะห์และสรุปผล 
    การพัฒนาผู้เรียนทั้ง 
    รายกลุ่มและรายบุคคล 
     ตามจุดเน้น 
3. น าผลการพัฒนาผู้เรียน 
 ไปจัดท าเป็นข้อมูลใน 
 ระดับห้องเรียนเพ่ือใช้ 
     ในการพัฒนาผู้เรียน 
     ตามจุดเน้น 
4. สรุปผลการน านวัตกรรม 
    การเรียนรู้และการวิจัย 
    ในชั้นเรียน 
5. จัดท ารายงานผลการ 
    พัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น 
    ระดับห้องเรียนใน 
    ความรับผิดชอบ 
6. จัดท ารายงานผลการ 
    พัฒนาหลักสูตรการ 
    เรียนรู้ระดับห้องเรียน 
    ในความรับผิดชอบ 

1. มีผลการพัฒนาผู้เรียน 
   ตามจุดเน้นในทุกมิติทั้ง 
   รายบุคคล รายกลุ่ม  
   และระดับห้องเรียน 
2. มีหลักสูตรการเรียนรู้ 
   ระดับห้องเรียนที่เป็น 
    ตัวอย่างในการพัฒนา 
    ผู้เรียนตามจุดเน้น 
3. มีการวิจัยในชั้นเรียน 
   ที่เป็นแนวทางในการ 
   พัฒนาผู้เรียนตาม 
    จุดเน้น 
4. มีรูปแบบความร่วมมือ 
   ของครูและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
5. มีเอกสารรายงาน และ 
   ข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็น 
   ร่องรอย หลักฐานใน 
   การพัฒนาผู้เรียนตาม 
   จุดเน้น 

 
ที่มา  : ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2553). แนวทางการน าจุดเนน้การพัฒนาผู้เรียนสู่การ
ปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. 

 
 
 

 
 
 
 
 



แนวทางการประเมินตามจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน 

  

จุดเน้น : ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน 

ชั้น 
ความสามารถและ

ทักษะ 
วิธีการวัดและประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ป. 1 ทักษะการสังเกต

และ ทักษะการจัด
กลุ่ม 

1. ให้ผู้เรียนสังเกต 
   รูปภาพผลไม้ หรือ 
   สัตว์ ฯลฯ แลว้ให้ 
   ผู้เรียนจัดกลุ่ม 
   รูปภาพ ผลไม้ หรือ 
   สัตว์ ฯลฯ พร้อมกับ 
   บอกเหตุผลใน การ 
   จัดกลุ่ม หรือ 
2. จัดวัสดุหรือสิ่งของ 
    ให้ผู้เรียนสังเกตแล้ว 
    ให้ผู้เรียนจัดกลุ่ม 
    วัสดุหรือสิ่งของ  
    พร้อมกับบอก 
    เหตุผลในการจัด 
    กลุ่มโดยมีครูคอย 
    สังเกตการณ์การจัด 
    กลุ่มและการอธิบาย  
    เหตุผลในการจัด 
    กลุ่มของ ผู้เรียน  
    ฯลฯ 

-  แบบทดสอบ 
-  แบบบันทึก 
   การสังเกตจัดกลุ่ม  
   และบอกเหตุผล 
   การจัดกลุ่ม 

ผ่าน : 
ผู้เรียนจัดกลุ่ม และบอกเหตุ
ผลได้ถูกต้องและเหมาะสม 
หมายเหต ุ 
เกณฑ์การประเมินอาจจะ
จัดเป็น ระดับคุณภาพก็ได้ 
ถ้าหากมีการจัดกลุ่มหรือ
บอกเหตุผลหลายรายการ 
เช่น ถ้าหากมีการสังเกตแล้ว
สามารถจัดกลุ่มและบอกเหตุ
ผลได้ 6 รายการ อาจ
ก าหนดเกณฑ์การประเมิน 
ดังนี้ 
ระดับ 1 จัดกลุ่ม แต่บอก 
           เหตุผลไม่ได้ 
ระดับ 2 จัดกลุ่มและบอก 
           เหตุผลได้ 1-2  
           รายการ (ผ่าน) 
ระดับ 3 จัดกลุ่มและบอก 
           เหตุผลได้ 3-4  
           รายการ 
ระดับ 4 จัดกลุ่มและบอก 
           เหตุผลได้ 5-6  
           รายการ 

 
 
 
 
 

ทกัษะกำรคิด 



ชั้น 
ความสามารถ และ

ทักษะ 
วิธีการวัดและประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ป. 2 ทักษะการ

เปรียบเทียบ 
และทักษะการ
จ าแนก 

1. ให้ผู้เรียนสังเกต 
    รูปภาพ วัสดุ หรือ 
    สิ่งของ ฯลฯ ที่มี 
    ขนาดให้นักเรียน 
    เปรียบเทียบต่างกัน 
    แล้วขนาดหรือความ 
    สูงและจ าแนก 
    รูปภาพ วัสดุ หรือ 
    สิ่งของ ฯลฯ ที่มี 
    ลักษณะเหมือนกัน 
   หรือคล้ายกันพร้อม 
   กับบอกเหตุผล หรือ 
2. ให้นักเรียนสังเกต 
   วัสดุ หรือสิ่งของ ซึ่ง 
   วัสดุหรือสิ่งของที่ 
   น ามาให้นักเรียน 
   สังเกตเป็นวัสดุหรือ 
   สิ่งของชนิดเดียวกัน  
   เช่น ก้อนหิน ใบไม้  
   ดินสอ ปากกา ฯลฯ  
   แต่มีขนาด หรอืมี 
   ความสูง หรือความ 
   ยาวต่างกัน แล้วให้ 
   ผู้เรียนเปรียบเทียบ 
   ขนาด หรือความสูง    
   หรือความยาวจาก 
   นั้นให้ผู้เรียนจ าแนก 
   สิ่งของที่ไม่เหมือนกัน  
   หรือแตกต่างกันไว้ 
   เป็นหมวดหมู่พร้อม 
   กับอธิบายเหตุผล 
   การจ าแนก ครู 
   สังเกตการณ์ 
   เปรียบเทียบและการ 
   จ าแนกของผู้เรียน ฯลฯ 

- แบบทดสอบ 
- แบบบันทึก 
  การสังเกต  
  การเปรียบเทียบ 
  และการจ าแนก 
 

ผ่าน : 
 ผู้เรียนเปรียบเทียบ 
 หรือจ าแนก และบอกเหตุ 
   ผลได้ถูกต้อง และเหมาะสม 
หมายเหตุ  
 เกณฑ์การประเมินอาจจะ 
  จัดเป็น ระดับคุณภาพก็ได้  
  ถ้าหากมีการเปรียบเทียบ 
  หรือจ าแนกแล้วบอกเหตุผล 
  หลายรายการ เช่น ถ้าหากมี 
  การสังเกตแล้วสามารถ 
  เปรียบเทียบ หรือจ าแนก   
  แล้วบอกเหตุผลได้ 8 ราย 
  การ อาจก าหนดเกณฑ์การ 
  ประเมิน ดังนี้ 
  ระดับ 1 เปรียบเทียบ หรือ 
             จ าแนกแต่บอก 
             เหตุผลไมไ่ด้  
  ระดับ 2 เปรียบเทียบ หรือ 
             จ าแนกแล้วบอก 
             เหตุผลได้ 1-3  
             รายการ (ผ่าน)  
 ระดับ 3 เปรียบเทียบ หรือ 
            จ าแนกแล้วบอก 
            เหตุผลได้ 4-5  
            รายการ  
 ระดับ 4 เปรียบเทียบ หรือ 
           จ าแนกแล้วบอกเหตุ 
           ผลได ้6-8 รายการ 

 



ชั้น 
ความสามารถ และ

ทักษะ 

วิธีการวัดและประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

ป. 3 ทักษะการรวบรวม
ข้อมูล และทักษะการ
เชื่อมโยง 

1. ให้ผู้เรียนวางแผน/    
   ออกแบบ ก าหนด 
   จุดประสงค์ วิธีการ 
   เก็บรวบรวมข้อมูล  
   และน าเสนอข้อมูล 
   จาก สถานการณ์ที่ 
   ก าหนดให้ 
2. ให้ผู้เรียนเลือกข้อมูล 
   ที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กัน  
   และบอกความหมาย 
   ของข้อมูลโดยอาศัย 
   ความรู ้และประสบการณ ์
   เดิมของตนเองพร้อม 
   กับอธิบายเหตุผล 
   ประกอบ 

- แบบทดสอบ 
  สถานการณ์ 
  ปฏิบัติจริง 
 

ผ่าน : 
 -  ผู้เรียนวางแผน/ออกแบบ 
  ก าหนดจุดประสงค์ วิธีการ 
     เก็บรวบรวมข้อมูล และ 
     น าเสนอข้อมูลได้เหมาะสม 
     ตามประเด็นที่ก าหนด 
 -  ผู้เรียนเลือกข้อมูลที่ 
     เกี่ยวข้อง สัมพันธ์กัน และ 
     บอกความหมาย และ 
     อธิบายเหตุผลของข้อมูล 
     ไดเ้หมาะสม 

ป. 6 ทักษะการสรุปอ้างอิง 
และทักษะการน า
ความรู้ไปใช้ 

1. ประเมินทักษะการ 
    สรุปอ้างอิง โดยการ 
    ก าหนดสถานการณ์ 
    หรือเรื่องราวต่างๆ  
    จากหนังสือพิมพ์  
    ข้อความจากโฆษณา  
    แล้วให้ผู้เรียนสรุป 
    ความเป็นไปได้  
    พร้อมกับสรุปข้อ 
    อ้างอิงจากแหล่งข้อมูล 
    ที่เชื่อถือได้ 
2. ก าหนดเนื้อหาหรือ   
    เรื่องราวให้ผู้เรียน 
    อ่าน แล้วให้ผู้เรียน 
    สรุป และบอกวิธีการ 
    ทีจ่ะน าไปใช้ในชีวิต 
    ประจ าวันโดยการต่อ 
    ยอดจากเนื้อหา 
    หรือเรื่องราวที่อ่าน 

- แบบทดสอบ 
  การสรุปอ้างอิง 
- แบบทดสอบการ 
  น าความรู้ไปใช้ 

ผ่าน : 
 - สรุปสถานการณ์ หรือ 
    เรื่องราวต่างๆ และมีการ 
    อ้างอิง แหล่งข้อมูลได้ 
    เหมาะสม 
 -  สรุปและบอกวิธีการน า 
     ข้อสรุปจากสถานการณ์ 
     หรือเรื่องราวต่างๆ ไปใช้ 
     ในชีวิตประจ าวันได้ 
     เหมาะสม 



จุดเน้น : ทักษะการคิดขั้นสูง 

ชั้น 
ความสามารถ และ

ทักษะ 
วิธีการวัดและประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ม. 1 ทักษะการวิเคราะห์ 

ทักษะการประเมิน 
และทักษะการสรุป 
ความคิดเห็น 
 

1. ประเมินทักษะการ 
    คิดวิเคราะห์ โดย    
    การก าหนด 
    สถานการณ์ให้   
    ผู้เรียน แล้วตั้ง 
    ค าถามให้ผู้เรียน 
    วิเคราะห์ 
2. ก าหนดสถานการณ์ 
   หรือค าถามแล้วให้ 
   ผู้เรียนประเมินหรือ 
   ตัดสิน 
3. ก าหนดสถานการณ์ 
    ให้ผู้เรียนแล้วตั้ง 
    ค าถามให้ผู้เรียนสรุป 
    แ ล ะ พ ร้ อ ม กั บ
อธิบาย 
    เหตุผล 

- แบบทดสอบ 
  สถานการณ์ 
 

ผ่าน : 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลจาก 
      สถานการณ์ได้ 
      เหมาะสม 
 2. สรุปและอธิบาย 
      เหตุผลได้เหมาะสม 

 ม. 
4-6 

ทักษะการคิด
แก้ปัญหา 
อย่างสร้างสรรค์ 

ประเมินทักษะการคิด
แ ก้ ปั ญ ห า อ ย่ า ง
สร้ า งสรรค์  โ ดยการ
ก าหนดสถานการณ์ให้
ผู้ เรียนแก้ปัญหา โดย
เน้นการแก้ปัญหาเชิง
บ ว ก ที่ เ ป็ น วิ ธี ก า ร ที่
สร้างสรรค์ และมีความ
เป็นไปได้ในการน าไปใช้
แก้ปัญหาในชีวิตจริง 

- แบบทดสอบ 
  สถานการณ์ท่ีเน้น 
  การคิดแก้ปัญหา 
  อย่างสร้างสรรค์ 

ผ่าน : 
 ผู้เรียนแก้ปัญหาจาก 

   สถานการณ์ท่ีก าหนดให้ได้
 เหมาะสมอย่างสร้างสรรค์ 

   และมีความเป็นไปได้ใน 

   การแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

 
ที่มา  : ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2553). แนวทางการน าจุดเนน้การพัฒนาผู้เรียนสู่การ
ปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. 

