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สารบัญ

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เวลาและเหตุการณ ๑
บทที่  ๑  คําบอกชวงเวลาและปฏิทิน ๒

 บทที่  ๒  เรื่องราวของตนเองและครอบครัว ๑๑

แบบบันทึกผลการเรียน ประจําหนวยการเรียนรูที่ ๑ ๒๕

หนวยการเรียนรูที่ ๒ วิถีชีวิตของคนในชุมชน ๒๖
บทที่  ๑  วิถีชีวิตของคนในชุมชนจากอดีตถึงปจจุบัน ๒๗

 บทที่  ๒  การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่เกิดขึ้น ๓๗

แบบบันทึกผลการเรียน ประจําหนวยการเรียนรูที่ ๒ ๕๕

หนวยการเรียนรูที่ ๓ ความเปนมาของชาติไทยและภูมิปญญาไทย ๕๖
บทที่  ๑  บุคคลสําคัญในทองถิ�น ๕๗

 บทที่  ๒  วัฒนธรรม ประเพณ� และภูมิปญญาไทย ๖๙

แบบบันทึกผลการเรียน ประจําหนวยการเรียนรูที่ ๓ ๙๑

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทายเลม ๙๒

โครงงานประวัติศาสตร ๑๐๐

กิจกรรมบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ๑๐๐

กิจกรรมบูรณาการจิตอาสา ๑๐๐



คําบอกชวงเวลาและปฏิทิน

เวลาและเหตุการณ

การศึกษาประวัติศาสตร

คําบอกชวงเวลา

การใชปฏิทิน

การเรียนรูเรื่องของตัวเรา 
และครอบครัว

การสืบคนและบันทึก
เรื่องสําคัญของครอบครัว

เรื่องราวของตนเองและครอบครัว

เวลาและเหตุการณ

คุณภาพที่พึงประสงคของผูเรียน

๑. มีความรูเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง และครอบครัว 
 ในเชิงประวัติศาสตร
๒. มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับอดีต และปจจุบัน
๓. รูและเขาใจในแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับประวัติศาสตร

เปาหมายการเรียนรูประจําหนวยที่ ๑

เมื่อเรียนจบหนวยนี้แลว ผูเรียนจะมีความรูความสามารถ
ตอไปนี้
๑. รูและเขาใจเกี่ยวกับคําที่แสดงชวงเวลาในอดีต ปจจุบัน
 และอนาคต
๒. สามารถใชคําระบุเวลาที่แสดงเหตุการณในอดีต
 ปจจุบัน และอนาคตได
๓. สามารถสืบคนเหตุการณในอดีตที่เกิดขึ้นกับตนเอง
 และครอบครัว โดยใชหลักฐานที่เหมาะสม
๔. บอกลาํดบัเหตกุารณท่ีเกิดข้ึน โดยใชคําบอกชวงเวลาและ

เสนเวลาได

แผนผังความคิดประจําหนวยที่ ๑

๑ประวัติศาสตร ๒



ตัวชี้วัดชั้นป  สาระพื้นฐาน ความรูฝงแนนติดตัวผูเรียน

¡Ô¨¡ÃÃÁ¹ÓÊÙ‹¡ÒÃàÃÕÂ¹

คําบอกชวงเวลาและปฏิทิน
บทที่ ๑ <<<<<<

ขอบขายสาระการเรียนรูแกนกลาง รายวิชา ประวัติศาสตร ชั้น ป.๒

มฐ. ส ๔.๑ (๑) 

ใชคําระบุเวลาที่แสดงเหตกุารณ
ในอดตี ปจจบุนั และอนาคต

๑. การศึกษาประวัติศาสตร
๒. คําบอกชวงเวลา
๓. การใชปฏิทิน

 การเรียนรูเกี่ยวกับคําบอกชวง
เวลา และปฏิทิน ทําใหเรารูลําดับ
ของเหตกุารณตางๆ วาเหตกุารณใด
เกดิขึน้กอน เหตกุารณใดเกดิขึน้หลงั
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๒ ประวัติศาสตร ๒



๒. รวบรวมขอมูล คนควาและรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของจาก
แหลงขอมูลตางๆ

๑. การศึกษาประวัติศาสตร
ประวัติศาสตร คือ การเรียนรูเรื่องราวประวัติความเปนมาของผูคนที่

