
 
โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา เชียงใหม่ 

โครงการสอนวิชา ประวัติศาสตร์  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 

ครูผู้สอน  นางสาว  ศิรินันท์    ค าภักดี 

รหัสวิชา  ส11202   เวลา 80  ชั่วโมง 

สัปดาห์

ที่ 

หน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 

เรื่อง เวลา กิจกรรม แบบประเมิน น้้าหนัก

คะแนน 

1 หน่วยการเรียนรูท้ี1่ 

เวลาและเหตุการณ์ 

มฐ. ส 4.1 (2) 

 

วิธีการสืบค้นเร่ืองราว

หรือเหตุการณ์ส าคัญ

ในโรงเรียนและ

ชุมชน 

1 วิธีสอนโดย 

-บรรยาย 

-กระบวนการเรียน 

ความรู้ ความเข้าใจ 

-แบบสืบค้นหา

ความรู้ด้วยตนเอง 

-กิจกรรมร่วมคิด 

-การเข้าร่วม

กิจกรรม 

-ตรวจงาน 

-ตรวจ

แบบฝึกหัด 

-การสังเกต 

-การน าไปใช้ 

 

2   วิธีการสืบค้นเร่ืองราว

หรือเหตุการณ์ส าคัญ

ในโรงเรียนและ

ชุมชน 

 

1    

3   ตัวอย่างการล าดับ

เร่ืองราวเหตุการณ์

ส าคัญของโรงเรียน

และชุมชน 

 

1    

4  มฐ. ส 4.1 (1) การใช้ศักราชใน

ชีวิตประจ าวัน 

    -ที่มาของศักราช 

1    



สัปดาห์

ที่ 

หน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 

เรื่อง เวลา กิจกรรม แบบประเมิน น้้าหนัก

คะแนน 

5   วิธีการเทียบศักราช

แบบต่างๆ 

 

1    

6   ตัวอย่างการเทียบ

ศักราชใน

ชีวิตประจ าวัน 

1    

7 ทบทวนบทเรียน 

8 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

9 หน่วยการเรียนรูท้ี่ 2 

การต้ังถิ่นฐานและ

การด้าเนนิชีวิต 

มฐ. ส 4.2 (1) ปัจจัยที่มีผลต่อการต้ัง

ถิ่นฐานและพฒันาการ

ของชุมชน 

    -ด้านภูมิศาสตร์ 

1    

10   ปัจจัยที่มีผลต่อการต้ัง

ถิ่นฐานและพฒันาการ

ของชุมชน 

    -ด้านภูมิศาสตร์ 

1    

11   ปัจจัยที่มีผลต่อการต้ัง

ถิ่นฐานและพฒันาการ

ของชุมชน 

    -ด้านสังคม 

1    

12   ปัจจัยที่มีผลต่อการต้ัง

ถิ่นฐานและพฒันาการ

ของชุมชน 

    -ด้านสังคม 

1    

13  มฐ. ส 4.2 

(1),(2) 

ความเหมือน และ

ความแตกต่างทาง

วัฒนธรรมของชุมชน 

    -ภาคเหนือ 

1    



สัปดาห์

ที่ 

หน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 

เรื่อง เวลา กิจกรรม แบบประเมิน น้้าหนัก

คะแนน 

14   ความเหมือน และ

ความแตกต่างทาง

วัฒนธรรมของชุมชน 

    -ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

1    

15   ความเหมือน และ

ความแตกต่างทาง

วัฒนธรรมของชุมชน 

-ภาคกลาง 

1    

16   ความเหมือน และ

ความแตกต่างทาง

วัฒนธรรมของชุมชน 

    -ภาคใต้ 

1    

17   ปัจจัยที่มีผลต่อการ

สร้างสรรค์วัฒนธรรม

ในชุมชน 

-สภาพแวดล้อม

ทางภูมิศาสตร์ 

1    

18   ปัจจัยที่มีผลต่อการ

สร้างสรรค์วัฒนธรรม

ในชุมชน 

    -การด ารงชีวิต 

1    

19 ทบทวนบทเรียน 

20 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

21 หน่วยการเรียนรูท้ี่ 3 

บุคคลส้าคัญของชาติ

ไทย 

มฐ. ส 4.3 (1) การสถาปนา

อาณาจักรส าคัญของ

ไทย 
-พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ 

1    



สัปดาห์

ที่ 

หน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 

เรื่อง เวลา กิจกรรม แบบประเมิน น้้าหนัก

คะแนน 

22   การสถาปนา

อาณาจักรส าคัญของ

ไทย 
-พระเจ้าอู่ทอง 

1    

23   การสถาปนา

อาณาจักรส าคัญของ

ไทย 
-พระเจ้าตากสิน 

1    

24   การสถาปนา

อาณาจักรส าคัญของ

ไทย 
    -สมเด็จพระพุทธยอด
ฟ้าฯ 

1    

25  มฐ. ส 4.3 (2) พ่อแม่ของแผ่นดิน

ไทย 
    -พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดลุยเดช

มหาราช 

1    

26   พ่อแม่ของแผ่นดิน

ไทย 
    -พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดลุยเดช

มหาราช 

1    

27 ทบทวนบทเรียน 

28 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

29   พ่อแม่ของแผ่นดิน

ไทย 
    -สมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์ พระบรมราชินี่

นาถ 

1    



สัปดาห์

ที่ 

หน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 

เรื่อง เวลา กิจกรรม แบบประเมิน น้้าหนัก

คะแนน 

30   พ่อแม่ของแผ่นดิน

ไทย 
    -สมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์ พระบรมราชินี่

นาถ 

1    

31   พระราชกรณียกิจ 1    

32   พระราชกรณียกิจ 1    

33   รัชกาลที่ 10 1    

34   รัชกาลที่ 10 1    

35  มฐ. ส 4.3 (3) วีรกรรมของบรรพ

บุรุษไทย 

-พระนเรศวรฯ 

1    

36   วีรกรรมของบรรพ

บุรุษไทย 

-ชาวบ้านบางจัน 

1    

37   วีรกรรมของบรรพ

บุรุษไทย 

-พระยาพิชัยดาบ

หัก 

1    

38   วีรกรรมของบรรพ

บุรุษไทย 

    -ท้าวเทพสตรี-ท้าว

ศรีสุนทร 

1    

39 ทบทวนบทเรียน 

40 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

 


