
 
โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา เชียงใหม่ 

โครงการสอนวิชา ประวัติศาสตร์  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

ครูผู้สอน  นางสาว  ศิรินันท์    ค าภักดี 

รหัสวิชา  ส11202   เวลา 80  ชั่วโมง 

สัปดาห์

ที่ 

หน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 

เรื่อง เวลา กิจกรรม แบบประเมิน น้้าหนัก

คะแนน 

1 หน่วยการเรียนรูท้ี่ 1 

เวลาและเหตุการณ์ 

มฐ. ส 4.1 (1) การศึกษา

ประวัติศาสตร์ 

1 วิธีสอนโดย 

-บรรยาย 

-กระบวนการ

เรียน ความรู้ 

ความเข้าใจ 

-แบบสืบค้นหา

ความรู้ด้วย

ตนเอง 

-กิจกรรมร่วมคิด 

-การเข้าร่วม

กิจกรรม 

-ตรวจงาน 

-ตรวจ

แบบฝึกหัด 

-การสังเกต 

-การน าไปใช้ 

 

2   การศึกษา

ประวัติศาสตร์ 

1    

3   ค าบอกช่วงเวลา 1    

4   การใช้ปฏิทิน 1    

5   การใช้ปฏิทิน 1    

6  มฐ. ส 4.1 (2) การเรียนรู้เร่ืองของตัว

เราและครอบครัว , 

การสืบค้นและบันทึก

เร่ืองส าคัญของ

ครอบครัว 

1    

7 ทบทวนบทเรียน 



สัปดาห์

ที่ 

หน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 

เรื่อง เวลา กิจกรรม แบบประเมิน น้้าหนัก

คะแนน 

8 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

9 หน่วยการเรียนรูท้ี่ 2 

วิถีชีวิตของคนใน

ชุมชน 

มฐ. ส 4.2 (1) วิถีชีวิตของคนใน

ชุมชนจากอดีตจนถึง

ปัจจุบัน 

1    

10   วิถีชีวิตของคนใน

ชุมชนจากอดีตจนถึง

ปัจจุบัน 

1    

11   วิถีชีวิตของคนใน

ชุมชนจากอดีตจนถึง

ปัจจุบัน 

1    

12  มฐ. ส 4.2 (2) สาเหตุของการ

เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต

ของคน 

    -ด้านภูมิศาสตร์ 

1    

13   สาเหตุของการ

เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต

ของคน 

    -ด้านอาชีพ 

1    

14   สาเหตขุองการ

เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต

ของคน 

    -ด้านวัฒนธรรม 

และความเจริญ

สมัยใหม่ 

 

1    

15   การเปลี่ยนแปลงวิถี

ชีวิตของคน 

    -ด้านอาชีพ 

1    



สัปดาห์

ที่ 

หน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 

เรื่อง เวลา กิจกรรม แบบประเมิน น้้าหนัก

คะแนน 

 

16   การเปลี่ยนแปลงวิถี

ชีวิตของคนใน 

    -ด้านที่อยู่อาศัย 

1    

17   การเปลี่ยนแปลงวิถี

ชีวิตของคน 

    -ด้านการด ารงชีวิต 

1    

18   ตัวอย่างการ

เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต

ของคนในชุมชน และ

ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

1    

19 ทบทวนบทเรียน 

20 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

21 หน่วยการเรียนรูท้ี่ 3 

ความเป็นมาของ

ชาติ และภูมิปัญญา

ไทย 

มฐ. ส 4.3 (1) ประวัติและผลงาน

ของบุคคลส าคญัใน

ท้องถิ่นที่น่าภาคภูมิใจ 

1    

22   ประวัติและผลงาน

ของบุคคลส าคญัใน

ท้องถิ่นที่น่าภาคภูมิใจ 

    -ท้าวสุรนารี 

1    

23   ประวัติและผลงาน

ของบุคคลส าคญัใน

ท้องถิ่นที่น่าภาคภูมิใจ 

    -ท้าวสุรนารี 

1    

24   ประวัติและผลงาน

ของบุคคลส าคญัใน

ท้องถิ่นที่น่าภาคภูมิใจ 

1    



สัปดาห์

ที่ 

หน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 

เรื่อง เวลา กิจกรรม แบบประเมิน น้้าหนัก

คะแนน 

    -พระสุนทรโวหาร

(ภู่) 

25   ประวัติและผลงาน

ของบุคคลส าคญัใน

ท้องถิ่นที่น่าภาคภูมิใจ 

    -พระสุนทรโวหาร

(ภู่) 

1    

26   ประวัติและผลงาน

ของบุคคลส าคญัใน

ท้องถิ่นที่น่าภาคภูมิใจ 

1    

27 ทบทวนบทเรียน 

28 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

29 หน่วยการเรียนรูท้ี่ 3 

ความเป็นมาของ

ชาติ และภูมิปัญญา

ไทย 

มฐ. ส 4.3 (2) ความหมายของ

วัฒนธรรมท้องถิ่นกับ

วัฒนธรรมไทย 

1    

30   ความหมายของ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับ

ภูมิปัญญาไทย 

1    

31   วัฒนธรรมใน

ชีวิตประจ าวัน  

-การไหว้ 

-อาหาร 

1    

32   วัฒนธรรมใน

ชีวิตประจ าวัน  

-ภาษา 

    -การแต่งภาย 

1    



สัปดาห์

ที่ 

หน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 

เรื่อง เวลา กิจกรรม แบบประเมิน น้้าหนัก

คะแนน 

33   ประเพณีในการ

ด าเนินชีวิต 

1    

34   ประเพณีในการ

ด าเนินชีวิต 

1    

35   ภูมิปัญญาในท้องถิน่ 

    -ภาคเหนือ 

1    

36   ภูมิปัญญาในท้องถิน่ 

    -ภาคอีสาน 

1    

37   ภูมิปัญญาในท้องถิน่ 

    -ภาคกลาง 

1    

38   ภูมิปัญญาในท้องถิน่ 

    -ภาคใต้ 

1    

39 ทบทวนบทเรียน 

40 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

 


