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เพื่อสรางสำนึกความเปนไทยและภูมิใจในความเปนชาติ
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ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

เพื่อสรางสำนึกความเปนไทยและภูมิใจในความเปนชาติ

สรุปสาระสำคัญเพื่อใหเขาใจวาเรียนอะไร 
เรียนเพื่ออะไร เรียนแลวนำไปใชอยางไร

เน้ือหา

แบบทดสอบและประเมินผลสัมฤทธ์ิ 

แบบทดสอบประจำบท

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

แบบทดสอบประจำภาคเรียน

แบบทดสอบปรนัย วัดความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
เนื้อหาในแตละบทเรียน

แบบทดสอบที่ประกอบดวยอัตนัยและปรนัย 
เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหนวย

แบบทดสอบปรนัยเพื่อวัดผลการเรียนประจำภาคเรียน
ตามแนวการคิด

แบบทดสอบประจำบท

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
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แบบทดสอบที่ประกอบดวยอัตนัยและปรนัย 
เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหนวย

แบบทดสอบปรนัยเพื่อวัดผลการเรียนประจำภาคเรียน
ตามแนวการคิด

กิจกรรมหลากหลาย

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู 

กิจกรรมนำไปใช

เปนกิจกรรมทดสอบความรูหลังการเรียน 
เพื่อพัฒนาความรู ความเขาใจ ในเนื้อหาที่เรียน

เปนกิจกรรมที่นำความรูและทักษะไปประยุกตใชจริง 
จนทำใหเกิดจิตสำนึกรัก ภูมิใจในความเปนไทย
และสอดคลองกับทักษะศตวรรษที่ ๒๑
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เปนกิจกรรมปฏิบัติที่ชวยเสริมสรางเพื่อใหผูเรียน
เกิดความภูมิใจในชาติไทย และสอดคลองกับ
คานิยม ๑๒ ประการ

กิจกรรมเสริมสรางความภูมิใจในชาติ
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บทที่ ๑ ศักราชในชีวิตประจําวัน ๒

บทที่ ๒ เรื่องราวสําคัญของโรงเรียนและชุมชน ๘

บทที่ ๑ ถิ่นฐานไทย ๒๑

บทที่ ๑ พระมหากษัตริยผูสถาปนาอาณาจักรไทย ๓๓

บทที่ ๒ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๓๙

บทที่ ๓ บรรพบุรุษไทย ๔๖

ปจจัยที่มีผลตอการตั้งถิ่นฐานและ
พัฒนาการของชุมชน

บุคคลสําคัญของชาติไทย
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สำระส�ำคัญ

วัน เวลำ และเหตุกำรณ๑
หนวยกำรเรียนรู้ที่

 การเรียนรู้เกี่ยวกับศักราชแบบต่างๆ ท�าให้เราบอกเวลาและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างเข้าใจ
ตรงกัน และสามารถเชื่อมโยงเหตุการณ์เหล่านั้นได้
 นอกจากนี้วิธีการศึกษาเรื่องราวและเหตุการณ์ส�าคัญในโรงเรียนและชุมชน ที่สามารถปฏิบัติ
ได้ง่ายๆ ก็คือ การตั้งค�าถามที่เหมาะสมและรวบรวมหลักฐาน ซึ่งข้อมูลที่ได้มาสามารถน�ามาแสดง
ด้วยเส้นเวลา เพื่อช่วยให้ทราบเรื่องราว ล�าดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหลังได้อย่างเข้าใจได้ง่ายขึ้น



