
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 
กลุมสาระการเรียนรูประวัติศาสตร    รายวิชาประวัติศาสตร               รหัสวิชา ส. 12102 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 2    ภาคเรียนท่ี 1   ปการศึกษา 2565 
หนวยการเรียนรูท่ี 2 ฉันเปนใคร                                          เวลาเรียน  6  ช่ัวโมง 
เรื่อง  เรียนรูเรื่องของตัวเราและครอบครัวจากสูติบัตรและทะเบียนบาน  (1)         เวลาเรียน  1  ช่ัวโมง 
ครูผูสอนนางอารีย  สีมาขจร  วันท่ี..16 สิงหาคม  2565....           โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
**************************************************************************************************  
 
1. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด 
มาตรฐานการเรียนรู    ลำดบัเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในครอบครัว หรือในชีวิตของตนเองโดยใชหลักฐานท่ี 
                                     เก่ียวของ 
ตัวช้ีวัด     ลำดับเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในครอบครัว หรือในชีวิตของตนเองโดยใชหลักฐานท่ีเก่ียวของ 
2. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
        การสืบคนเรื่องราวและลำดับเหตุการณท่ีเกิดข้ึนของตนเองและครอบครัวใหไดตามความเปนจริง 
จะตองอาศัยหลักฐานท่ีเปนสำเนาสูติบัตร 
3. จุดประสงคการเรียนรู 

-     สืบคนเรื่องราวของตนเองและครอบครัวโดยใชสำเนาสูติบัตรได 
4. สาระการเรียนรู 

สาระแกนกลาง 
- วิธีการสืบคนเหตุการณท่ีผานมาแลวท่ีเกิดข้ึนกับตนเองและครอบครัว โดยใชหลักฐานท่ีเก่ียวของ 

เชน ภาพถาย สูติบัตร ทะเบียนบาน 
  สาระการเรียนรูทองถิ่น 

(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา) 
5. สมรรถนะสำคัญ 

        5.1  ความสามารถในการคิด 

  1) ทักษะการวิเคราะห 
  2) ทักษะการสังเคราะห 
  3)  ทักษะการพยากรณ 

5.2   ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค 
   1. ใฝเรียนรู   
 2. มีความรับผิดชอบ 
 3. มุงม่ันในการทำงาน 
 
 

7. กระบวนการจัดการเรียนรู     

                    ข้ันท่ี 1 เสนอส่ิงเราและระบุคำถามสำคัญ 

                 สื่อการเรียนรู   :   คำถาม 

1. ครตูั้งคำถามใหนักเรียนรวมกันตอบ ดังนี้ 



           -  เด็ก ๆ จะไปคนหาขอมูลของตนเอง เชน ชื่อ นามสกุล วันเดือนปเกิดของตนเองไดจากเอกสาร 

                             อะไร 

           -   เด็กๆ จะรูน้ำหนักแรกเกิดของตนเองไดโดยดูไดจากท่ีไหน 

                        -  เด็กๆ จะทราบไดอยางวาตนเองเกิดท่ีโรงพยาบาลไหน  โดยไมตองสอบถามจากคุณพอคุณแม 

            ข้ันท่ี 2 แสวงหาสารสนเทศและวิเคราะห 

                  สื่อการเรียนรู   :  สำเนาสูติบัตร   

        ครูแบงนักเรียนเปนกลุม กลุมละ 6-7 คน คละกันตามความสามารถ คือ  เกง ปานกลางคอนขางเกง ปานกลางคอน 

ขางออน และออน แลวใหแตละกลุมรวมกันศึกษาความรูจากสำเนาสูติบัตรของตนเองวาใน  สำเนาสูติบัตรมี 

ขอความอะไรบาง  และยังมีขอมูลอะไรเพ่ิมเติมอีกบาง     

 
 

 

                  ข้ันท่ี 3 อภิปรายและสรางความรู   

                      สมาชิกในแตละกลุมผลัดกันอธิบายความรูท่ีไดจากการศึกษาสำเนาสูติบัตรของตนเอง และ  

                ซักถาม ขอสงสัยจนสมาชิกในกลุมมีความรูความเขาใจตรงกัน 
          ข้ันท่ี 4 ส่ือสารและสะทอนคิด         
                 นักเรียนทำแบบสอบถาม โดยดูขอมูล จากสำเนาสูติบัตร 

            ข้ันท่ี 5 ตอบแทนสังคม 

  

        1.ครูใหนักเรียนแตละคนผลัดกันรายงานประวัติของตนเองจากแบบสอบถาม (โดยการสุม) 
                 2.นักเรียนรวมกันสรุปวิธีการสืบคนเรื่องราวของตัวเราและครอบครัวจากสำเนาสูติบัตร  