ผานมาแลว เชน ประวัติของตัวเรา ประวัติของครอบครัว ประวัติชุมชน 

ประวัติความเปนมาของประเทศ เปนตน

 การศึกษาประวัติศาสตรมีความสําคัญตอเราทุกคน เพราะตลอดเวลา

มีสิ่งตางๆ เกิดขึ้นกับตัวเรา เชน

เมือ่วานพอแมพาผมไปเยีย่มนาทิพที่โรงพยาบาล 

เพราะนาทิพเพิ่งคลอดลูก ลูกของนาทิพเปนผูหญิง 

มีชื่อวา แกวตา นาทิพบอกวา เพราะนองแกวตา 

เปรียบเสมือน แกวตาดวงใจ ของพอแม

 การศึกษาประวัติศาสตร จะทําใหเราไดเรียนรู และเขาใจถึงเรื่องราวที่

ผานมาแลว และเกิดความภาคภูมิใจ 

ตั้งคําถามวา อยากทราบเกี่ยวกับเรื่องอะไร๑. กําหนดหัวขอ

๕. นําเสนอขอมูล

๔. สรุปขอเท็จจริง

๓. ตรวจสอบขอมูล ตรวจสอบขอมูลที่รวบรวมมา
วามีความนาเชื่อถือมากนอย
เพียงใด

นําขอมูลที่ตรวจสอบแลวมาคัดแยก
ประเภท และเรียงลําดับเหตุการณที่เกิด
ขึ้นกอนและหลัง

นําขอมูลที่ไดมาเรียบเรียง และนําเสนอดวย
วิธีการตางๆ

วิธีการทาง
ประวัติศาสตร

๓ประวัติศาสตร ๒



๒. คําบอกชวงเวลา
วันเวลา มีความสําคัญและเกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตของคนเรา 

วันเวลาทําใหเรารูวาเรื่องราวตางๆ เกิดขึ้นเม่ือวัน เดือน ปใด เรื่องใด

เกิดข้ึนกอน เรื่องใดเกิดขึ้นทีหลัง ทําใหเราทราบวาเรื่องราวที่เกิดขึ้น

หรือดําเนินอยูในแตละชวงเวลามีความเกี่ยวของกันอยางไร วันเวลาที่

ผานไปทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงอยางไร และการบอกเลาเรื่องราวใน

ชวงเวลาตางๆ ก็ตองใชคําที่เกี่ยวกับชวงเวลา เชน วัน เดือน ป ชั่วโมง 

นาที เพื่อใหรูวาเรื่องราวนั้นเกิดขึ้นเมื่อใด

 วันเวลามีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตของมนุษยมาตั้งแตครั้งอดีต 