กิจกรรม
น�ำสูกำรเรียน

ศักรำชในชีวิตประจ�ำวัน๑
บทที่

ตัวชี้วัด

มฐ. ส ๔.๑ ป. ๓/๑

พอเกิด 
พ.ศ.  ๒๕๒๐

ยาเกิด 
พ.ศ.  ๒๔๙๑ ปูเกิด 

พ.ศ.  ๒๔๘๗
แมเกิด 

พ.ศ.  ๒๕๒๒

หนูเกิด 
พ.ศ.  ๒๕๕๐

นักเรียนลองชวยกันเรียงลําดับซิจะ
วาสมาชิกในครอบครัวนี้
ใครเกิดกอน เกิดหลัง

๒



พัฒนำกำรเรียนรู้ที่
กิจกรรม

๑

 ๑ ที่มำของศักรำช

 การบอกเล่าเรื่องราวหรือจดบันทึกเร่ืองต่างๆ ต้องมีการระบุเวลา 

เพื่อให้ทราบว่าเรื่องนั้นๆ เกิดขึ้นเมื่อใด โดยจะมีการระบุปีศักราชไว้ด้วย

 ส�าหรับศักราชที่ใช้ในประเทศไทย จะมีพุทธศักราช หรือ พ.ศ. เป็น

ศักราชทางพระพุทธศาสนา คริสต์ศักราช หรือ ค.ศ. เป็นศักราชที่นิยมใช้

ในโลกตะวนัตกซึง่นบัถอืครสิต์ศาสนา นอกจากนี ้กยั็งมกีารใช้ศักราชของ

ศาสนาอิสลามด้วย ที่เรียกว่า ฮิจเราะห์ศักราช หรือ ฮ.ศ. ทั้งนี้ศักราชที่

น�ามาใช้ในปฏิทินที่เราพบเห็นทั่วไป ส่วนใหญ่จะบอกเป็น พ.ศ. และ ค.ศ.

เขียนข้อมูลของปฏิทินเดือนนี้ลงในกรอบที่ก�าหนด

เดือน ...................... พ.ศ. ................... /ค.ศ. ..................

อำ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.

เพื่อนๆ ทราบไหมครับวาศักราช
แตละแบบ มีความเปนมาอยางไร

๓



 ò วิธีกำรเทียบศักรำช  

  การใช้ศักราชที่แตกต่างกันอาจท�าให้ผู้ใช้เกิดความสับสนได้ ดังนั้น

การเรียนรู้วิธีการเทียบศักราชให้เข้าใจ จะช่วยให้เรารู้ว่า ปี พ.ศ. ใด

ตรงกับปี ค.ศ. ใด หรือปี ค.ศ. ใด ตรงกับปี พ.ศ. ใด

วิธีกำรเทียบศักรำช

 เราสามารถเทียบ พ.ศ. กับ ค.ศ. 

ของปตางๆ ได เชน

พ.ศ. ๒๔๗๕ - ๕๔๓ ตรงกับ ค.ศ. ๑๙๓๒
ค.ศ. ๑๙๓๒ + ๕๔๓ ตรงกับ พ.ศ. ๒๔๗๕

พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๕๔๓ ตรงกับ ค.ศ. ๒๐๐๗
ค.ศ. ๒๐๐๗ + ๕๔๓ ตรงกับ พ.ศ. ๒๕๕๐

การเปลี่ยน พ.ศ. เปน ค.ศ. พ.ศ. XXXX - ๕๔๓ =  ค.ศ. XXXX

การเปลี่ยน ค.ศ. เปน พ.ศ. ค.ศ. XXXX + ๕๔๓ =  พ.ศ. XXXX

เพื่อนๆ สงสัยไหมวา ทําไมตอง
ลบหรือบวกดวย ๕๔๓ เขามี

หลักการคิดมาจากไหน 
ไปคนควาเพิ่มเติมกันนะคะ

๔



พัฒนำกำรเรียนรู้ที่
กิจกรรม

ò
๑ บันทึกข้อมูลของตนเองให้ถูกต้อง

๑) ฉันเกิดวันที่ ...................... เดือน ...................................... ปี พ.ศ. ............................

   ตรงกับปี ค.ศ. ......................................................................................................................

 ๒) ฉันเริ่มเข้าเรียนชั้นอนุบาลในปี พ.ศ. ....................................................................

   ตรงกับ ค.ศ. ..........................................................................................................................

 ๓) ฉันเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาในปี พ.ศ. ................................................................

   ตรงกับ ค.ศ. ..........................................................................................................................