          8.  ส่ือ/แหลงการเรียนรู 
        1) สำเนาสูติบัตร 
                2) แบบสอบถาม 

           9.การวัดและประเมินผล 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 



เกณฑการประเมินแบบสอบถาม 
 

เกณฑการประเมิน ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

1. ทำไดถูกตอง 
 

ทำไดถูกตองดวย
ตนเองท้ังหมด 

ทำไดถูกตองดวย
ตนเอง มีบาง
ขอความท่ีผิด แต
สามารถแกไขได
ดวยตนเอง 

ทำไดถูกตองดวย
ตนเอง มีบาง
ขอความท่ีผิด แต
เม่ือมีผูแนะนำ
สามารถแกไขได 

ทำไมถูกตอง ตอง
บอกท้ังหมด 

เกณฑการประเมินจากการทำงานกลุม 
 

เกณฑการประเมิน ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

1. ชวยเหลือ ชวยเหลืออยางเต็ม
ใจ 

ชวยเหลือเปน
บางครั้ง 

ตองบอกให
ชวยเหลือกัน 

ไมชวยเหลือกันเลย 

2.การแบงหนาท่ีกัน
อยางเหมาะสม 

มีการแบงหนาท่ีกัน
อยางเหมาะสม 

มีการแบงหนาท่ีกัน
อยางเหมาะสมเปน
บางครั้ง 

ตองบอกใหมีการ
แบงหนาท่ีกัน 

ไมมีการแบงหนาท่ี
กัน 

3.การแสดงความ
คิดเห็น 

มีการแสดงความ
คิดเห็น 

มีการแสดงความ
คิดเห็นเปนบางครั้ง 

ตองบอกใหมีการ
แสดงความคิดเห็น 

ไมมีการแสดงความ
คิดเห็น 

4.การรับฟงความ
คิดเห็น 

มีการแบงหนาท่ีกัน
อยางเหมาะสม 

การแบงหนาท่ีกัน
เปนบางครั้ง 

ตองบอกใหมีการ
แบงหนาท่ีกัน 

ไมมีการแบงหนาท่ี
กัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑการประเมินความมุงม่ันและความตั้งใจในการทำงาน 
 

เกณฑการประเมิน ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

1. ตั้งใจ เพียรพยายามในการ
เรียนและการเขารวมกิจกรรม 
1.1 เอาใจใสตอการปฏิบัติ
หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
1.2 ตั้งใจและรับผิดชอบใน
การทำงานใหสำเร็จ 
1.3 ปรับปรุงและพัฒนาการ
ทำงานดวยตนเอง 

ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมายใหสำเร็จ 
มีการปรับปรุง และ
พัฒนาการทำงาน
ใหดีข้ึนดวยตนเอง 
และเปนแบบอยาง
ท่ีด ี

ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมายใหสำเร็จ 
มีการปรับปรุง และ
พัฒนาการทำงาน
ใหดีข้ึนดวยตนเอง 

ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมายใหสำเร็จ 
มีการปรับปรุง และ
พัฒนาการทำงาน
ใหดีข้ึนโดยมีผู
แนะนำ 

ไมตั้งใจปฏิบัติ
หนาท่ีหนาท่ี ตามท่ี
ไดรับมอบหมาย 

2. ทำงานดวยความมุงม่ัน
อดทนเพ่ือใหงานสำเร็จตาม
เปาหมาย 
2.1 ทุมเททำงาน อดทน ไม
ยอทอตอปญหาอุปสรรคใน
การทำงาน 
2.2 พยายามแกปญหาและ
อุปสรรคในการทำงานให
สำเร็จ 
2.3 ชื่นชมผลงานดวยความ
ภาคภูมิใจ 

ทำงานดวยความ
ขยัน อดทนและ
พยายามใหงาน
สำเร็จตาม
เปาหมายกอนเวลา
ท่ีกำหนด ไมยอทอ
ตอปญหา 
แกปญหา อุปสรรค
ในการทำงานและ
ชื่นชมผลงานดวย
ความภาคภูมิใจ 

ทำงานดวยความ
ขยัน อดทนและ
พยายามใหงาน
สำเร็จตาม
เปาหมายภายใน
เวลาท่ีกำหนด ไม
ยอทอตอปญหา 
แกปญหา อุปสรรค
ในการทำงานและ
ชื่นชมผลงานดวย
ความภาคภูมิใจ 

ทำงานดวยความ
ขยัน อดทนและ
พยายามใหงาน
สำเร็จตาม
เปาหมายแตตองใช
เวลามาก ไมยอทอ
ตอปญหา 
แกปญหา อุปสรรค
ในการทำงานและ
ชื่นชมผลงานดวย
ความภาคภูมิใจ 

ไมขยัน อดทน ใน
การทำงาน 

 

 

 

 

 
 

  
 

  

   

   

  
 

   



 

  