เพราะในอดตีมนษุยตองพึง่ธรรมชาตใินการทาํการเพาะปลกู การรูฤดกูาล

วาชวงใดเปนฤดฝูน ชวงใดเปนฤดรูอน ชวงใดเปนฤดหูนาว ชวงใดจะเกดิ

นํา้ทวม ชวงใดจะเกดิฝนแลง ทําใหมนษุยสามารถทําการเพาะปลูกพืชพันธุ

ธัญญาหารไวเล้ียงชีวิต ไดถูกตองตามฤดูกาล และเตรียมตัวดําเนินชีวิต

ในฤดูกาลตางๆ ไดอยางเหมาะสม

 ชวงเวลาที่แตกตางกันในแตละวัน ทําใหคนเราทํากิจกรรมแตกตางกัน

๔ ประวัติศาสตร ๒



เมื่อวานนี้

เดือนที่แลว เดือนกอน

ปที่แลว ปกอน

สัปดาหกอน

เมื่อกอน

ชวงกอน

คราวกอน

วันนี้

เดือนนี้

ปนี้

สัปดาหนี้

เดี๋ยวนี้

ชวงนี้

คราวนี้

พรุงนี้

เดือนหนา

ปหนา

สัปดาหหนา

วันหนา

ชวงหนา

คราวหนา

ในการดําเนินชีวิตประจําวัน เราตองทํากิจกรรมตางๆ เชน ต่ืนนอน 

อาบนํ้า แปรงฟน รับประทานอาหาร ไปโรงเรียน พักเที่ยง เลิกเรียน กลบั

บาน เปนตน ซึง่กิจกรรมตางๆ เหลานัน้จะเกิดขึน้ในชวงเวลาท่ีตางกนั

 บางครั้งเราตองนัดหมายหรือวางแผนเพื่อที่จะทําสิ่งตางๆ ในวัน

ขางหนา บางคร้ังเราตองเลาเร่ืองราวตางๆ ใหผูอื่นฟง การใชคําบอก

ชวงเวลาที่ถูกตอง จะทําใหเราเรียงลําดับเหตุการณไดวา เร่ืองราวใด

เกิดขึ้นกอน เรื่องราวใดเกิดขึ้นทีหลัง และเรื่องราวเหลานั้นเกี่ยวของกัน

อยางไร เรามีคําบอกชวงเวลาแบบตางๆ ดังตัวอยางตอไปนี้

คําที่บอกชวงเวลาที่ผานไปแลว

อดีต

คําที่บอกชวงเวลาที่ดําเนินอยู

ปจจุบัน

คําที่บอกชวงเวลาที่ยังมาไมถึง

อนาคต
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๕ประวัติศาสตร ๒
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 จากตวัอยางเหลาน้ี เห็นไดวาวันเวลามคีวามเกีย่วของกบัชวีติของเรา

อยางยิ่ง เร่ืองราวที่เกิดขึ้นมาแลวไดสงผลตอเนื่องมาถึงวันนี้ และในวัน

ขางหนา การรูจักใชคําบอกชวงเวลาที่ถูกตอง ทําใหเราลําดับเรื่องราวได

ถูกตอง และเห็นความตอเนื่องของเรื่องราว

๖ ประวัติศาสตร ๒
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สงการบานวิชา
ประวัติศาสตร

สอบเก็บคะแนน ไปเที่ยวกับแม

๓. การใชปฏิทิน

ปฏิทินเปนเครื่องมือที่ใชบอกวัน เดือน ป และวันสําคัญตางๆ เราใช

ปฏิทินเพื่อชวยเตือนความจําของเรา โดยการจดสิ่งที่เราทํา และจะทํา ลง

บนปฏิทิน การจดวันสําคัญและสิ่งที่เราทําลงบนปฏิทินจะชวยใหเรารูวา

เรื่องราวใดเกิดขึ้นเมื่อใด ทําใหเราจําวันสําคัญๆ ได และชวยใหเราลําดับ

เรื่องที่เกิดกับเราไดถูกตอง เชน

 จากปฏิทินจะเห็นวาในรอบเดือนนี้ มีกิจกรรมหรือเหตุการณสําคัญ

อะไรบางที่เราจะตองทําหรือไดทําไปแลว และเมื่อเวลาผานไปนานๆ เรา

จําไมไดวากิจกรรมหรือเหตุการณสําคัญที่เราทํานั้นเกิดขึ้นในวันใดบาง

ก็สามารถยอนกลับมาดูได เปนการชวยเตือนความจํา

 เราใชประโยชนจากปฏิทิน เชน นัดหมายสงงาน เตือนความจําในการทํากิจกรรมตางๆ

๗ประวัติศาสตร ๒
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เหตุการณ
ชวงเวลา

 อดีต ปจจุบัน อนาคต

คําที่บอก
ชวงเวลา

  ตัวอยาง วันนี้ฉันไปโรงเรียน ……………. …………….. …………….. ………………………

๑) เมื่อวานฉันหยุดเรียน ……………. …………….. …………….. ………………………

๒) พรุงนี้เปนวันวิสาขบูชา ……………. …………….. …………….. ………………………

๓) ปหนาฉันจะไดเรียนชั้น ป. ๒ ……………. …………….. …………….. ………………………

๔) ปที่แลวฉันยังไมไดเขาโรงเรียน ……………. …………….. …………….. ………………………

๕) เดี๋ยวนี้ฉันอานหนังสือทุกวัน ……………. …………….. …………….. ………………………

๖) มะรืนนี้ฉันจะไปตางจังหวัด ……………. …………….. …………….. ………………………

๗) ชั่วโมงที่แลวฉันเลนกับเพื่อนๆ ……………. …………….. …………….. ………………………

๘) วันนี้เราเรียนวิชาประวัติศาสตร ……………. …………….. …………….. ………………………

เดือนนี้ วานซืนนี้

ปนี้ ชั่วโมงนี้

เดี๋ยวนี้ เคย

ปที่แลว วันพรุงนี้

เดือนหนา เดือนที่แลว

วันนี้ ชั่วโมงหนาปหนา วานนี้

ชั่วโมงที่แลว วันมะรืนนี้

๑. ขีด ✓ ชวงเวลาที่สัมพันธกับขอความ และเขียนคําที่บอกชวงเวลาใหถูกตอง

๒. นําคําที่ใชบอกชวงเวลามาจัดกลุมลงในสมุดใหถูกตอง

๘ ประวัติศาสตร ๒