 



ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชา ประวัติศาสตร์                                กลุม่สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                      ภาคเรียนที่ 1-2                
รหัสวิชา ส12102      เวลา 40 ชั่วโมง/ปี 
 
 ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย การใช้ค าระบุเวลาที่แสดงเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต การล าดับ
เหตุการณ์  ที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือในช่วงชีวิตของตนเอง โดยใช้หลักฐานที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงวิถี
ชีวิตประจ าวันของคนในชุมชนของตนจากอดีตถึงปัจจุบัน และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
บุคคลที่ท าประโยชน์ต่อท้องถิ่นหรือประเทศชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทยที่ภาคภูมิใจ และควร
อนุรักษ์ไว้ 
 โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการทางสังคม  
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่าง
เป็นระบบ ตระหนักถึงความส าคัญของเหตุการณ์ต่างๆ มีความรัก ความภูมิใจ และธ ารงความเป็นไทย 
สามารถด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

ตัวช้ีวัด 
 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  
  รวม 6 ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างรายวิชา ประวัติศาสตร์  ป. 2 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ / 
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง)  
น้ าหนัก
คะแนน 

1 จากวันวานสู่วัน
พรุ่งนี้ 

ส 4.1  ป. 2/1  
          
         

ค าที่แสดงช่วงเวลาในอดีต ปัจจุบัน 
อนาคต และวันส าคัญที่ปรากฏใน
ปฏิทิน ท าให้สามารถระบุเวลา และ
ล าดับของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

4  

2 ฉันเป็นใคร ส 4.1  ป. 2/2 
 

การสืบค้นเรื่องราวของตนเองและ
ครอบครั ว  จะต้ อ ง ใช้ หลั ก ฐานที่
เกี่ยวข้องเป็นเครื่องยืนยันและใช้เส้น
เวลาล าดับ เหตุการณ์ที่ เกิดขึ้น ใน
ครอบครัวหรือในชีวิตของตนเอง 

6  

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

ก า ร สื บ ค้ น ข้ อ มู ล เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
เปลี่ยนแปลงของชุมชนตนจากอดีตถึง
ปัจจุบัน จะท าให้สามารถอธิบาย
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อ
วิถีชีวิตของคนในชุมชน 

9  

4 คนดีในท้องถิ่น  ส 4.3  ป. 2/1 
 

บุคคลที่ท าคุณประโยชน์ต่อท้องถิ่น
และประเทศชาติ สมควรได้รับการยก
ย่อง 
และควรน ามาเป็นแบบอย่างที่ดี 

9  

5 วัฒนธรรมและ 
ภู มิ ปั ญ ญ า ที่ น่ า
ภูมิใจ 
 (1) 

ส 4.3  ป. 2/2 
 

การอนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณี 
เป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องช่วยกัน
อนุรักษ์ให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยสืบ
ต่อไป 

8  

6 วัฒนธรรมและ 
ภู มิ ปั ญ ญ า ที่ น่ า
ภูมิใจ 
 (2) 
 

ส 4.3  ป. 2/2 
 

การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็น
หน้ าที่ ของทุ กคนที่ จะต้ อ งช่ วยกัน
อนุรักษ์ให้คงอยู่คู่กับสังคมไทย 
สืบต่อไป 

4  

 



โครงสร้างแผนฯ ประวัติศาสตร์ ป. 2  
เวลา  40  ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ 
แผนการจัด 
การเรียนรู ้

วิธีสอน/กระบวนการจัด 
การเรียนรู ้

ทักษะการคิด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  
จากวันวานสู่วันพรุ่งนี้ 

1. ค าบอกช่วงเวลา - วิธีสอนโดยการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิค
คู่คิดสี่สหาย 

1. ทักษะการวิเคราะห์ 
2. ทักษะการสังเคราะห์ 
3. ทักษะการพยากรณ์  

1 

2. การใช้ค าบอกช่วงเวลา - วิธีสอนโดยการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิค
เล่าเรื่องรอบวง 

1. ทักษะการวิเคราะห์ 
2. ทักษะการสังเคราะห์ 
3. ทักษะการพยากรณ์ 

1 

3. การใช้ปฏิทินบอกวัน 
    ส าคัญ 

- วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ 
: กระบวนการสร้างเจตคติ 

1. ทักษะการวิเคราะห์ 
2. ทักษะการสังเคราะห์ 
3. ทักษะการพยากรณ์ 

1-2 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
ฉันเป็นใคร 

1. เรียนรู้เรื่องของตัวเรา 
   และครอบครัวจากสูติ 
  บัตร และทะเบียนบ้าน 

- วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  
  (Inquiry Method : 5E) 

1. ทักษะการวิเคราะห์ 
2. ทักษะการน าความรู้ 
    ไปใช้ 

1-2 

2. เรียนรู้เรื่องของตัวเรา 
   และครอบครัวจาก 
   ภาพถ่าย และสิ่งของ  
   เครื่องใช้ 

- วิธีสอนแบบสืบเสาะหา  
   ความรู้  
  (Inquiry Method : 5E) 

1. ทักษะการวิเคราะห์ 
2. ทักษะการน าความรู้ 
    ไปใช้ 

1-2 

3. การสืบค้นและบันทึก 
    เรื่องส าคัญของ 
    ครอบครัว 

- วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้ 
   แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่ 
   ตรวจสอบ 

1. ทักษะการวิเคราะห์ 
2. ทักษะการน าความรู้ 
    ไปใช้ 

1-2 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง 

1. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ 
   การใช้ชีวิตของผู้คนใน 
   อดีตกับปัจจุบัน 

- วิธีสอนแบบโมเดลซิปปา  
  (CIPPA Model) 
  

1. ทักษะการวิเคราะห์ 
2. ทักษะการสังเคราะห์ 
3. ทักษะการเชื่อมโยง 

1-2 

2. การเปลี่ยนแปลงของ   
    ชุมชน 

- วิธีสอนแบบสืบเสาะหา 
   ความรู้ 
 (Inquiry Method : 5E) 

1. ทักษะการวิเคราะห์ 
2. ทักษะการสังเคราะห์ 
3. ทักษะการเชื่อมโยง 

1-2 

3. การเปลี่ยนแปลงวิถี 
   ชีวิตของคนในชุมชน 
   เกาะเกร็ด (1) 

- วิธสีอนโดยการจดัการเรยีนรู ้
   แบบร่วมมือ : เทคนิค 
   การสัมภาษณ์ 3 ขั้นตอน 

1. ทักษะการวิเคราะห์ 
2. ทักษะการสังเคราะห์ 
3. ทักษะการเชื่อมโยง 

1-2 



โครงสร้างแผนฯ ประวัติศาสตร์ ป. 2 (ต่อ) 

หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัด 
การเรียนรู ้

วิธีสอน/กระบวนการจัด 
การเรียนรู ้

ทักษะการคิด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

 4. การเปลี่ยนแปลงวิถี 
    ชีวิตของคนในชุมชน 
    เกาะเกร็ด  (2) 

- วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :  
  กระบวนการสร้างเจตคติ 

1. ทักษะการวิเคราะห์ 
2. ทักษะการสังเคราะห์ 
3. ทักษะการเชื่อมโยง 

1 

5. การเปลี่ยนแปลง 
    ในชุมชนของเรา 

- วิธีสอนโดยใช้วธิีการทาง 
   ประวัติศาสตร์ 

1. ทักษะการวิเคราะห์ 
2. ทักษะการสังเคราะห์ 
3. ทักษะการเชื่อมโยง 

1-2 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
คนดีในท้องถิ่น 

1. คนดีที่ชุมชนเกาะเกร็ด 
 

- วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้ 
   แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่คิด 
   สี่สหาย  

1.ทักษะการวิเคราะห์ 
2. ทักษะการสังเคราะห์ 
3. ทักษะการให้เหตุผล 

1-2 

2. คนดีที่เมือง  
    นครศรีธรรมราช 

- วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : 
   กระบวนการสร้างความ 
   ตระหนัก 

1. ทักษะการวิเคราะห์ 
2. ทักษะการสังเคราะห์ 
3. ทักษะการให้เหตุผล 

1 

3. คนดีในชุมชน :  
   พระครูวัดฉลอง 

- วิธีสอนแบบสืบเสาะหา 
   ความรู้ 
   (Inquiry Method : 5E) 

1. ทักษะการวิเคราะห์ 
2. ทักษะการสังเคราะห์ 
3. ทักษะการให้เหตุผล 

1-2 

4. คนดีในชุมชน :  
   ครูบาศรีวิชัย 

- วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้ 
  แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่ 
  ตรวจสอบ 

1. ทักษะการวิเคราะห์ 
2. ทักษะการสังเคราะห์ 
3. ทักษะการให้เหตุผล 

1 

5. คนดีในชุมชน :  
    ท้าวสุรนาร ี

- วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : 
  กระบวนการสร้างเจตคติ 

1. ทักษะการวิเคราะห์ 
2. ทักษะการสังเคราะห์ 
3. ทักษะการให้เหตุผล 

1 

6. คนดีในชุมชนของเรา - วิธีสอนแบบสืบเสาะหา 
   ความรู้ 
   (Inquiry Method : 5E) 

1. ทักษะการวิเคราะห์ 
2. ทักษะการสังเคราะห์ 
3. ทักษะการให้เหตุผล 

1-2 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 
วัฒนธรรมและ         
ภูมิปัญญาที่น่าภูมิใจ 
(1) 

1. ความหมายของ 
   วัฒนธรรมไทย 

- วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : 
 กระบวนการสร้างความตระหนัก 

1. ทักษะการให้เหตุผล 
2. ทักษะการวิเคราะห์ 

1 

2. วัฒนธรรม ประเพณี  
    และภูมิปัญญาเกี่ยว 
    กับอาชีพของคนไทย 

- วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : 
  กระบวนการเรียนความรู้ 
  ความเข้าใจ 

1. ทักษะการวิเคราะห์ 
2. ทักษะการให้เหตุผล 
3. ทักษะการประยุกต์ใช้ 
    ความรู้ 

1-2 



โครงสร้างแผนฯ ประวัติศาสตร์ ป. 2 (ต่อ) 

หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัด 
การเรียนรู ้

วิธีสอน/กระบวนการจัด 
การเรียนรู ้

ทักษะการคิด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

 
3. วัฒนธรรมใน  
    ชีวิตประจ าวัน :  
    การแสดงความ  เคารพ 

- วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : 
  กระบวนการปฏิบัติ 

1. ทักษะการหาแบบแผน 
2. ทักษะการประยุกต์ใช้ 
    ความรู้ 

1-2 

 

4. วัฒนธรรมใน 
    ชีวิตประจ าวัน :  
 ภาษาไทย 

- วิธีสอนโดยการจัดการ 
  เรียนรู้แบบร่วมมือ :  
  เทคนิคคู่คิดสี่สหาย 

1. ทักษะการวิเคราะห์ 
2. ทักษะการให้เหตุผล 
3. ทักษะการประยุกต์ใช้ 
    ความรู้ 

1 

 

5. วัฒนธรรมใน 
    ชีวิตประจ าวัน :  
 อาหารไทย 

- วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้ 
   แบบร่วมมือ : เทคนิคการ 
   ต่อเรื่องราว (Jigsaw) 

1. ทักษะการวิเคราะห์ 
2. ทักษะการให้เหตุผล 
3. ทักษะการประยุกต์ใช้
ความรู้ 

1 

 

6. วัฒนธรรมใน    
    ชีวิตประจ าวัน :  
 ประเพณีไทย 

- วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : 
  กระบวนการสร้างเจตคติ 

1. ทักษะการวิเคราะห์ 
2. ทักษะการให้เหตุผล 
3. ทักษะการหาแบบแผน 
4. ทักษะการประยุกต์ใช้ 
    ความรู้ 

1 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 
วัฒนธรรมและ         
ภูมิปัญญาที่น่าภูมิใจ 
(2) 

1. ความหมายของภูมิ 
   ปัญญาไทย 

- วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : 
  กระบวนการสร้างความคิด 
  รวบยอด 

1. ทักษะการวิเคราะห์ 
2. ทักษะการให้เหตุผล 
3. ทักษะการหาแบบแผน 
4. ทักษะการประยุกต์ใช้ 
    ความรู้ 

1-2 

 2. ภูมิปัญญาท้องถิ่น - วิธีสอนโดยการจัดการ 
  เรียนรู้แบบวัฏจักรการ 
  เรียนรู้ (4 MAT) 

1. ทักษะการวิเคราะห์ 
2. ทักษะการให้เหตุผล 
3. ทักษะการหาแบบแผน 
4. ทักษะการประยุกต์ใช้ 
    ความรู้ 

1-2 

 
 
 
 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 1    จากวันวานสู่วันพรุ่งนี้ 
เวลา  4  ชั่วโมง 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 ส 4.1 ป.2/1 ใช้ค าระบุเวลาที่แสดงเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต 
 
2. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 ค าที่แสดงช่วงเวลาในอดีต ปัจจุบัน อนาคต และวันส าคัญที่ปรากฏในปฏิทิน ท าให้สามารถระบุเวลา และ
ล าดับของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 3.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

1) ค าที่แสดงช่วงเวลาในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เช่น วันนี้ เมื่อวานนี้ พรุ่งนี้ เดือนนี้ เดือนหน้ า 
เดือนก่อน  

2) วันส าคัญท่ีปรากฏในปฏิทินที่แสดงเหตุการณ์ส าคัญในอดีตและปัจจุบัน  
3) ใช้ค าบอกช่วงเวลา อดีต ปัจจุบัน อนาคต แสดงเหตุการณ์ได้  

 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา) 
 
4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการคิด 
  1) ทักษะการวิเคราะห์ 
  2) ทักษะการสังเคราะห์ 
  3)  ทักษะการพยากรณ์ 
 4.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. ใฝ่เรียนรู้   
 2. มีความรับผิดชอบ 
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
 
6. ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 การเขียนเล่าเรื่องเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นกับตนเอง และคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
 



7. การวัดและการประเมินผล 
 7.1 การประเมินก่อนเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง จากวันวานสู่วันพรุ่งนี้ 
 7.2 การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1) ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่อง จ าแนกช่วงเวลา 
  2) ตรวจใบงานที่ 2.1 เรื่อง ประโยคบอกช่วงเวลา 
  3) ตรวจใบงานที่ 3.1 เรื่อง การบันทึกเหตุการณ์ในปฏิทิน  
  4) ประเมินการน าเสนอผลงาน 
  5) สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล 
  6) สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
  7) สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 7.3 การประเมินหลังเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง จากวันวานสู่วันพรุ่งนี้ 
 7.4 การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
  - ตรวจการเขียนเล่าเรื่องเหตุการณ์ส าคัญท่ีเกิดข้ึนกับตนเอง และคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
 
8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง จากวันวานสู่วันพรุ่งนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 1  ค าบอกช่วงเวลา            
เวลา  1  ช่ัวโมง 
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่คิดสี่สหาย 
 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูน าบัตรภาพรถรางที่ใช้ในสมัยก่อน และรถไฟที่ใช้โดยสารในสมัยปัจจุบัน มาให้นักเรียนดู แล้วให้
นักเรียนเปรียบเทียบความแตกต่างของการคมนาคมขนส่งในสมัยอดีตกับปัจจุบัน 

2. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า อดีตกับปัจจุบัน มีความแตกต่างกันของวัน เวลาที่เกิดขึ้น เช่นเดียวกับการ
คมนาคมขนส่งในสมัยอดีตและปัจจุบันก็ย่อมมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้การใช้ค าบอกช่วงเวลาที่ถูกต้อง 
จะท าให้เรียงล าดับเหตุการณ์ต่างๆ ได้ถูกต้อง 
 

ขั้นสอน 
1. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม

ร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง ค าบอกช่วงเวลา จากหนังสือเรียน 
2. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันแสดงความคิดเห็นถึงความแตกต่างกัน และล าดับก่อนหลังของ

เรื่องราวในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต 
3. ครูเปรียบเทียบความแตกต่างของค าบอกช่วงเวลาในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต พร้อมยกตัวอย่าง

ประกอบแผนภาพเพ่ือให้นักเรียนเข้าใจ 
4. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันท าใบงานที่ 1.1 เรื่อง จ าแนกช่วงเวลา โดยให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มหา

ค าตอบในใบงานด้วยตนเองจนครบทุกข้อ จากนั้นจับคู่กับเพ่ือนในกลุ่มผลัดกันอธิบายค าตอบของ
ตนเองให้เพ่ือนฟัง  (นักเรียนอีกคู่หนึ่งก็ปฏิบัติกิจกรรมเช่นเดียวกัน) 

5. สมาชิกรวมกลุ่ม 4 คนตามเดิม ผลัดกันอธิบายค าตอบของคู่ตนเองให้เพ่ือนอีกคู่หนึ่งฟัง และสรุป
ค าตอบที่เป็นมติของกลุ่ม แล้วบันทึกค าตอบลงในใบงานท่ี 1.1 เสร็จแล้วน าส่งครูตรวจ 

