
 
โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา เชียงใหม่ 

โครงการสอนวิชา ประวัติศาสตร์ และหน้าทีพ่ลเมือง 

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 

ครูผู้สอน  นางสาวศิรินันท์    ค าภักด ี

รหัสวิชา  ส11202   เวลา 40  ช่ัวโมง 

สัปดาห์

ที่ 

หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/

ตัวช้ีวัด 

เร่ือง เวลา กิจกรรม แบบประเมิน น ้าหนัก

คะแนน 

1 หน่วยการเรียนรู้ที1่ 

เวลาและเหตุการณ์ 

มฐ. ส 4.1 

(2) 

 

-วธีิการสืบคน้เร่ืองราว

หรือเหตุการณ์ส าคญั

ในโรงเรียนและชุมชน 

1 วธีิสอนโดย 

-บรรยาย 

-กระบวนการเรียน 

ความรู้ ความเขา้ใจ 

-แบบสืบคน้หา

ความรู้ดว้ยตนเอง 

-กิจกรรมร่วมคิด 

 

-การเขา้ร่วม

กิจกรรม 

-ตรวจงาน 

-ตรวจ

แบบฝึกหดั 

-การสงัเกต 

-การน าไปใช ้

 

2   -วธีิการสืบคน้เร่ืองราว

หรือเหตุการณ์ส าคญั

ในโรงเรียนและชุมชน 

1    

3   -ตวัอยา่งการล าดบั

เร่ืองราวเหตุการณ์

ส าคญัของโรงเรียน

และชุมชน 

1    

4  มฐ. ส 4.1 

(1) 

-การใชศ้กัราชใน

ชีวติประจ าวนั 

    -ที่มาของศกัราช 

1    

5   -การใชศ้กัราชใน

ชีวติประจ าวนั 

1    



สัปดาห์

ที่ 

หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/

ตัวช้ีวัด 

เร่ือง เวลา กิจกรรม แบบประเมิน น ้าหนัก

คะแนน 

    -วธีิการเทียบศกัราช

แบบต่างๆ 

6   -การใชศ้กัราชใน

ชีวติประจ าวนั   

1    

7   -ตวัอยา่งการเทียบ

ศกัราชใน

ชีวติประจ าวนั 

1    

8 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 

การต้ังถิ่นฐานและ

การด าเนินชีวิต 

มฐ. ส 4.2 

(1) 

-ปัจจยัที่มีผลต่อการตั้ง

ถ่ินฐานและพฒันาการ

ของชุมชน 

    -ดา้นภูมิศาสตร์ 

1    

9 ทบทวนบทเรียน 

10 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

11   -ปัจจยัที่มีผลต่อการตั้ง

ถ่ินฐานและพฒันาการ

ของชุมชน 

    -ดา้นภูมิศาสตร์ 

1    

12   -ปัจจยัที่มีผลต่อการตั้ง

ถ่ินฐานและพฒันาการ

ของชุมชน 

    -ดา้นสงัคม 

1    

13  มฐ. ส 4.2 

(1),(2) 

-ความเหมือน และ

ความแตกต่างทาง

วฒันธรรมของชุมชน 

    -ภาคเหนือ 

1    

14   -ความเหมือน และ

ความแตกต่างทาง

วฒันธรรมของชุมชน 

1    



สัปดาห์

ที่ 

หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/

ตัวช้ีวัด 

เร่ือง เวลา กิจกรรม แบบประเมิน น ้าหนัก

คะแนน 

    -ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

15   -ความเหมือน และ

ความแตกต่างทาง

วฒันธรรมของชุมชน 

-ภาคกลาง 

1    

16   -ความเหมือน และ

ความแตกต่างทาง

วฒันธรรมของชุมชน 

    -ภาคใต ้

1    

17   -ปัจจยัที่มีผลต่อการ

สร้างสรรคว์ฒันธรรม

ในชุมชน 

-สภาพแวดลอ้มทาง

ภูมิศาสตร์ 

1    

18   -ปัจจยัที่มีผลต่อการ

สร้างสรรคว์ฒันธรรม

ในชุมชน 

    -การด ารงชีวติ 

1    

19 ทบทวนบทเรียน 

20 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

21 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 

บุคคลส าคญัของชาติ

ไทย 

มฐ. ส 4.3 

(1) 

-การสถาปนา

อาณาจกัรส าคญัของ

ไทย (สุโขทยั) 
-พ่อขุนศรีอินทราทิตย ์

 

1    

22   -การสถาปนา

อาณาจกัรส าคญัของ

1    



สัปดาห์

ที่ 

หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/

ตัวช้ีวัด 

เร่ือง เวลา กิจกรรม แบบประเมิน น ้าหนัก

คะแนน 

ไทย (อยธุยา) 
-พระเจา้อู่ทอง 

 

23   -การสถาปนา

อาณาจกัรส าคญัของ

ไทย (ธนบุรี) 
-พระเจา้ตากสิน

มหาราช 

1    

24   -การสถาปนา

อาณาจกัรส าคญัของ

ไทย (รัตนโกสินทร์) 
    -สมเด็จพระพุทธยอด
ฟ้าฯ 

1    

25  มฐ. ส 4.3 

(2) 

- พระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลย

เดชมหาราช และพระ

ราชกรณียกิจ 

1    

26   - สมเด็จพระนางเจา้

สิริกิต์ิ พระบรมราชิน่ี

นาถ และพระราช

กรณียกิจ 

1    

27   -พระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยูห่วัมหาวชิราลง

กรณ บดินทรเทพ

ยวรางกูร 

1    

28   - พระราชกรณียกิจ 

 

1    

29 ทบทวนบทเรียน 

30 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 



สัปดาห์

ที่ 

หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/

ตัวช้ีวัด 

เร่ือง เวลา กิจกรรม แบบประเมิน น ้าหนัก

คะแนน 

31   - พระราชกรณียกิจ 1    

32   - พระราชกรณียกิจ 1    

33   - สมเด็จพระนางเจา้

สุทิดา พชัรสุธาพมิล

ลกัษณ พระบรมราชินี 

1    

34   - พระราชกรณียกิจ 1    

35  มฐ. ส 4.3 

(3) 

-วรีกรรมของบรรพ

บุรุษไทย 

-พระนเรศวรฯ 

 

1    

36   -วรีกรรมของบรรพ

บุรุษไทย 

-ชาวบา้นบางจนั 

 

1    

37   -วรีกรรมของบรรพ

บุรุษไทย 

-พระยาพชิยัดาบหกั 

 

1    

38   -วรีกรรมของบรรพ

บุรุษไทย 

    -ทา้วเทพกระษตัรี-

ทา้วศรีสุนทร 

 

1    

39 ทบทวนบทเรียน 

40 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

 