แบบสอบถาม 
 

  นักเรียนเกิดวัน เดือน ปใด  นักเรียนเกิดท่ีจังหวัดไหน 
    …….        
    ……       
        
 นักเรียนเกิดท่ีโรงพยาบาลอะไร  บานของนักเรียนอยูท่ีไหน 
    …....        
    ……        
 
พอของนักเรียนเปนชาวจังหวัดใด                                          แมของนักเรียนเปนชาวจังหวัดใด 
    ……        
    ……        
 
นักเรียนเปนบุตรคนท่ีเทาไร  น้ำหนักแรกเกิดของนักเรียน 
    ……………………………       ………………………………… 
    …………………………...       ………………………………… 
    
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



หมายเหตุ   เรียนรูชา 
  เรียนรูปานกลาง 
  เรียนรูเร็ว 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ธนัชชา ธนพล 

ณัทกาญจน  พรรษา
  

ณัฐนันท กฤษณา 

ชนัญธิดา วรัญญา 

ศิริญญา ณัฐนนท 

ภาณุพงษ รัชชานนท 
 

เมธิกร 
 

นพดล 

ณพัศชา เดโชชัย 
 

ธัชพงษ รัตนาภรณ 

ธณัท ณัฐธิชา 

พชรบวร สุชาดา 

ฬภัสพงษ ไกรวิชญ 

พิชญาพร เรวัต 

ธาราธาร นัชนชา 

ชัยสิทธิ ์ สุภัสสรา 
  

อภิสวรรค ชาลิสา 

กิตติภัทร อนัญญา 

กันตณฟตร ภูรติกานต 

กลุ่ม 2 
กลุ่ม 6 

กลุ่ม 3 

 

ผังการนั่ง ช้ันประถมศึกษาปที่ 2/3 

กลุ่ม 1 
กลุ่ม 4 กลุ่ม 5 

กระดานดำ 

นราวชิญ์ 

 

 
โตะคร ู



 
 
 



แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 

 

คาํช้ีแจง  ให้นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 

 

1. การเรยีนรูป้ระวตัเิกีย่วกบัครอบครวั ทาํใหนั้กเรยีนรูส้กึ 

 อย่างไร 

 ก. สงสยั   

 ข. ภูมใิจ 

 ค. สบายใจ 

2. ประวตัคิวามเป็นมาของครอบครวัตนเอง สามารถสอบถาม 

 ขอ้มลูไดจ้ากใคร 

 ก. ปู่  ย่า   

 ข. พระสงฆ ์

 ค. เพื่อนบา้น 

 

3. ในสตูบิตัรของเรานอกจากขอ้มลูของเราแลว้ ยงัมขีอ้มลู 

 ของใครอกี 

 ก. พ่อแม่ของเรา   

 ข. ปู่  ย่าของเรา 

 ค. ลุง ป้าของเรา   

 

4. สิง่ใดไมม่บีอกในสตูบิตัร 

 ก. สถานที่เกิด   

 ข. วนั เดือน ปีเกิดของเรา 

 ค. ชื่อเล่นของบิดามารดา 

              

5. ทะเบยีนบา้นจดัเป็นแหล่งขอ้มลูชนิดใด 

 ก. บุคคล   

 ข. สถานที่ 

 ค. เอกสารทางราชการ 
 

6. นักเรยีนสามารถหาขอ้มลูของตนเองไดจ้ากทีใ่ด 

 ก. สตูบิตัร  

 ข. สมุดโทรศพัท์ 

 ค. บตัรประจาํตัวประชาชน  

 

7. ขอ้ใดคอืขอ้มลูส่วนตวัของนักเรยีน 

 ก. รายได้ทางบ้าน  



 ข. ที่ตัง้ของบ้าน 

 ค. สถานที่เกิด 

  

8. การบนัทกึเรื่องสาํคญัของครอบครวัมปีระโยชน์ 

 หลายอย่าง ยกเว้นขอ้ใด    

ก. ใหค้นอื่นยกย่อง 

ข. ใชเ้ตอืนความจาํ    

ค. ป้องกนัความผดิพลาดซ้ําอกี 

 

9. การนําเสนอเรื่องราวทีเ่กดิขึน้กบัตวัเองหรอืครอบครวั  

 โดยใชเ้สน้เวลามผีลดอีย่างไร 

ก. จดจาํไดง้า่ย    

ข. ทราบลําดบัเหตุการณ์ทีช่ดัเจน   

ค. รูเ้หตุการณ์ทีเ่กดิขึน้อย่างละเอยีด 

 

  10. สิง่ใดไม่สามารถบอกใหเ้รารูเ้รื่องราวในอดตีได ้

 ก. ภาพถ่ายในอดตี   

 ข. สิง่ของเครือ่งใชท้ีต่กทอดมา 

 ค. สภาพบา้นเมอืงในปัจจุบนั 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