 
ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับการใช้ค าบอกช่วงเวลาในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 2  การใช้ค าบอกช่วงเวลา             
เวลา  1  ช่ัวโมง 
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคเล่าเรื่องรอบวง 
 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
    ครูน าบัตรค ามาแจกให้นักเรียนคนละ 1 บัตรค า จากนั้นให้นักเรียนระบุว่า บัตรค าที่ได้รับเป็นค าที่บอก
ช่วงเวลา ในอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต 
 
ขั้นสอน 

1. นักเรียนรวมกลุ่มเดิม ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาตัวอย่างการใช้ค าบอกช่วงเวลา จากหนังสือเรียน โดย
สังเกตการใช้ค าบอกช่วงเวลาที่แสดงถึงเรื่องราวในอดีต เรื่องราวในปัจจุบัน และเรื่องราวในอนาคต 

2. ครูน าบัตรภาพมาแสดงให้นักเรียนดูที่หน้าชั้นเรียน แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกค าในตารางค าบอก
เรื่องราวในช่วงเวลาต่างๆ เพ่ือเขียนข้อความบอกเล่าเรื่องราวจากภาพในช่วงเวลาจากอดีตถึงปัจจุบัน 
และเชื่อมโยงถึงอนาคตตามบัตรภาพที่ก าหนด 

3. สมาชิกแต่ละคนเขียนข้อความเพ่ือบอกเล่าเรื่องราวจากบัตรภาพในช่วงเวลาจากอดีตถึงปัจจุบัน และ
เชื่อมโยงถึงอนาคตตามบัตรภาพที่ก าหนด โดยใช้ค าที่กลุ่มเลือกจากตารางค าบอกเรื่องราวในช่วงเวลา
ต่างๆ 

4. ให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มผลัดกันอ่านข้อความที่ตนเองเขียนจนครบทุกคน แล้วช่วยกันตรวจสอบ
ความถูกต้องของการใช้ค าบอกช่วงเวลา และเลือกน าเสนอผลงานการเขียนที่ดีที่สุดของกลุ่มที่หน้าชั้น
เรียน 

5. นักเรียนท าใบงานที่ 2.1 เรื่อง ประโยคบอกช่วงเวลา เมื่อท าเสร็จแล้วให้ตรวจความถูกต้องก่อน
น าส่งคร ู

 
ขั้นสรุป 
 นักเรียนร่วมกันสรุปความส าคัญของช่วงเวลาต่างๆ และหลักการใช้ค าบอกช่วงเวลาในอดีต ปัจจุบัน และ
อนาคต เพ่ือน าไปใช้เรียงล าดับเหตุการณ์ก่อน – หลังได้อย่างถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 3  การใช้ปฏิทินบอกวันส าคัญ                                                                             
เวลา  1-2  ช่ัวโมง 
วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการสร้างเจตคติ 
 
ขั้นที่ 1  สังเกต  
 ครูให้นักเรียนอ่านกรณีศึกษา บันทึกของเตย จากนั้นครูตั้งประเด็นค าถามให้นักเรียนร่วมกันแสดงความ
คิดเห็นประกอบเหตุผล  
 
ขั้นที่ 2  วิเคราะห์ 

1. นักเรียนรวมกลุ่มเดิม ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ประเด็นตามที่ครูก าหนด  
2. นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง การใช้ปฏิทินบอกวันส าคัญ จากหนังสือเรียน 
3. ครูแจกปฏิทินตั้งโต๊ะให้นักเรียนกลุ่มละ 1 ฉบับ เพ่ือส ารวจวันส าคัญต่างๆ ในแต่ละเดือน และบอกข้อ  

 ปฏิบัติหรือความส าคัญของวันส าคัญนั้นๆ ลงในสมุด 
4. ครูตั้งประเด็นค าถามให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์เพ่ือหาค าตอบ แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม 

 สรุปค าตอบที่ได้จากการวิเคราะห์ร่วมกัน และส่งตัวแทนกลุ่มยืนอ่านค าตอบ  
5. นักเรียนท าใบงานที่ 3.1 เรื่อง การบันทึกเหตุการณ์ในปฏิทิน เมื่อท าใบงานเสร็จแล้วให้นักเรียน   

 สลับกันตรวจกับเพ่ือน โดยครูเฉลยค าตอบบนกระดาน 
 
ขั้นที่ 3  สรุป 
 นักเรียนร่วมกันสรุปความส าคัญของปฏิทิน และประโยชน์ที่ได้รับจากการบันทึกเหตุการณ์ส าคัญต่างๆ ของ
ตนเองลงในปฏิทิน 
 
 
 
  
 
 
 นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง จากวันวานสู่วันพรุ่งนี้ 
 
 
 
 
 

 ครมูอบหมำยให้นักเรียนเขียนบนัทึกเหตกุำรณ์ส ำคญัท่ีเกิดขึ้นกบัตนเองภำยในเดือนน้ีลงใน
ปฏิทิน  จำกนัน้เขียนเล่ำเร่ืองเหตุกำรณ์ส ำคญัท่ีเกิดและคำดกำรณ์ส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นในอนำคต 
พร้อมแนบปฏิทินดงักล่ำว โดยใหค้รอบคลุมประเดน็ตำมทีก่ ำหนด  

 

 

 



9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 9.1 สื่อการเรียนรู้ 
  1) หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.2 
  2) บัตรค า 
  3) บัตรภาพ 
  4) แผนภาพแสดงช่วงเวลา 
  5) ตารางค าบอกเรื่องราวในช่วงเวลาต่างๆ 
  6) กรณีศึกษา บันทึกของเตย 
  7) ปฏิทินตั้งโต๊ะ 
  8) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง จ าแนกช่วงเวลา 
  9) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ประโยคบอกช่วงเวลา 
  10) ใบงานที่ 3.1 เรื่อง การบันทึกเหตุการณ์ในปฏิทิน  
 9.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  — 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 
แบบประเมินการเขียนเล่าเรื่องเหตุการณ์ส าคัญท่ีเกิดขึ้นกับตนเอง และคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1. การบันทกึเหตุการณ์ 
  ส าคัญในปฏิทิน 
 

บันทึกเหตุการณ์ส าคัญใน
ปฏิทินได้ตรงกับเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้น เข้าใจง่าย เป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

บันทึกเหตุการณ์ส าคัญใน
ปฏิทินได้ตรงกบัเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นเป็นส่วนใหญ่ 
เข้าใจง่าย 

บันทึกเหตุการณ์ส าคัญใน
ปฏิทินไม่ตรงกับเหตุการณ์
ทีเ่กิดข้ึน  

2. การใช้ค าระบุเวลา 
    ในอดีต 

ใช้ค าระบุเวลาในอดีตได้
ถูกต้อง เหมาะสมกับ
เหตุการณ์ 

ใช้ค าระบุเวลาในอดีตได้
ถูกต้อง เหมาะสมกับ
เหตุการณ์เป็นส่วนใหญ่ 

ใช้ค าระบุเวลาในอดีตได้
ถูกต้อง เหมาะสมกับ
เหตุการณ์เป็นส่วนน้อย 

3. การใช้ค าระบุเวลา 
    ในปัจจุบัน 

ใช้ค าระบุเวลาในปัจจุบัน
ได้ถูกต้อง เหมาะสมกับ
เหตุการณ์ 

ใช้ค าระบุเวลาในปัจจุบัน
ได้ถูกต้อง เหมาะสมกับ
เหตุการณ์ เป็นส่วนใหญ่ 

ใช้ค าระบุเวลาในปัจจุบัน
ได้ถูกต้อง เหมาะสมกับ
เหตุการณ์เป็นส่วนน้อย 

4. การใช้ค าระบุเวลา 
    ในอนาคต 

ใช้ค าระบุเวลาในอนาคต
ได้ถูกต้อง เหมาะสมกับ
เหตุการณ์ 

ใช้ค าระบุเวลาในอนาคต
ได้ถูกต้อง เหมาะสมกับ
เหตุการณ์เป็นส่วนใหญ่ 

ใช้ค าระบุเวลาในอนาคต
ได้ถูกต้อง เหมาะสมกับ
เหตุการณ์เป็นส่วนน้อย 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
  10 - 12 ดี 
  6 - 9 พอใช้ 
  ต่ ากว่า 6 ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 2    ฉันเป็นใคร 
เวลา  6  ชั่วโมง 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 ส 4.1 ป.2/2   ล าดับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในครอบครัว หรือในชีวิตของตนเองโดยใช้หลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
 
2. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 การสืบค้นเรื่องราวของตนเองและครอบครัว จะต้องใช้หลักฐานที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องยืนยันและใช้เส้นเวลา
ล าดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือในชีวิตของตนเอง 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

1) วิธีการสืบค้นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วที่เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัว โดยใช้หลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ภาพถ่าย สูติบัตร ทะเบียนบ้าน  

2) ใช้ค าบอกช่วงเวลาที่แสดงเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในครอบครัวหรือในชีวิตตนเอง เช่น เดือนที่แล้วเกิด
อะไรขึ้นกับตัวเราหรือครอบครัว 

3) ใช้เส้นเวลา (Time Line) ล าดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้  
 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา) 
 
4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการคิด 
  1) ทักษะการวิเคราะห์ 
  2) ทักษะการน าความรู้ไปใช้ 
 4.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. ใฝ่เรียนรู้   
 2. ตรงต่อเวลา 
 3. มีความรับผิดชอบ 
 4. มุ่งม่ันในการท างาน 
 
6. ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
    สมุดภาพครอบครัวของฉัน 



7. การวัดและการประเมินผล 
 7.1 การประเมินก่อนเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ฉันเป็นใคร 
 7.2 การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
  1) ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่อง ข้อมูลของฉัน 
  2) ตรวจใบงานที่ 2.1 เรื่อง การสืบค้นข้อมูลครอบครัวของฉัน 
  3) ตรวจใบงานที่ 3.1 เรื่อง ครอบครัวของนารี 
  4) ประเมินการน าเสนอผลงาน 
  5) สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล 
  6) สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
  7) สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 7.3 การประเมินหลังเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ฉันเป็นใคร 
 7.4 การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
  - ตรวจสมุดภาพครอบครัวของฉัน 
 
8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ฉันเป็นใคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 1  เรียนรู้เรื่องของตัวเราและครอบครัวจากสูติบัตร และทะเบียนบ้าน             เวลา  1-2  ช่ัวโมง 
วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E)                                                                                                            
 
ขั้นที่ 1  กระตุ้นความสนใจ (Engage) 

1. ครูแจกแบบสอบถามให้นักเรียนเขียนข้อมูลลงในแบบสอบถาม จากนั้นครูให้นักเรียนคิดถึงความ   
 ประทับใจเกี่ยวกับครอบครัวตนเอง จากนั้นให้อาสาสมัครนักเรียน 1-2 คน ออกมาเล่าให้เพื่อนฟัง 

2. ครูสอบถามนักเรียนว่า นักเรียนสามารถตอบค าถามเหล่านี้ได้เพราะอะไร 
 
ขั้นที่ 2  ส ารวจค้นหา (Explore) 
 ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ แล้วให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้
เรื่อง เรียนรู้เรื่องของตัวเราและครอบครัว จากหนังสือเรียน ตามประเด็นที่ก าหนด 
 
ขั้นที่ 3  อธิบายความรู้  (Explain) 
 สมาชิกในแต่ละกลุ่มผลัดกันอธิบายความรู้ที่ได้จากการศึกษา และซักถามข้อสงสัยจนสมาชิกในกลุ่มมี
ความรู้ความเข้าใจตรงกัน 
 
ขั้นที่ 4  ขยายความเข้าใจ (Expand) 

1. ครูให้นักเรียนน าส าเนาสูติบัตร และส าเนาทะเบียนบ้านของตนเองขึ้นมาพิจารณาข้อมูล (ครูให้
นักเรียนเตรียมมำ ล่วงหน้ำ) แล้วให้นักเรียนบอกข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏ จากนั้นร่วมกันตรวจสอบความ
ถูกต้อง และบอกประโยชน์ของข้อมูลที่ได้จากสูติบัตรและส าเนาทะเบียนบ้าน 

2. นักเรียนท าใบงานที่ 1.1 เรื่อง ข้อมูลของฉัน เมื่อท าใบงานเสร็จแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลกับส าเนาสูติบัตรและส าเนาทะเบียนบ้าน 

 
ขั้นที่ 5  ตรวจสอบผล  (Evaluate) 

1. ครูให้นักเรียนแต่ละคนผลัดกันรายงานประวัติของตนเองจากใบงานที่ 1.1 
2. นักเรียนร่วมกันสรุปวิธีการสืบค้นเรื่องราวของตัวเราและครอบครัวจากสูติบัตรและส าเนาทะเบียน

บ้าน 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 2  เรียนรู้เรื่องของตัวเราและครอบครัวจากภาพถ่าย และสิ่งของเครื่องใช้       เวลา  1-2  ช่ัวโมง 
วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E)                                                                                                            
 
ขั้นที่ 1  กระตุ้นความสนใจ (Engage) 

1. ครูน าภาพถ่ายในสมัยก่อนของครู มาแสดงให้นักเรียนดู แล้วเล่าถึงสภาพความเป็นอยู่ของครูใน 
 สมัยก่อนให้นักเรียนฟังเป็นตัวอย่าง 

2. ครูให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าคัญของการทราบข้อมูลเกี่ยวกับภาพถ่ายเก่า 
 ของตนเอง หรือคนในครอบครัว 

 
ขั้นที่ 2  ส ารวจค้นหา (Explore) 
 ครูให้นักเรียนรวมกลุ่มเดิม แล้วให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง เรียนรู้เรื่องของตัวเราและครอบครัว 
จากหนังสือเรียน ตามประเด็นที่ก าหนด  
 
ขั้นที่ 3  อธิบายความรู้  (Explain) 

1. สมาชิกในแต่ละกลุ่มผลัดกันอธิบายความรู้ที่ได้จากการศึกษา และซักถามข้อสงสัยจนสมาชิกในกลุ่มมี 
 ความรู้ความเข้าใจตรงกัน 

2. นักเรียนร่วมกันสรุปวิธีการเรียนรู้และสืบค้นเรื่องราวของตัวเราและครอบครัวจากภาพถ่าย และ 
 สิ่งของเครื่องใช้ที่ตกทอดมาในครอบครัว 

 
ขั้นที่ 4  ขยายความเข้าใจ (Expand) 
    นักเรียนแต่ละคนน าข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเกี่ยวกับภาพถ่ายเก่าของครอบครัว และสิ่งของเครื่องใช้ที่พ่อ
แม่ของนักเรียนได้รับมาจากบรรพบุรุษมาบันทึกลงในใบงานที่ 2.1 เรื่อง การสืบค้นข้อมูลครอบครัวของฉัน  
 
ขั้นที่ 5  ตรวจสอบผล  (Evaluate) 

1. ครูให้นักเรียนแต่ละคนผลัดกันเล่าเรื่องราวจากที่ได้ไปสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับภาพถ่ายเก่าของครอบครัว  
 และสิ่งของเครื่องใช้ที่รับมาจากบรรพบุรุษในใบงานที่ 2.1 

2. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปประโยชน์ที่ได้รับจากการสืบค้นเกี่ยวกับภาพถ่ายเก่าของครอบครัว และ 
 สิ่งของเครื่องใช้ที่พ่อแม่ของนักเรียนได้รับมาจากบรรพบุรุษ 

 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 3  การสืบค้นและบันทึกเรื่องส าคัญของครอบครัว                                    เวลา  1-2  ชั่วโมง 
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่ตรวจสอบ  
 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูถามนักเรียนว่า ในแต่ละปีครอบครัวนักเรียนมีกิจกรรมใดที่ต้องปฏิบัติร่วมกันเป็นประจ า จากนั้น
ให้อาสาสมัครนักเรียน 1-2 คน ออกมาเล่าให้เพ่ือนฟัง และเล่าถึงความประทับใจที่เกิดขึ้นในการร่วม
กิจกรรมดังกล่าว 

2. ครูอธิบายเชื่อมโยงเกี่ยวกับการสืบค้นและบันทึกเรื่องส าคัญของครอบครัวว่า ในแต่ละครอบครัวมี
ประวัติหรือมีเรื่องราวที่น่าจดจ า แต่เมื่อเวลาผ่านไปอาจถูกลืมเลือนได้ การบันทึกเรื่องราวต่างๆ จะท า
ให้เรามีบันทึกพร้อมหลักฐานไว้เล่าให้ลูกหลานฟัง 
 

ขั้นสอน 
1. ครูให้นักเรียนรวมกลุ่มเดิม จากนั้นให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง การสืบค้นและบันทึกเรื่อง 

 ส าคัญของครอบครัว จากหนังสือเรียน 
2. ครูให้นักเรียนร่วมกันสังเกตลักษณะของการเขียนเส้นเวลา (Time Line) แสดงเรื่องราวของครอบครัวนารี  

 จากนั้นครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจวิธีการเขียนเส้นเวลา การล าดับเรื่องราวที่เกิดข้ึนอย่างสัมพันธ์กัน 
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันท าใบงานที่ 3.1 เรื่อง ครอบครัวของนารี โดยให้สมาชิกในแต่ละกลุ่มจับคู่ 

 กันเป็น 2 คู่ แล้วให้แต่ละคู่ปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้ 
-   สมาชิกคนที่ 1 อ่านโจทย์ค าถาม และเขียนค าตอบ 
-   สมาชิกคนที่ 2 เป็นฝ่ายสังเกต ตรวจสอบค าตอบ 
ให้สมาชิกแต่ละคู่เปลี่ยนบทบาทกันในค าถามข้อต่อไป 

4. นักเรียนรวมกลุ่มเดิม (กลุ่ม 4 คน) ให้แต่ละคู่น าค าตอบของคู่ตนเองมาน าเสนอให้เพ่ือนอีกคู่หนึ่งฟัง  
 เพ่ือช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นน าใบงานที่ 3.1 ส่งครู 

 
ขั้นสรุป 

1. นักเรียนและครูร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าคัญของการสืบค้นข้อมูล และการบันทึก 
      เรื่องราวที่ส าคัญต่างๆ ของครอบครัว  
2. ครูให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้และบอกแนวทางในการสืบค้นและบันทึกเรื่องส าคัญของครอบครัว 

 ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
 
 
 
  

 ครมูอบหมำยให้นักเรียนแต่ละคนจดัท ำสมดุภำพครอบครวัของตนเอง พร้อมเขียนเส้นเวลำ     
(Time Line) ล ำดบัเหตุกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นประกอบด้วย  โดยใหค้รอบคลุมประเดน็ตำมทีก่ ำหนด  

 

 

 



  นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ฉันเป็นใคร 
 
9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 9.1 สื่อการเรียนรู้ 
  1) หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.2 
  2) แบบสอบถาม 
  3) ส าเนาสูติบัตร และส าเนาทะเบียนบ้าน 
  4) ภาพสมัยสมัยเก่าของครู 
  5) เส้นเวลาครอบครัวของนารี 
  6) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ข้อมูลของฉัน 
  7) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง การสืบค้นข้อมูลครอบครัวของฉัน 
  8) ใบงานที่ 3.1 เรื่อง ครอบครัวของนารี 
 9.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  — 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 

แบบประเมินสมุดภาพครอบครัวของฉัน 
 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1. การสืบค้นและรวบรวม 
    ข้อมูล  

สืบค้นและรวบรวมข้อมูล  
โดยมีหลักฐานที่เก่ียวข้อง 
ป ร ะ ก อ บ  มี ค ว า ม
น่าเชื่อถือ และสามารถ
ตรวจสอบได้ 3 หลักฐาน  
ดังนี้ 
1) ภาพถ่าย 
2) สูติบัตร 
3) ส าเนาทะเบียนบ้าน 

สืบค้นและรวบรวมข้อมูล  
โดยมีหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
ป ร ะ ก อ บ  มี ค ว า ม
น่าเชื่อถือ และสามารถ
ตรวจสอบ ได้  เ พี ย ง  2 
หลักฐาน   
 
 

สืบค้นและรวบรวมข้อมูล  
โดยมีหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
ป ร ะ ก อ บ  มี ค ว า ม
น่าเชื่อถือ และสามารถ
ตรวจสอบได้  เ พียง  1 
หลักฐาน   
 

2. การใช้ค าบอช่วงเวลา 
   ที่แสดงเหตุการณ์ 

ใช้ค าบอกช่วงเวลา และ 
เรียงล าดับเหตุการณ์ก่อน 
แ ล ะ ห ลั ง ไ ด้ ถู ก ต้ อ ง 
ชั ด เจนมี ร ายละ เ อียด
ครบถ้วน 

ใช้ค าบอกช่วงเวลา และ 
เรียงล าดับเหตุการณ์ก่อน 
และหลั ง ได้ ถู กต้ อ ง  มี
รายละเอียดชัดเจนเป็น
ส่วนใหญ่ 

ใช้ค าบอกช่วงเวลา และ 
เรีย งล าดับ เหตุการณ์
ก่อนและหลังไม่ถูกต้อง 
สับสน วกวน 

3. การเขียนเส้นเวลา  
   (Time Line) ล าดับ 
   เหตุการณ์  

เขียนเส้นเวลา (Time 
Line) ล าดับเหตุการณ์ได้
ถูกต้องมีความสัมพันธ์กับ
ประวัติความเป็นมาของ
ครอบครัว และเข้าใจง่าย 

เขียนเส้นเวลา (Time 
Line) ล าดับเหตุการณ์ได้
ถูกต้องมีความสัมพันธ์กับ
ประวัติความเป็นมาของ
ครอบครัว และเข้าใจง่าย
เป็นส่วนใหญ่ 

เขียนเส้นเวลา (Time 
Line) ล าดับเหตุการณ์
ไม่สัมพันธ์กับประวัติ
ความเป็นมาของ
ครอบครวั  

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
  8 - 9 ดี 
  5 - 7 พอใช้ 
  ต่ ากว่า 5 ปรับปรุง 

 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 3    ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง 
เวลา  9  ชั่วโมง 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 ส 4.2 ป.2/1 สืบค้นถึงการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตประจ าวันของคนในชุมชนของตนจากอดีตถึงปัจจุบัน 
    ป.2/2    อธิบายผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
 
2. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตนจากอดีตถึงปัจจุบัน จะท าให้สามารถอธิบาย
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

4) วิธีการสืบค้นข้อมูลอย่างง่ายๆ เช่น การสอบถามพ่อแม่ ผู้รู้ในชุมชน 
5) วิถีชีวิตของคนในชุมชน เช่น การประกอบอาชีพ การแต่งกาย การสื่อสาร ประเพณีในชุมชน จาก

อดีตถึงปัจจุบัน 
6) สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
7) การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของคนในชุมชนทางด้านต่างๆ 
8) ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน 

 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา) 
 
4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการคิด 
  1) ทักษะการวิเคราะห์ 
  2) ทักษะการสังเคราะห์ 
  3)  ทักษะการเชื่อมโยง 
 4.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝ่เรียนรู้   
 3. มีความรับผิดชอบ 
 4. มุ่งม่ันในการท างาน 



6. ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 รายงานการสืบค้นข้อมูล เรื่อง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในชุมชนที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
 
7. การวัดและการประเมินผล 
 7.1 การประเมินก่อนเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง 
 7.2 การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
  1) ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงด้านการด ารงชีวิต 
  2) ตรวจใบงานที่ 1.2 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงด้านที่อยู่อาศัย 
  3) ตรวจใบงานที่ 1.3 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงด้านอาชีพ 
  4) ตรวจใบงานที่ 1.4 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิต 
  5) ตรวจใบงานที่ 2.1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของชุมชนกับการด าเนินชีวิต 
  6) ตรวจใบงานที่ 3.1 เรื่อง ชุมชนเกาะเกร็ด 
  7) ประเมินการน าเสนอผลงาน 
  8) สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล 
  9) สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
  10) สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 7.3 การประเมินหลังเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง 
 7.4 การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
  - ตรวจรายงานการสืบค้นข้อมูล เรื่อง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิต
ของคนในชุมชน 
 
8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 1  การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนในอดีตกับปัจจุบัน                เวลา  1-2  ชั่วโมง 
วิธีสอนแบบโมเดลซิปปา (CIPPA Model) 
 
ขั้นที่  1  ทบทวนความรู้เดิม 

1. ครูน าบัตรภาพมาแสดงให้นักเรียนดู จากนั้นให้นักเรียนพิจารณา แล้วตอบค าถามในประเด็นที่ก าหนด 
2. ครูให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างสิ่งของเครื่องใช้อื่นๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตจนมาถึงปัจจุบัน       

 จากนั้นครูถามปัญหานักเรียนเพื่อเป็นการทบทวนความรู้เดิม   
ขั้นที่ 2  แสวงหาความรู้ใหม่ 

1. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน คละกันตามความสามารถ แล้วให้สมาชิกแต่ละกลุ่มเลือกผู้น า 
และเลขานุการกลุ่ม แล้วแบ่งหน้าที่กันแสวงหาความรู้จากหนังสือเรียน ห้องสมุด และแหล่งข้อมูลสารสนเทศ 

2. สมาชิกแต่ละกลุ่มจับคู่กันเป็น 3 คู่ ให้แต่ละคู่ศึกษาข้อมูล คู่ละ 1 ประเด็น ตามท่ีครูก าหนด 
ขั้นที่  3  ศึกษาท าความเข้าใจข้อมูล/ความรู้ใหม่ และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม 
 สมาชิกแต่ละคู่ศึกษาท าความเข้าใจข้อมูลความรู้ใหม่ และน าความรู้เดิมมาเป็นพ้ืนฐานในการท าใบงาน 
ดังนี้  

-  คู่ท่ี 1  ท าใบงานที่ 1.1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงด้านการด ารงชีวิต 
-  คู่ท่ี 2  ท าใบงานที่ 1.2 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงด้านที่อยู่อาศัย 
-  คู่ท่ี 3  ท าใบงานที่ 1.3 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงด้านอาชีพ 

ขั้นที่ 4  แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม  
1. นักเรียนแต่ละคู่ผลัดกันอธิบายความรู้ที่ตนได้ศึกษามาและอภิปรายผลงานในใบงานที่คู่ของตน

รบัผิดชอบ  
2. ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยค าตอบในใบงานที่ 1.1-1.3 

ขั้นที่ 5  สรุปและจัดระเบียบความรู้  
1. สมาชิกในกลุ่มร่วมกันสรุปความรู้แล้วเขียนผังมโนทัศน์แสดงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตของ

ผู้คนในอดีตกับปัจจุบัน แล้วส่งตัวแทนกลุ่มน าเสนอผลงานการเขียนผังมโนทัศน์ 
2. นักเรียนแต่ละคนท าใบงานที่ 1.4 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิต เสร็จแล้วน าส่งครู 

ขั้นที่  6  ปฏิบัติและ/หรือแสดงผลงาน 
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนการปฏิบัติตนเพื่อให้สามารถอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้

ชีวิตของผู้คนในอดีตกับปัจจุบัน 
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ โดยบันทึกผลการปฏิบัติแล้วรายงานผลการปฏิบัติต่อ

ครูผู้สอนตามก าหนดเวลาที่ได้ตกลงกัน  
ขั้นที่  7  ประยุกต์ใช้ความรู้ 
 ครูให้นักเรียนน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติตนเพ่ือให้สามารถอยู่ในสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนในอดีตกับปัจจุบันไปประยุกต์ปฏิบัติในการด าเนินชีวิต  



เรื่องท่ี 2  การเปลี่ยนแปลงของชุมชน                                                      เวลา  1-2  ช่ัวโมง 
วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) 
 
ขั้นที่ 1  กระตุ้นความสนใจ (Engage) 

1. ครูน าบัตรภาพตลาดในชุมชนเมืองและตลาดในชุมชนชนบทมาให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนช่วยกัน  
 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพทั้ง 2 ภาพ ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร  

2. นักเรียนร่วมกันยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงของชุมชนของตนเองหรือชุมชนที่อยู่ใกล้โรงเรียนว่า มีการ 
 เปลี่ยนแปลงอะไรบ้างที่นักเรียนสังเกตเห็นได้ 

3. ครูอธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของชุมชนย่อมส่งผลให้การด าเนินชีวิตของผู้คนในชุมชน
 เปลี่ยนแปลงไปด้วย 

 
ขั้นที่ 2  ส ารวจค้นหา (Explore) 

1.  นักเรียนรวมกลุ่มเดิม แล้วให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของชุมชน จาก
หนังสือเรียน  

2.  ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษา และสืบค้นความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของชุมชนกับการ
ด าเนินชีวิตของชาวบ้านบาตร จากใบความรู้ เรื่อง ชุมชนบ้านบาตร ตามประเด็นที่ก าหนด  

 
ขั้นที่ 3  อธิบายความรู้  (Explain) 
 สมาชิกในแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายความรู้ในแต่ละประเด็น และซักถามข้อสงสัยจนสมาชิกในกลุ่มมี
ความรู้ความเข้าใจตรงกัน และสรุปความรู้ในแต่ละประเด็น 
 
ขั้นที่ 4  ขยายความเข้าใจ (Expand) 
     นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันท าใบงานที่ 2.1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของชุมชนกับการด าเนินชีวิต 
 
ขั้นที่ 5  ตรวจสอบผล  (Evaluate) 
     นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาน าเสนอใบงานที่ 2.1 จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการ
เปลี่ยนแปลงของชุมชนที่มีผลต่อการด าเนินชีวิตของคนในชุมชน 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 3  การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนเกาะเกร็ด (1)                          เวลา  1-2  ช่ัวโมง 
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคการสัมภาษณ์ 3 ข้ันตอน 
 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 ครูถามนักเรียนว่า หากกล่าวถึงเกาะเกร็ด นักเรียนจะนึกถึงอะไรเป็นอันดับแรก จากนั้นครูเขียนรวบรวม
ค าตอบของนักเรียนลงบนกระดาน แล้วครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า สิ่งที่นักเรียนนึกถึงส่วนมากเป็นสิ่งที่เป็น
เอกลักษณ์ท่ีส าคัญของเกาะเกร็ด 
 
ขั้นสอน 

1.  นักเรียนรวมกลุ่มเดิม แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มก าหนดหมายเลขประจ าตัวให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม
เป็นหมายเลข 1-6 จากนั้นร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
จากหนังสือเรียน  

2. ครูก าหนดให้นักเรียนหมายเลข 1 สัมภาษณ์นักเรียนหมายเลข 2 นักเรียนหมายเลข 3 สัมภาษณ์
นักเรียนหมายเลข 4 และนักเรียนหมายเลข 5 สัมภาษณ์นักเรียนหมายเลข 6 เกี่ยวกับลักษณะวิถีชีวิต
ของคนในชุมชน เกาะเกร็ด ตามประเด็นที่ก าหนดให้ในใบงานที่ 3.1 เรื่อง ชุมชนเกาะเกร็ด  

3.  นักเรียนแต่ละหมายเลขเปลี่ยนบทบาทกัน โดยให้นักเรียนหมายเลข 2 สัมภาษณ์นักเรียนหมายเลข 1 
นักเรียนหมายเลข 4 สัมภาษณ์นักเรียนหมายเลข 3 และนักเรียนหมายเลข 6 สัมภาษณ์นักเรียน
หมายเลข 5 

4.  สมาชิกกลุ่มจะหมุนเวียนกันสรุปใจความที่ได้รับฟังจากการสัมภาษณ์ ให้สมาชิกคนอ่ืนๆ ฟังว่า เพ่ือน
พูดอะไร  ได้ใจความส าคัญอย่างไร 

5.  นักเรียนแต่ละแต่กลุ่มสรุปใจความส าคัญเกี่ยวกับลักษณะวิถีชีวิตของคนในชุมชนเกาะเกร็ด แล้ว
บันทึกลงในใบงานที่ 3.1 เสร็จแล้วน าส่งครูตรวจ 

 
ขั้นสรุป 
 นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ในประเด็นที่ครูก าหนด จากนั้นครูอธิบายให้นักเรียนเห็นความส าคัญของ
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน และการปรับตัวที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
 
 
 
  
 
 
 



เรื่องท่ี 4  การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนเกาะเกร็ด (2)                             เวลา  1  ช่ัวโมง 
วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการสร้างเจตคติ 
 
ขั้นที่ 1  สังเกต 
 ครูน าบัตรภาพสินค้าต่างๆ ที่มีวางจ าหน่ายในชุมชนเกาะเกร็ดที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนเกาะ
เกร็ดในปัจจุบันมาแสดงให้นักเรียนดู แล้วครูให้นักเรียนสังเกตถึงความหลากหลายของสินค้าต่างๆ ที่น ามา
จ าหน่าย หลังจากท่ีทางอ าเภอเกาะเกร็ดได้ส่งเสริมให้ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
 
ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ 

1. นักเรียนรวมกลุ่มเดิม แล้วครูก าหนดหมายเลขประจ ากลุ่ม จากนั้นให้ส่งตัวแทนกลุ่มออกมารับซอง 
        ค าถามที่ครูเตรียมไว้  

2. สมาชิกแต่ละกลุ่มวิเคราะห์ค าถามเพ่ือหาแนวค าตอบร่วมกัน จากนั้นร่วมกันแสดงความคิดเห็นแนว
ค าตอบของกลุ่มท่ีได้จากการวิเคราะห์ 

3. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอแนวค าตอบที่หน้าชั้นเรียน พร้อมอ่านค าถามที่ได้รับ โดยให้
นักเรียนแต่ละกลุ่มผลัดกันตรวจสอบค าตอบที่ตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอ โดยกลุ่มที่ 1 น าเสนอแนว
ค าตอบ กลุ่มที่ 2 ตรวจสอบ จากนั้นให้กลุ่มที่ 2 น าเสนอค าตอบ แล้วกลุ่มที่ 3 ตรวจสอบ ปฏิบัติไป
เรื่อยๆ จนครบทุกกลุ่ม 

 
ขั้นที่ 3 สรุป 
 นักเรียนร่วมกันเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของชุมชนในสมัยอดีตมาจนถึงปัจจุบัน แล้วสรุปผลการ
เปรียบเทียบจากนั้นนักเรียนและครูร่วมกันสรุปประเด็นความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชนเกาะเกร็ด  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 5  การเปลี่ยนแปลงในชุมชนของเรา                                                   เวลา  1-2  ชั่วโมง 
วิธีสอนโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร ์
 
ขั้นที่ 1  ก าหนดประเด็นปัญหา 

1. ครูตั้งประเด็นค าถามให้นักเรียนตอบ หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนของชุมชน และ 
 วิธีการสอบถาม หรือรวบรวมข้อมูลหลักฐานต่างๆ 

2. นักเรียนรวมกลุ่มเดิม จากนั้นครูอธิบายวิธีการสืบค้นข้อมูลการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประจ าวันของคน 
 ในชุมชนของตนจากอดีตถึงปัจจุบัน ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
 

 ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูล เรื่อง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนที่มีผลกระทบ 
      ต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน โดยสอบถามพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้รู้ในชุมชนเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนใน 
      ชุมชนของตนเองในอดีตจนถึงปัจจุบัน แล้วน าข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบว่า มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร  
      และส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชนอย่างไร  

โดยให้ครอบคลุมประเด็นตำมที่ก ำหนด 
 
ขั้นที่ 2  รวบรวมหลักฐาน 
     นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูล เรื่อง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชน จากแหล่งข้อมูลโดยการสอบถามพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้รู้ในชุมชน แล้วบันทึกผล 
 
ขั้นที่ 3  วิเคราะห์และประเมินคุณค่าข้อมูล 

นักเรียนแต่ละกลุ่มน าผลการสืบค้นข้อมูล เรื่อง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ในชุมชนที่มีผลกระทบต่อวิถี
ชีวิตของคนในชุมชน จากแหล่งข้อมูลต่างๆ มาเปรียบเทียบ วิเคราะห์ และประเมินผลจากข้อมูลที่ได้รวบรวมว่า 
ชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงในด้านใด มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร และส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน
อย่างไร  
 
ขั้นที่ 4  ตีความและสังเคราะห์ 

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มน าผลสรุปจากการเปรียบเทียบ วิเคราะห์ และประเมินผลจากข้อมูลที่ได้รวบรวม 
 มาตีความและสังเคราะห์ว่า ข้อมูลที่ได้จากหลักฐานใดมีความส าคัญ มีความน่าเชื่อถือ ถูกต้องตาม 

          เหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนมากกว่ากัน 
2. สมาชิกในกลุ่มร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ก าหนด  

 3. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปผลการอภิปรายและแสดงความคิดเห็น แล้วบันทึกข้อมูล 
 
 



ขั้นที่ 5  น าเสนอข้อมูล 
 นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาน าเสนอผลการสืบค้นข้อมูล เรื่อง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในชุมชน      
ที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
  นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง 
9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 9.1 สื่อการเรียนรู้ 
  1) หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.2 
  2) บัตรภาพ 
  3) ซองค าถาม 
  4) ใบความรู้ เรื่อง ชุมชนบ้านบาตร 
  5) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงด้านการด ารงชีวิต 
  6) ใบงานที่ 1.2 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงด้านที่อยู่อาศัย 
  7) ใบงานที่ 1.3 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงด้านอาชีพ 
  8) ใบงานที่ 1.4 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิต 
  9) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของชุมชนกับการด าเนินชีวิต 
  10) ใบงานที่ 3.1 เรื่อง ชุมชนเกาะเกร็ด 
 9.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  1) พ่อแม่ /ผู้ปกครอง /ผู้รู้ในท้องถิ่น 
  2) ห้องสมุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 

แบบประเมินรายงานการสืบค้นข้อมูล  
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในชุมชนที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน 

 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1. วิธีการสืบค้นข้อมูล สืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อ 
มูลที่น่าเชื่อถือ เป็นไป
ตามล าดับขั้นตอน 

สืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่
น่าเชื่อถือเป็นส่วนใหญ่และ
เป็นไปตามล าดับขั้นตอน 

สืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่
น่าเชื่อถือเป็นส่วนใหญ่แต่ไม่
เป็นไปตามล าดับขั้นตอน 

2. การวิเคราะห์สาเหตุ 
 ของการเปลี่ยนแปลง 
 วิถีชีวิตของคนใน 
    ชุมชน 

วิเคราะห์สาเหตุของการ 
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของ 
คนในชุมชนได้ถูกต้อง  
ชัดเจนและเข้าใจง่าย 

วิเคราะห์สาเหตุของการ 
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของ 
คนในชุมชนได้ถูกต้องชัดเจน 
เป็นส่วนใหญ่ และเข้าใจง่าย 

วิเคราะห์สาเหตุของการ 
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของ 
คนในชุมชนได้ถูกต้องเป็น 
บางส่วน 

3. การอธิบายการเปลี่ยน 
 แปลงของวิถีชีวิต 
    ของคนในชุมชนทาง 
    ด้านต่างๆ 

อธิบายการเปลี่ยนแปลง 
ของวิถีชีวิตของคนในชุม 
ชนทางด้านต่างๆ ได้ถูก 
ต้อง ครบถ้วน 4 ด้าน คือ 
1) การประกอบอาชีพ  
2) การแต่งกาย  
3) การสื่อสาร  
4) ประเพณีในชุมชน 

อธิบายการเปลี่ยนแปลงของ 
วิถีชีวิตของคนในชุมชนทาง 
ด้านต่างๆ ได้ถูกต้อง 3 ด้าน  
 

อธิบายการเปลี่ยนแปลง 
ของวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
ทางด้านต่างๆ ได้ถูกต้อง 2  
ด้าน  
 

4. การอธิบายผลกระทบ 
    ของการเปลี่ยนแปลง 
 ที่มีต่อวิถีชีวิตของคน 
 ในชุมชน 

อธิบายผลกระทบของการ 
เปลี่ยนแปลงในชุมชนที่มี 
ผลต่อวิถีชีวิตของคนใน 
ชุมชนได้ถูกต้อง ครบถ้วน 
 ชัดเจน 

อธิบายผลกระทบของการ 
เปลี่ยนแปลงในชุมชนที่มีผล 
ต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
ได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ 

อธิบายผลกระทบของการ 
เปลี่ยนแปลงในชุมชนที่มีผล 
ต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
ได้ถูกต้องเพียงเล็กน้อย 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
  10 - 12 ดี 
  6 - 9 พอใช้ 
  ต่ ากว่า 6 ปรับปรุง 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 4    คนดใีนท้องถิ่น 
เวลา  9  ชั่วโมง 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 ส 4.3 ป.2/1 ระบุบุคคลที่ท าประโยชน์ต่อท้องถิ่นหรือประเทศชาติ 
 
2. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 บุคคลที่ท าคุณประโยชน์ต่อท้องถิ่น และประเทศชาติ สมควรได้รับการยกย่องและควรน ามาเป็นแบบอย่าง
ที่ด ี
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

1) บุคคลในท้องถิ่นที่ท าคุณประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์วัฒนธรรม และความมั่นคงของท้องถิ่น และ
ประเทศชาติในอดีตที่ควรน าเป็นแบบอย่าง 

2) ผลงานของบุคคลในท้องถิ่นที่น่าภาคภูมิใจ 
 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา) 
 
4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการคิด 
  1) ทักษะการวิเคราะห์ 
  2) ทักษะการสังเคราะห์ 
  3) ทักษะการให้เหตุผล 
 4.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. ใฝ่เรียนรู้   
 2.  มีความรับผิดชอบ 
 3. มุ่งม่ันในการท างาน  
 4.  มีจิตสาธารณะ 
 
6. ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 แผ่นพับ เรื่อง คนดีในท้องถิ่น 
 



7. การวัดและการประเมินผล 
 7.1 การประเมินก่อนเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง คนดีในท้องถิ่น 
 7.2 การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1) ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่อง คนดีที่ชุมชนเกาะเกร็ด 
  2) ตรวจใบงานที่ 2.1 เรื่อง คนดีเมืองนครศรีธรรมราช 
  3) ตรวจใบงานที่ 3.1 เรื่อง หลวงพ่อแช่มแห่งเมืองภูเก็ต 
  4) ตรวจใบงานที่ 5.1 เรื่อง วีรกรรมท้าวสุรนารี 
  5) ประเมินการน าเสนอผลงาน 
  6) สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล 
  7) สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
  8) สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 7.3 การประเมินหลังเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง คนดีในท้องถิ่น 
 7.4 การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
  - ตรวจแผ่นพับ เรื่อง คนดีในท้องถิ่น 
 
8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง คนดีในท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 1  คนดีที่ชุมชนเกาะเกร็ด    เวลา  1-2  ช่ัวโมง 
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่คิดสีส่หาย 
 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูน าบัตรภาพบุคคลที่ได้รับการยกย่องจากองค์กรต่างๆ มาเล่าให้นักเรียนฟัง แล้วให้นักเรียนช่วยกัน
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการท าคุณความดีท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  

2. นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างบุคคลที่นักเรียนคิดว่า มีความดีงามหรือเป็นบุคคลที่น่ายกย่องของ
บ้านเมืองเราแล้วแสดงเหตุผลประกอบ 

  
ขั้นสอน 

1. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ จากนั้นก าหนดหมายเลข
ประจ าตัวให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มเป็นหมายเลข 1-4  

2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง ตัวอย่างคนดีในท้องถิ่นของเรา : คนดีที่ชุมชนเกาะเกร็ด  
จากหนังสือเรียน ตามหัวข้อ ดังนี้ 
-  สมาชิกหมายเลข 1-2  ศึกษาเรื่อง พระสงฆ์ผู้สั่งสอนพระธรรมและความรู้ 
-  สมาชิกหมายเลข 3-4  ศึกษาเรื่อง นายอ าเภอผู้ริเริ่ม 
เมื่อแต่ละคู่ศึกษาความรู้ที่ได้รับมอบหมายเสร็จเรียบร้อยแล้วให้น าความรู้ที่ได้มาอภิปรายให้เพ่ือนใน
กลุ่มฟัง แล้วร่วมกันสรุปสาระส าคัญ 

3. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันท าใบงานที่ 1.1 เรื่อง คนดีที่ชุมชนเกาะเกร็ด โดยให้สมาชิกแต่ละคนใน
กลุ่มหาค าตอบในใบงานด้วยตนเองจนครบทุกข้อ จากนั้นจับคู่กับเพ่ือนในกลุ่มผลัดกันอธิบายค าตอบ
ของตนเองให้เพ่ือนฟัง (นักเรียนอีกคู่หนึ่งก็ปฏิบัติกิจกรรมเช่นเดียวกัน) 

4. สมาชิกรวมกลุ่ม 4 คน ตามเดิม ผลัดกันอธิบายค าตอบของคู่ตนเองให้เพ่ือนอีกคู่หนึ่งฟัง และสรุป
ค าตอบที่เป็นมติของกลุ่ม แล้วบันทึกค าตอบลงในใบงานท่ี 1.1 เสร็จแล้วน าส่งครูตรวจ 

 
ขั้นสรุป 
     นักเรียนช่วยกันสรุปข้อคิดที่ได้จากการศึกษาเรื่อง ตัวอย่างคนดีในท้องถิ่นของเรา : คนดีที่ชุมชนเกาะเกร็ด 
และบอกแนวทางในการน าไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 2  คนดีที่เมืองนครศรีธรรมราช                                                            เวลา  1  ชั่วโมง 
วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการสร้างความตระหนัก 
  
ขั้นที่ 1  สังเกต 
     นักเรียนรวมกลุ่มเดิม จากนั้นครูให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มเขียนอธิบายลักษณะของคนดีในความคิดเห็น
ของนักเรียน คนละ 10 ข้อ เมื่อนักเรียนเขียนเสร็จเรียบร้อยให้จับคู่กันในกลุ่ม แล้วเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของผลงาน 
 
ขั้นที่ 2  วิเคราะห์วิจารณ์ 

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เรื่อง คนดีที่เมืองนครศรีธรรมราช จากหนังสือเรียน 
2. เมื่อสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มศึกษาจบแล้วให้แต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์วิจารณ์ในประเด็นที่ครูก าหนด  
3. ครูสุ่มเรียกตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มรายงานผลการวิเคราะห์วิจารณ์ในแต่ละประเด็น จากนั้นครู

อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดการศึกษาของพระรัตนธัชมุนี 
4. นักเรียนท าใบงานที่ 2.1 เรื่อง คนดีเมืองนครศรีธรรมราช เป็นรายบุคคล เมื่อนักเรียนท าใบงานเสร็จ

แล้วให้ตรวจความถูกต้องก่อนน าส่งครูตรวจ 
 
ขั้นที่ 3  สรุป 
 นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันสรุปข้อคิดที่ได้รับจากการศึกษาประวัติของพระรัตนธัชมุนี และบอกแนวทางใน
การน าไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 3  คนดีในชุมชน : พระครูวัดฉลอง                                                     เวลา  1-2  ชั่วโมง 
วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) 
 
ขั้นที่ 1  กระตุ้นความสนใจ (Engage) 
     ครูให้นักเรียนอ่านค าขวัญจังหวัดภูเก็ต จากนั้นให้นักเรียนบอกสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดจากค าขวัญที่
นักเรียนอ่าน แล้วครูอธิบายความเป็นมาของจังหวัดภูเก็ต และสิ่งที่กล่าวถึงในค าขวัญประจ าจังหวัดให้นักเรียน
เข้าใจเบื้องต้น  
 
ขั้นที่ 2  ส ารวจค้นหา (Explore) 

1. นักเรียนรวมกลุ่มเดิม จากนั้นให้สมาชิกกลุ่มร่วมกันค้นหาค าตอบว่า เพราะเหตุใด หลวงพ่อแช่มจึง
เป็นที่เคารพนับถือของชาวภูเก็ตมาก และมีความส าคัญอย่างไร 

2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง คนดีในชุมชน : พระครูวัดฉลอง จากหนังสือเรียน และใบ
ความรู้เรื่อง หลวงพ่อแช่ม  

 
ขั้นที่ 3  อธิบายความรู้  (Explain) 
 นักเรียนแต่ละกลุ่มน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาความรู้เรื่อง คนดีในชุมชน : พระครูวัดฉลอง มาผลัดกัน
อธิบายความรู้เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกันภายในกลุ่มว่า หลวงพ่อแช่ม มีความส าคัญต่อจังหวัดภูเก็ตอย่างไร แล้ว
สรุปผล 
 
ขั้นที่ 4  ขยายความเข้าใจ (Expand) 
     นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันท าใบงานที่ 3.1 เรื่อง หลวงพ่อแช่มแห่งเมืองภูเก็ตโดยให้สมาชิกในกลุ่ม
ร่วมกันหาค าตอบ และสรุปแนวค าตอบที่เป็นมติของกลุ่ม แล้วเขียนลงในใบงานที่ 3.1 
 
ขั้นที่ 5  ตรวจสอบผล  (Evaluate) 

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอใบงานที่ 3.1 หน้าชั้นเรียน โดยครูและนักเรียนกลุ่มอ่ืนร่วมกันตรวจสอบ 
 ความถูกต้อง  

2. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปบทบาท หน้าที่ และผลงานของพระครูวัดฉลอง 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 4  คนดีในชุมชน : ครูบาศรีวิชัย                                                           เวลา  1  ช่ัวโมง 
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่ตรวจสอบ 
 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
     ครูน าบัตรภาพมาแสดงให้นักเรียนดูที่หน้าชั้นเรียน จากนั้นครูถามนักเรียนว่า บัตรภาพหมายเลข 1 และ 2  
มีความสัมพันธ์หรือเก่ียวข้องกันอย่างไร จากนั้นครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจ 
 
ขั้นสอน 

1. นักเรียนรวมกลุ่มเดิม ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง คนดีในชุมชน : ครูบาศรีวิชัย จากหนังสือ
เรียน  

2. ครูตั้งประเด็นค าถามให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์และหาค าตอบร่วมกัน โดยในสมาชิกในแต่
ละกลุ่มจับคู่กันเป็น 2 คู่ แล้วให้แต่ละคู่ปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้ 
-   สมาชิกคนที่ 1 อ่านโจทย์ค าถาม และเขียนค าตอบ 
-   สมาชิกคนที่ 2 เป็นฝ่ายสังเกต และตรวจสอบค าตอบ 
ให้สมาชิกแต่ละคู่เปลี่ยนบทบาทกันในค าถามข้อต่อไป 

 3. นักเรียนรวมกลุ่มเดิม (4 คน) ให้แต่ละคู่น าค าตอบของคู่ตนเองมาน าเสนอให้เพ่ือนอีกคู่หนึ่งฟัง เพ่ือ 
          ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง 
 
ขั้นสรุป 

1. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปบทบาท หน้าที่ และผลงานที่ส าคัญของครูบาศรีวิชัย  
2. นักเรียนร่วมกันบอกแนวทางในการน าคุณค่า หรือข้อคิดที่ได้รับจากการศึกษา ไปปรับใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 5  คนดีในชุมชน : ท้าวสุรนารี                                                            เวลา  1  ช่ัวโมง 
วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการสร้างเจตคติ 
 
ขั้นที่ 1  สังเกต 
     ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างวีรสตรีที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติในสมัยอดีต จากนั้นขออาสาสมัคร
นักเรียน 1-2 คน เล่าวีรกรรมที่ส าคัญของวีรสตรีนั้นๆ ให้เพ่ือนฟัง แล้วครูอธิบายให้นักเรี ยนตระหนักถึง
ความส าคัญของสตรี ในบทบาทของการรักษาชาติบ้านเมืองด้วยความเด็ดเดี่ยว กล้าหาญ และเสียสละ 
 
ขั้นที่ 2  วิเคราะห์ 

1. นักเรียนรวมกลุ่มเดิม ให้สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ และค้นหาค าตอบว่า เพราะเหตุใด 
คุณหญิงโม จึงสามารถต่อสู้และเอาชนะทหารของเจ้าอนุวงศ์ได้ 

2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง คนดีในชุมชน : ท้าวสุรนารี จากหนังสือเรียน  
3. สมาชิกกลุ่มร่วมกันสรุปผลการวิเคราะห์ค าตอบว่า เพราะเหตุใด คุณหญิงโมจึงสามารถต่อสู้และ

เอาชนะทหารของเจ้าอนุวงศ์ได้ จากนั้นส่งตัวแทนกลุ่มออกมารายงานผลการวิเคราะห์ค าตอบ 
4. นักเรียนท าใบงานที่ 5.1 เรื่อง วีรกรรมท้าวสุรนารี เป็นรายบุคคล เมื่อท าใบงานเสร็จแล้วให้ตรวจ

ความเรียบร้อย จากนั้นแลกใบงานกับสมาชิกในกลุ่มเพื่อร่วมกันเฉลยค าตอบที่ถูกต้องพร้อมกับครู 
  
ขั้นที่ 3  สรุป 

1. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณค่า หรือข้อคิดที่ได้จากการศึกษาความรู้เรื่อง คนดีใน
ชุมชน : ท้าวสุรนารี  

2. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปแนวทางในการน าแบบอย่างที่ดีของท้าวสุรนารี มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน
ให้เกิดประโยชน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 6  คนดีในชุมชนของเรา                                                                 เวลา  1-2  ช่ัวโมง 
วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) 
 
ขั้นที่ 1  กระตุ้นความสนใจ (Engage) 
     นักเรียนรวมกลุ่มเดิม จากนั้นให้นักเรียนช่วยกันบอกผลงานที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับท้องถิ่นหรือ
ประเทศชาติของบุคคลต่างๆ  แล้วร่วมกันสรุปผลงาน และข้อคิดท่ีได้รับจากตัวอย่างบุคคลดังกล่าว 
 
ขัน้ที่ 2  ส ารวจค้นหา (Explore) 

1. ครูถามนักเรียนว่า ในชุมชนหรือท้องถิ่นของนักเรียนมีบุคคลที่ท าคุณประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์
วัฒนธรรมและความมั่นคงของท้องถิ่นในสมัยอดีต หรือในปัจจุบันหรือไม่ และสามารถสอบถาม หรือ
รวบรวมข้อมูลของบุคคลดังกล่าวได้อย่างไร 

2. ครูอธิบายวิธีการสอบถาม หรือรวบรวมข้อมูลของบุคคลที่ท าคุณประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์
วัฒนธรรม และความมั่นคงของท้องถิ่นด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ 

 
  ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดท าแผ่นพับ เรื่อง คนดีในท้องถิ่น  โดยให้ครอบคลุมประเด็น 

ตำมท่ีก ำหนด  
 
ขั้นที่ 3  อธิบายความรู้  (Explain) 
  นักเรียนแต่ละกลุ่มน าผลการสอบถาม หรือรวบรวมข้อมูลของบุคคลที่ท าคุณประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์
วัฒนธรรม และความมั่นคงของท้องถิ่น มาร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นตามประเด็นที่ก าหนด 
จากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปผลการอภิปรายและแสดงความเห็น 
 
ขั้นที่ 4  ขยายความเข้าใจ (Expand) 

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มผลัดกันเล่าถึงผลงานของบุคคลในท้องถิ่นที่น่าภาคภูมิใจ และการท าคุณประโยชน์
ในท้องถิ่น หรือประเทศชาติ โดยให้สมาชิกในกลุ่มตรวจสอบความถูกต้อง 

2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันออกแบบแผ่นพับ เรื่อง คนดีในท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอผลงาน 
 
ขั้นที่ 5  ตรวจสอบผล  (Evaluate) 

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานแผ่นพับ เรื่อง คนดีในท้องถิ่น  
2. ครูและนักเรียนร่วมกันบอกประโยชน์ที่ได้รับจากการสอบถาม หรือรวบรวมข้อมูลของบุคคลที่ท า

คุณประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์วัฒนธรรมและความม่ันคงของท้องถิ่น  
  นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง คนดีในท้องถิ่น 
 



9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 9.1 สื่อการเรียนรู้ 
  1) หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.2 
  2) ใบความรู้ เรื่อง หลวงพ่อแช่ม 

3) ใบความรู้ เรื่อง ครูบาศรีวิชัย 
4) บัตรภาพ 
5) ค าขวัญจังหวัดภูเก็ต 
6) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง คนดีที่ชุมชนเกาะเกร็ด 
7) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง คนดีเมืองนครศรีธรรมราช 
8) ใบงานที่ 3.1 เรื่อง หลวงพ่อแช่มแห่งเมืองภูเก็ต 
9) ใบงานที่ 5.1 เรื่อง วีรกรรมท้าวสุรนารี 

 9.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  -  พ่อแม่ /ผู้ปกครอง /ผู้รู้ในท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 

แบบประเมินแผ่นพับ เรื่อง คนดีในท้องถิ่น 
 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1. วิธีการสอบถาม และ 
    รวบรวมข้อมูล 

สอบถามและรวบรวม
ข้อมูลของคนดีในท้องถิ่น
ได้ถูกต้อง เป็นไป
ตามล าดับขั้นตอน 

สอบถามและรวบรวมข้อมูล
ของคนดีในท้องถิ่นได้ถูกต้อง 
เป็นส่วนใหญ่ และเป็นไป 
ตามล าดับขั้นตอน 

สอบถามและรวบรวม
ข้อมูลของคนดีในท้องถิ่น
ได้ถูกต้องบางส่วน แต่ไม่
เป็นตามล าดับขั้นตอน 

2. การระบุผลงานที่น่า 
    ภาคภูมิใจ 

ระบุผลงานที่น่าภาคภูมิใจ 
ได้ถูกต้อง ชัดเจน 
และเข้าใจง่าย 

ระบุผลงานที่น่าภาคภูมิใจ 
ได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่  
และเข้าใจง่าย 

ระบุผลงานที่น่าภาคภูมิ 
ใจได้ถูกต้องเพียงเล็ก 
น้อย 

3. การอธิบายคุณประ 
   โยชน์ที่ท้องถิ่น หรือ 
   ประเทศชาติได้รับ 

อธิบายคุณประโยชน์ที่ท้อง 
ถิ่น หรือประเทศชาติได้รับ 
ได้ถูกต้อง ชัดเจน และเข้า 
ใจงา่ย 

อธิบายเกี่ยวกับคุณประโยชน์ 
ที่ท้องถิ่น หรือประเทศชาติได้ 
รับได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่  
และเข้าใจง่าย 

อธิบายเกี่ยวกับคุณประ 
โยชน์ที่ท้องถิ่น หรือประ 
เทศชาติได้รับได้ถูกต้อง 
เพียงเล็กน้อย 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
  8 - 9 ดี 
  5 - 7 พอใช้ 
  ต่ ากว่า 5 ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 5    วัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่น่าภูมิใจ (1) 
เวลา  8  ชั่วโมง 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 ส 4.3 ป.2/2 ยกตัวอย่างวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทยที่ภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์ไว้ 
 
2. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 การอนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณี เป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องช่วยกันอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่กับสังคมไทย
สืบต่อไป 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

1) ตัวอย่างของวัฒนธรรมประเพณีไทย เช่น การท าความเคารพ อาหารไทย ภาษาไทย ประเพณี
สงกรานต์ ฯลฯ 

2) คุณค่าของวัฒนธรรม และประเพณีไทยที่มีต่อสังคมไทย 
 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา) 
 
4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการคิด 
  1) ทักษะการวิเคราะห์ 
  2) ทักษะการให้เหตุผล 
  3)  ทักษะการหาแบบแผน 
  4) ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ 
 4.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. ใฝ่เรียนรู้   
 2. ตรงต่อเวลา 
 3. มีความรับผิดชอบ 
 4. มุ่งม่ันในการท างาน 
 5. รักความเป็นไทย 
 
 



6. ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 สมุดภาพ เรื่อง วัฒนธรรมและประเพณีไทย 
 
7. การวัดและการประเมินผล 
 7.1 การประเมินก่อนเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่น่าภูมิใจ (1) 
 7.2 การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1) ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่อง ความแตกต่างของวัฒนธรรม 
  2) ตรวจใบงานที่ 2.1 เรื่อง วิถีชีวิตของชาวนา 
  3) ตรวจใบงานที่ 5.1 เรื่อง อาหารไทยมีคุณค่า 
  4) ประเมินการน าเสนอผลงาน 
  5) สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล 
  6) สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
  7) สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 7.3 การประเมินหลังเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่น่าภูมิใจ (1) 
 7.4 การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
  - ตรวจสมุดภาพ เรื่อง วัฒนธรรมและประเพณีไทย 
 
8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่น่าภูมิใจ 
(1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 1  ความหมายของวัฒนธรรมไทย         เวลา  1  ช่ัวโมง 
วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการสร้างความตระหนัก 
 
ขั้นที่ 1  สังเกต 
    ครูตั้งประเด็นค าถามให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นประกอบเหตุผล  
 
ขั้นที่ 2  วิเคราะห์วิจารณ์ 

1. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ จากนั้นให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษา
ความรู้เรื่อง ความหมายของวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทยกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น : วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น จากหนังสือเรียน 

2. ครูก าหนดประเด็นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันเปรียบเทียบลักษณะที่แตกต่างของวัฒนธรรมท้องถิ่น
ในประเด็นที่ก าหนด  

3. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์วิจารณ์ในแต่ละประเด็นตามที่ก าหนด แล้วสรุปผลการวิเคราะห์
วิจารณ์ที่เป็นมติของกลุ่ม  พร้อมยกตัวอย่างประกอบ  

4. นักเรียนแต่ละคนท าใบงานที่ 1.1 เรื่อง ความแตกต่างของวัฒนธรรม เมื่อท าใบงานเสร็จแล้วให้
ตรวจความเรียบร้อยก่อนน าส่งครู 

 
ขั้นที่ 3  สรุป 

1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับความหมายของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น และ
ความแตกต่างของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

2. นักเรียนร่วมกันเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติเพื่อสะท้อนให้เห็นว่า นักเรียนเป็นผู้มีวัฒนธรรมที่ดี
งาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 2  วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาเกี่ยวกับอาชีพของคนไทย                  เวลา  1-2  ช่ัวโมง 
วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ 
 
ขั้นที่ 1  สังเกต ตระหนัก 

1. ครูเล่าต านานแม่โพสพ และต านานเมล็ดข้าว ให้นักเรียนฟัง จากนั้นครูตั้งประเด็นค าถามให้นักเรียน        
          ตอบหรือแสดงความคิดเห็น 

2. นักเรียนรวมกลุ่มเดิม จากนั้นให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา 
 เกี่ยวกับอาชีพของคนไทย จากหนังสือเรียน เพ่ือร่วมกันบอกคุณค่าของวัฒนธรรมและประเพณีไทย  
 เกี่ยวกับอาชีพท านาที่มีต่อสังคมไทย 

 
ขั้นที่ 2  วางแผนปฏิบัติ 
     นักเรียนแต่ละกลุ่มท าความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์ที่ครูก าหนด จากนั้นร่วมกันวางแผนศึกษาความรู้
เรื่อง วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาเกี่ยวกับอาชีพของคนไทย จากหนังสือเรียน  
 
ขั้นที่ 3  ลงมือปฏิบัติ 

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาเกี่ยวกับอาชีพของ     
 คนไทย จากหนังสือเรียน ตามท่ีได้วางแผนร่วมกัน  

2. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับคุณค่าของวัฒนธรรม และประเพณีไทยเกี่ยวกับอาชีพท านา 
 ที่มีต่อสังคมไทย 

 
ขั้นที่ 4  พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ 

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาเกี่ยวกับอาชีพของคน 
 ไทย จากนั้นสรุปผลการอภิปรายเกี่ยวกับคุณค่าของวัฒนธรรม และประเพณีไทยเก่ียวกับอาชีพท านา 
 ทีม่ีต่อสังคมไทย 

2. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาน าเสนอคุณค่าของวัฒนธรรม และประเพณีไทยเก่ียวกับอาชีพท า 
 นาที่มีต่อสังคมไทย 

3. นักเรียนแต่ละคนท าใบงานที่ 2.1 เรื่อง วิถีชีวิตของชาวนา เมื่อท าเสร็จแล้วให้ตรวจความเรียบร้อย 
 ก่อนน าส่งคร ู

 
ขั้นที่ 5  สรุป 
     นักเรียนร่วมกันสรุปคุณค่าของวัฒนธรรม และประเพณีไทยเกี่ยวกับอาชีพท านาที่มีต่อสังคมไทย แล้วบอก
แนวทางในการอนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีเก่ียวกับอาชีพท านา 
 



เรื่องท่ี 3  วัฒนธรรมในชีวิตประจ าวัน : การแสดงความเคารพ                             เวลา  1-2  ช่ัวโมง 
วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติ 
 
ขั้นที่ 1  สังเกต รับรู้ 

1. ครูน าบัตรภาพการกราบพระแบบผู้ชายและภาพการกราบพระแบบผู้หญิง มาให้นักเรียนดู แล้วให้   
 นักเรียนช่วยกันบอกความแตกต่างของลักษณะการกราบของทั้ง 2 ภาพ 

2. ครอูธิบายให้นักเรียนฟังว่า การกราบเป็นการท าความเคารพของคนไทย ซึ่งมีการกราบหลายแบบ 
 
ขั้นที่ 2  ท าตามแบบ : เทคนิคการต่อเรื่องราว (Jigsaw) 

1. นักเรียนรวมกลุ่มเดิม จากนั้นให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง วัฒนธรรมในชีวิตประจ าวัน :  
 การแสดงความเคารพ จากหนังสือเรียน  

2. นักเรียนแต่ละกลุ่มก าหนดหมายเลขประจ าตัวให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม เป็นหมายเลข 1-4 เรียกว่า  
 กลุ่มบ้าน แล้วให้นักเรียนที่มีหมายเลขเดียวกันมารวมกันเป็นกลุ่มใหม่ เรียกว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ แล้ว 
 ให้สมาชิกในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญฝึกปฏิบัติการแสดงความเคารพ ตามแบบท่ีได้รับจากซีดีการแสดง 
 มารยาทไทย ดังนี้ 
 -  กลุม่หมายเลข 1  ฝึกปฏิบัติการแสดงมารยาทไทย : การกราบพระแบบเบญจางคประดิษฐ์ 
 -  กลุ่มหมายเลข 2  ฝึกปฏิบัติการแสดงมารยาทไทย : การกราบพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ ครูอาจารย์ 
 -  กลุ่มหมายเลข 3  ฝึกปฏิบัติการแสดงมารยาทไทย : การไหว้พระ 
 -  กลุ่มหมายเลข 4  ฝึกปฏิบัติการแสดงมารยาทไทย : การไหว้ผู้ใหญ่ และรับไหว้ผู้มีอายุน้อยกว่า 

 3. สมาชิกในแต่ละกลุ่มร่วมกันฝึกปฏิบัติการแสดงมารยาทไทยตามแบบจากซีดีที่ได้ดู  
   
ขั้นที่ 3  ท าเองโดยไม่มีแบบ  

1. นักเรียนกลุ่มผู้เชี่ยวชาญแยกย้ายกลับเข้าสู่กลุ่มบ้าน แล้วผลัดเปลี่ยนกันสาธิตประกอบค าอธิบายการ 
 แสดงความเคารพตามที่ตนได้ศึกษาตามล าดับหมายเลข 1-4 

2. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันปฏิบัติการแสดงความเคารพทั้ง 4 แบบ โดยไม่มีแบบ โดยให้สมาชิกกลุ่มผลัด 
 กันปฏิบัติและตรวจสอบความถูกต้อง  

 
ขั้นที่ 4  ฝึกท าให้ช านาญ 

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันปฏิบัติการแสดงความเคารพ เพื่อให้เกิดความช านาญ  
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาสาธิตการแสดงความเคารพที่หน้าชั้นเรียน โดยสาธิตตามรูปแบบที่สมาชิก

กลุ่มร่วมกันคิดอย่างสร้างสรรค์  
 
 



เรื่องท่ี 4  วัฒนธรรมในชีวิตประจ าวัน : ภาษาไทย                                               เวลา  1 ช่ัวโมง 
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่คิดสีส่หาย 
 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูให้นักเรียนออกมาหยิบดอกไม้ปริศนา คนละ 1 ดอก จากนั้นให้นักเรียนที่หยิบดอกไม้สีเดียวกัน 
 รวมกลุ่มกันสมาชิกแต่ละกลุ่มอ่านค าที่ติดอยู่หลังดอกไม้แต่ละดอกให้ถูกต้องและชัดเจน จากนั้น 
 ช่วยกันเรียงล าดับค าตามความเห็นของสมาชิกกลุ่ม 

2. ครูให้นักเรียนสังเกตการเรียงล าดับค าจากดอกไม้ แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็นตามประเด็นที่ก าหนด  
 แล้วให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลการสรุปความรู้ว่า กลุ่มดอกไม้สีอะไร มีลักษณะเป็น 
 ข้อความชนิดใด 

3. ครูตรวจสอบความถูกต้องและอธิบายว่า ข้อความที่เรียงล าดับค าอย่างถูกต้องจากดอกไม้ปริศนาสี 
 ต่างๆ จัดเป็นค าพังเพยและสุภาษิตท่ีมีการใช้สื่อสารในภาษาไทย  

 
ขั้นสอน 

1. นักเรียนรวมกลุ่มเดิม จากนั้นให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง วัฒนธรรมในชีวิตประจ าวัน :  
 ภาษาไทยจากหนังสือเรียน 

2. ครกู าหนดค าพังเพยและสุภาษิตบนกระดานหน้าชั้นเรียน จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติตาม 
 ประเด็นที่ครูก าหนด ดังนี้ 
1) อธิบายความหมายของค าพังเพยและสุภาษิต 
2) แต่งประโยคให้สอดคล้องกับความหมายของค าพังเพยและสุภาษิต 

3. สมาชิกแต่ละคนอธิบายความหมายของค าพังเพยและสุภาษิต และอ่านประโยคให้สอดคล้องกับ  
 ความหมายของค าพังเพยและสุภาษิตด้วยตนเอง จากนั้นจับคู่กับเพ่ือนในกลุ่มผลัดกันอธิบายและอ่าน 

          ประโยคของตนเองให้เพ่ือนฟัง (นักเรียนอีกคู่หนึ่งก็ปฏิบัติกิจกรรมเช่นเดียวกัน) 
4. สมาชิกรวมกลุ่ม 4 คนตามเดิม ผลัดกันอธิบายค าตอบของคู่ตนเองให้เพ่ือนอีกคู่หนึ่งฟัง และสรุป 

 ค าตอบที่เป็นมติของกลุ่ม 
5. ครูให้นักเรียนเลือกค าพังเพยหรือสุภาษิตท่ีตนเองชอบ แล้วเขียนเหตุการณ์หรือบทสนทนาสั้นๆ ให้ 

 สอดคล้องกับค าพังเพยหรือสุภาษิตท่ีเลือก แล้วออกมาน าเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน 
 
ขั้นสรุป 
 นักเรียนร่วมกันบอกประโยชน์และหลักการใช้ค าพังเพยและสุภาษิต 
  
 
 



เรื่องท่ี 5  วัฒนธรรมในชีวิตประจ าวัน : อาหารไทย                                             เวลา  1  ช่ัวโมง 
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคการต่อเรื่องราว (Jigsaw) 
 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างอาหารที่นักเรียนชอบรับประทานมากท่ีสุด 1 อย่าง จากนั้นให้นักเรียนระบุ 
 ว่า อาหารที่นักเรียนเลือกเป็นอาหารประจ าภาคใด 

2. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า อาหารไทย เป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เพราะอาหารแต่ละชนิดได้คิดค้น 
 วิธีการปรุงส่วนประกอบอาหารจากภูมิปัญญาของคนไทย 

 
ขั้นสอน 

1. นักเรียนรวมกลุ่มเดิม เรียกว่า กลุ่มบ้าน จากนั้นให้แต่ละกลุ่มก าหนดหมายเลขประจ าตัวให้สมาชิกแต่ 
 ละคนในกลุ่มเป็นหมายเลข 1-4 แล้วให้นักเรียนที่มีหมายเลขเดียวกันมารวมกันเป็นกลุ่มใหม่ เรียกว่า  

          กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ  
2. ให้สมาชิกในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง วัฒนธรรมในชีวิตประจ าวัน : อาหารไทย จาก 

 หนังสือ-เรียน ดังนี้ 
 -  กลุ่มหมายเลข 1  อาหารไทย : ภาคเหนือ 
 -  กลุ่มหมายเลข 2  อาหารไทย : ภาคใต้ 
 -  กลุ่มหมายเลข 3  อาหารไทย : ภาคกลาง 
 -  กลุ่มหมายเลข 4  อาหารไทย : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  โดยให้นักเรียนกลุ่มผู้เชี่ยวชาญแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาและปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้ 
  1)  รวบรวมรายชื่ออาหารไทยในท้องถิ่นท่ีรับผิดชอบ 
  2)  เลือกอาหาร 1 ชนิด เพ่ือบอกส่วนประกอบในการปรุงอาหาร พร้อมกับบอกประโยชน์หรือ 
                สรรพคุณของส่วนประกอบในอาหารนั้นๆ 

3. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายและตรวจสอบรายชื่ออาหาร ส่วนประกอบในการปรุงอาหาร และ 
 ประโยชน์ หรือสรรพคุณของส่วนประกอบในอาหารที่เลือก 

4. นักเรียนสรุปผลการตรวจสอบ จากนั้นให้นักเรียนกลุ่มผู้เชี่ยวชาญแยกย้ายกันกลับเข้าสู่กลุ่มบ้าน เพ่ือ 
 อธิบายความรู้ที่ได้ศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมให้สมาชิกในกลุ่มบ้านฟัง โดยเรียงล าดับจากสมาชิก 
 หมายเลข 1-4 จนครบทุกคน 

5. นักเรียนแต่ละคนท าใบงานที่ 5.1 เรื่อง อาหารไทยมีคุณค่า เมื่อท าเสร็จแล้วให้ตรวจความเรียบร้อยก่อนน าส่งครู 
ขั้นสรุป 
    นักเรียนร่วมกันบอกประโยชน์และคุณค่าของอาหารไทย จากนั้นบอกแนวทางในการน าความรู้มาปรับใช้ใน
ชีวิตให้เกิดประโยชน์ เพ่ือให้สามารถเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และเหมาะสมกับความต้องการของ
ร่างกาย 



เรื่องท่ี 6  วัฒนธรรมในชีวิตประจ าวัน : ประเพณีไทย                                          เวลา  1  ช่ัวโมง 
วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการสร้างเจตคติ 
 
ขั้นที่ 1  สังเกต 

1. ครสูุ่มเรียกนักเรียน 4 คน ออกมาหยิบบัตรภาพที่ครูเตรียมไว้ที่หน้าชั้นเรียน จากนั้นให้นักเรียนพิจารณา 
 บัตรภาพ และตอบค าถามตามประเด็นที่ก าหนด  

2. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับประเพณีต่างๆ ที่นักเรียนรู้จักและเคยเข้าร่วมกิจกรรมในประเพณี 
 ดังกล่าว 

 
ขั้นที่ 2  วิเคราะห์ 

1. นักเรียนรวมกลุ่มเดิม จากนั้นให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง วัฒนธรรมในชีวิตประจ าวัน :  
 ประเพณีไทย จากหนังสือเรียน และใบความรู้ เรื่อง ประเพณีสงกรานต์ 

2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ก าหนด  
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปผลการอภิปรายและแสดงความคิดเห็น จากนั้นร่วมกันวิเคราะห์คุณค่า 

 และประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติตนตามประเพณีสงกรานต์ 
 
ขั้นที่ 3  สรุป 

1. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณค่า หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมใน
ประเพณีต่างๆ ของไทย   

2. นักเรียนร่วมกันบอกแนวทางในการปฏิบัติตนที่เหมาะสมในการเข้าร่วมกิจกรรมในประเพณีไทย 
 

  ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดท าสมุดภาพ เรื่อง วัฒนธรรมและประเพณีไทย  
โดยให้ครอบคลุมประเด็นตำมที่ก ำหนด  

 
 นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่น่าสนใจ 
(1) 
 
 
 
 
 
 
 



9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 9.1 สื่อการเรียนรู้ 
  1) หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.2 
  2) ใบความรู้ เรื่อง ประเพณีสงกรานต์ 
  3) ต านานแม่โพสพ ต านานเมล็ดข้าว 
   4) บัตรภาพ 
  5) ซีดีการแสดงมารยาทไทย 
  6) ดอกไม้ปริศนา 
  7) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ความแตกต่างของวัฒนธรรม 
  8) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง วิถีชีวิตของชาวนา 
  9) ใบงานที่ 5.1 เรื่อง อาหารไทยมีคุณค่า 
 9.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  -  พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้รู้ในท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 

แบบประเมินสมุดภาพ เรื่อง วัฒนธรรมและประเพณีไทย 
 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1. การรวบรวมและ 
   ยกตัวอย่างวัฒนธรรม  
   และประเพณีไทย 

รวบรวมและยกตัวอย่าง
วัฒนธรรม และประเพณี
ไทยได้ถูกต้อง 3
วัฒนธรรม/ประเพณีขึ้นไป 

รวบรวมและยกตัวอย่าง
วัฒนธรรม และประเพณี
ไทยได้ถูกต้อง 2 
วัฒนธรรม/ประเพณี 

รวบรวมและยกตัวอย่าง
วัฒนธรรม และประเพณี
ไทยได้ถูกต้อง 1 
วัฒนธรรม/ประเพณี 

2. การบอกคุณค่าของ 
 วัฒนธรรม และ  
    ประเพณีไทยที่มีต่อ 
    สังคม 

บอกคุณค่าของวัฒนธรรม 
และประเพณีไทยที่มีต่อ
สังคมได้อย่างถูกต้อง 
ชัดเจน และเข้าใจง่าย 

บอกคุณค่าของวัฒนธรรม 
และประเพณีไทยที่มีต่อ
สังคมได้อย่างถูกต้อง 
ชัดเจน และเข้าใจง่าย
เป็นส่วนใหญ่ 

บอกคุณค่าของวัฒนธรรม 
และประเพณีไทยที่มีต่อ
สังคมได้ถูกต้องเพียง
บางส่วน 
 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
  5 - 6 ดี 
  3 - 4 พอใช้ 
  ต่ ากว่า 3 ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 6    วัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่น่าภูมิใจ (2) 
เวลา  4  ชั่วโมง 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 ส 4.3 ป.2/2 ยกตัวอย่างวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทยที่ภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์ไว้ 
 
2. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องช่วยกันอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยสืบต่อไป 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
   - ภูมิปัญญาของคนไทยในท้องถิ่นของนักเรียน 
 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา) 
 
4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการคิด 
  1) ทักษะการวิเคราะห์ 
  2) ทักษะการให้เหตุผล 
  3)  ทักษะการหาแบบแผน 
  4) ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ 
 4.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. ใฝ่เรียนรู้   
 2. มีความรับผิดชอบ 
 3. รักความเป็นไทย 
 
6. ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 ป้ายนิเทศ เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 
 



7. การวัดและการประเมินผล 
 7.1 การประเมินก่อนเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่น่าภูมิใจ (2) 
 7.2 การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1) ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่อง ภูมิปัญญาไทย 
  2) ตรวจใบงานที่ 1.2 เรื่อง เครื่องดื่มสมุนไพรในท้องถิ่น 
  3) ตรวจใบงานที่ 2.1 เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  4) ประเมินการน าเสนอผลงาน 
  5) สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล 
  6) สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
  7) สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 7.3 การประเมินหลังเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่น่าภูมิใจ (2) 
 7.4 การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
  - ตรวจป้ายนิเทศ เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่น่าภูมิใจ 
(2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 1  ความหมายของภูมิปัญญาไทย                เวลา  1-2  ช่ัวโมง 
วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด 
 
ขั้นที่ 1  สังเกต 

1. ครูให้นักเรียนรวมกลุ่มกันตามความสมัครใจ กลุ่มละ 4 คน จากนั้นครูน าบัตรภาพมาแจกให้นักเรียนกลุ่มละ 1 ชุด 
แล้วให้ช่วยกันพิจารณาว่า บัตรภาพหมายเลขต่างๆ นั้นสามารถน าไปท าเป็นเครื่องดื่มในแก้วหมายเลขใด 

2. ครูให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า เครื่องดื่มดังกล่าวมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไร ให้
นักเรียนศึกษาเพ่ิมเติมจากใบความรู้ เรื่อง เครื่องดื่มสมุนไพร ที่ครูแจกให ้

3. ครูอธิบายให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาไทย จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันบอก
ความหมายของภูมิปัญญา ตามความเข้าใจ 

 
ขั้นที่ 2  จ าแนกความแตกต่าง 

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง ความหมายของวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทยกับ
วัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น : ภูมิปัญญาไทย จากหนังสือเรียน 

2. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันจ าแนกความแตกต่างของภูมิปัญญาไทยกับภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน ตามประเด็นที่ก าหนด 

3. นักเรียนแต่ละกลุ่มเปรียบเทียบผลการจ าแนกความแตกต่างของภูมิปัญญาไทยกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
หรือ ภูมิปัญญาชาวบ้าน แล้วสรุปประเด็นส าคัญ จากนั้นให้ตัวแทนกลุ่มออกมารายงานผล 
 

ขั้นที่ 3  หาลักษณะร่วม 
1. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ว่า ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือภูมิปัญญาชาวบ้านมี

ความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันอย่างไร 
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปผลการวิเคราะห์ แล้วส่งตัวแทนกลุ่มออกมารายงานผลการวิเคราะห์ 

 
ขั้นที ่4  ระบุชื่อความคิดรวบยอด 

1. นักเรียนร่วมกันบอกความส าคัญและประโยชน์ของภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน  

2. นักเรียนท าใบงานที่ 1.1 เรื่อง ภูมิปัญญาไทย เมื่อท าเสร็จแล้วให้ตรวจความเรียบร้อยก่อนน าส่งครู 
 
ขั้นที่ 5  ทดสอบและน าไปใช้ 
     ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสอบถามวิธีการท าเครื่องดื่มจากสมุนไพรที่มีในท้องถิ่น เพ่ือฝึกปฏิบัติ จากนั้น
บันทึกผลลงในใบงานที่ 1.2 เรื่อง เครื่องดื่มสมุนไพรในท้องถิ่น โดยครูและนักเรียนร่วมกันก าหนดระยะเวลา
ในการส่งใบงานตามความเหมาะสม 



เรื่องท่ี 2   ภูมิปัญญาท้องถิ่น                                                                     เวลา  1-2 ช่ัวโมง 
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) 
 
ขั้นที่  1  สร้างคุณค่าและประสบการณ์ของสิ่งที่เรียน (พัฒนาสมองซีกขวา) 

1. ครูให้นักเรียนดูบัตรภาพ จากนั้นให้นักเรียนพิจารณาว่า หากต้องการย้อมผ้าด้วยสีที่ครูก าหนด จะใช้
วัสดุธรรมชาติจากบัตรภาพใดมาย้อมผ้า  

2. นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่า การย้อมผ้าจากสีที่ได้จากวัสดุธรรมชาติเป็นภูมิปัญญาที่มีคุณค่าอย่างไร 
3. ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างภูมิปัญญาในท้องถิ่นที่นักเรียนภาคภูมิใจ และน ามาใช้ประโยช น์ใน

ชีวิตประจ าวัน 
 
ขั้นที่  2  วิเคราะห์ประสบการณ์ (พัฒนาสมองซีกซ้าย) 
 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า เหตุใดนักเรียนจึงภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นดังกล่าว 
 
ขั้นที่  3  ปรับประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอด (พัฒนาสมองซีกขวา) 

ครูน าบัตรภาพเกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น มาแสดงให้นักเรียนดู จากนั้นให้
นักเรียนร่วมกันสรุปเป็นความคิดรวบยอดถึงความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการด าเนินชีวิต 
 
ขั้นที่  4  พัฒนาความคิดรวบยอด (พัฒนาสมองซีกซ้าย) 

1. นักเรียนรวมกลุ่มเดิมให้แต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เรื่อง ตัวอย่างภูมิปัญญาท้องถิ่น จากหนังสือเรียน และ
ห้องสมุด โดยให้สมาชิกกลุ่มก าหนดหมายเลขประจ าตัวเป็นหมายเลข 1 -4 แล้วแบ่งหน้าที่กันศึกษา 
ในหัวข้อที่ครูก าหนดให้ 

2. สมาชิกในแต่ละกลุ่มสรุปความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ตนเองได้ศึกษา จากนั้นผลัดเปลี่ยนกัน
อธิบายและยกตัวอย่างภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีตนเองรับผิดชอบให้สมาชิกกลุ่มเข้าใจ 

 
ขั้นที่  5  ลงมือปฏิบัติจากกรอบความคิดที่ก าหนด (พัฒนาสมองซีกซ้าย) 

นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันท าใบงานที่ 2.1 เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่น  จากนั้นครูและนักเรียนช่วยกันเฉลย
ค าตอบในใบงาน 
 
ขั้นที่  6  สร้างช้ินงานที่สะท้อนความเป็นตนเอง (พัฒนาสมองซีกขวา) 
 

 ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สมาชิกในกลุ่มสนใจ แล้วน ามาจัดป้ายนิเทศ  
 เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยให้ครอบคลุมประเด็นตำมท่ีก ำหนด  

 



ขั้นที่  7  วิเคราะห์คุณค่าและการประยุกต์ใช้ (พัฒนาสมองซีกซ้าย) 
สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์วิธีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เลือกมาประยุกต์ ใช้ในการด าเนิน

ชีวิตประจ าวัน ตามประเด็นที่ก าหนด และปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม จากนั้นคัดเลือกตัวแทนที่น าเสนอความรู้
ได้ดีที่สุด 1 คน ออกมาน าเสนอผลงาน  
ขั้นที่  8  แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้กับผู้อ่ืน (พัฒนาสมองซีกขวา) 

ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน โดยมีครูตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นครู
และนักเรียนช่วยกันสรุปคุณค่า ความส าคัญ และประโยชน์ของภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทาง
ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
  นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่น่าภูมิใจ 
(2) 
 
9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 9.1 สื่อการเรียนรู้ 
  1) หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.2 
  2) ใบความรู้ เรื่อง เครื่องดื่มสมุนไพร 
  3) บัตรภาพ 
  4) แก้วใส่เครื่องดื่ม 
  5) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ภูมิปัญญาไทย 
  6) ใบงานที่ 1.2 เรื่อง เครื่องดื่มสมุนไพรในท้องถิ่น 
  7) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 9.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  - ห้องสมุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 

แบบประเมินป้ายนิเทศ เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1. การเลือกภูมิปัญญา 
 ท้องถิ่นและการ  
     น ามาประยุกต์ใช้ 

เลือกภูมิปัญญาท้องถิ่น
ได้น่าสนใจ และบอกแนว
ทางการน ามาประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันได้
ถูกต้อง เหมาะสม 

เลือกภูมิปัญญาท้องถิ่น
ได้น่าสนใจ และบอกแนว
ทางการน ามาประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ถูกต้อง 
เหมาะสมเป็นส่วนใหญ่ 

เลือกภูมิปัญญาท้องถิ่น
ได้ ไม่ค่อยน่าสนใจ และ
บอกแนวทางการน ามา
ประยุกต์ใช้ใช้ชีวิต 
ประจ าวันได้ไม่เหมาะสม 

2. การบอกคุณค่าและ 
    ประโยชน์ของภูมิ 
    ปัญญาท้องถิ่น 

บอกคุณค่าและประโยชน์
ของภูมิปัญญาท้องถิ่นได้
ถูกต้อง ชัดเจน และ
เข้าใจง่าย 

บอกคุณค่าและประโยชน์
ของภูมิปัญญาท้องถิ่นได้
ถูกต้อง ชัดเจน และ
เข้าใจง่ายเป็นส่วนใหญ่ 

บอกคุณค่าและประโยชน์
ของภูมิปัญญาท้องถิ่นได้
ถูกต้องเพียงบางส่วน 
 

3. การบอกแนวทางใน 
    การอนุรักษ์ภูมิ 
    ปัญญาท้องถิ่น 

บอกแนวทางในการอนุรักษ์ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้
ถูกต้อง เหมาะสม และ
น าไปปฏิบัติได้ง่าย 

บอกแนวทางในการ
อนุรักษภ์ูมิปัญญา
ท้องถิ่นได้ถูกต้อง  
เหมาะสมเป็นส่วนใหญ่
และน าไปปฏิบัติได้ง่าย 

บอกแนวทางในการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นได้ถูกต้อง  
เหมาะสม แต่น าไป
ปฏิบัติได้ยาก 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
  8 - 9 ดี 
  5 - 7 พอใช้ 
  ต่ ากว่า 5 ปรับปรุง 

 
 
 
 
 