๒  เรียงล�าดับเหตุการณ โดยเขียน ๑ - ๖ ลงในช่องว่าง

.................. ๑)  น้องของฉันเกิด

เมื่อ ค.ศ. ๑๙๙๒

.................. ๒)  ยายของฉันเสียชีวิต 

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๑

.................. ๓)  ฉันเข้าเรียนระดับชั้นประถม

   เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓

.................. ๔)  ครอบครัวของฉันเดินทาง

   ไปเที่ยวสวนสัตว์ 

   เมื่อ ค.ศ. ๒๐๐๙

.................. ๕)  ครอบครัวของฉันย้ายบ้าน

   มาอยู่ที่กรุงเทพฯ 

   เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗

๕
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บันทึกข้อมูลสมาชิกในครอบครัวตามที่ก�าหนด แล้วตอบค�าถาม

แบบประเมินพฤติกรรมตามทักษะศตวรรษที่ ๒๑

ทักษะศตวรรษที่ ๒๑ พฤติกรรมบ่งชี้
ระดับคุณภาพ

๓ ๒ ๑ ๐

• ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม • มีทักษะในการแสวงหาข้อมูล

• ท�างานด้วยตนเองจนส�าเร็จ

๑) ในครอบครัวของนักเรียนใครเกิดก่อน ...................................................................................

๒) เรียงล�าดับการเกิดก่อนเกิดหลังของสมาชิกในครอบครัวของนักเรียน ..............

 ..........................................................................................................................................................................

๓) การที่เรารู้วิธีเทียบปีศักราช ท�าให้เกิดประโยชน์อย่างไร

  รู้เรื่องราวว่าเกิดขึ้นเมื่อใด   จดจ�าวันส�าคัญต่างๆ ได้ 

  ล�าดับเหตุการณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นได้  อื่นๆ ..................................................

ฉันเกิดวันที ่................... เดือน ........................................ พ.ศ. .............................

ตรงกับ ค.ศ. ....................................................................................................................

พ่อเกิดวันที ่................... เดือน ........................................ พ.ศ. .............................

ตรงกับ ค.ศ. ....................................................................................................................

แมเ่กิดวันที ่................... เดือน ........................................ พ.ศ. ............................

ตรงกับ ค.ศ. ....................................................................................................................

พีเ่กิดวันที่ .................... เดือน .......................................... พ.ศ. ............................

ตรงกับ ค.ศ. ....................................................................................................................

น้องเกิดวันที ่................... เดือน ........................................ พ.ศ. ..........................

ตรงกับ ค.ศ. ....................................................................................................................
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 ๑. ปฏิทินมีประโยชน์อย่างไร

 ก. บอกเวลา

 ข. บอกวัน เดือน ปี

 ค. บอกสภาพอากาศ

 ง. บอกข้อมูลข่าวสาร

 ๒.  การนับเวลาเป็น พ.ศ. และ ค.ศ.

  เกี่ยวข้องกับเรื่องใด

 ก. ศาสนา 

 ข. เศรษฐกิจ

 ค. การปกครอง 

 ง. วัฒนธรรมประเพณี

 ๓. เราเร่ิมนบัพทุธศกัราชเมือ่ใด

 ก. เมื่อพระเยซูประสูติ 

 ข. เมื่อพระพุทธเจ้าประสูติ 

 ค. เมือ่พระพทุธเจ้าทรงประกาศธรรม 

 ง. เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพาน

  ครบ ๑ ปี 

 ๔.  การเรียนรู้เก่ียวกับการเทียบศักราช

ท�าให้เกิดผลอย่างไร

 ก. ช่วยให้ค�านวณเวลาได้แม่นย�า

 ข. สร้างความน่าเชื่อถือให้ผู้ศึกษา

 ค. เข้าใจล�าดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

 ง. ท�าให้ได้รับข้อมลูข่าวสารท่ีทันสมยั

 ๕. บัวลอยเกิดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ 

  ตรงกับ ค.ศ. ใด

 ก. ๒๐๐๑ ข. ๒๐๐๒

 ค. ๒๐๐๓ ง. ๒๐๐๔

 ๖.  ถ้าปีนี ้พ.ศ. ๒๕๕๘ ใครมีอาย ุ๑๒ ปี

 ก. อ�าพลเกิด ค.ศ. ๒๐๐๘

 ข. แอนเกิด ค.ศ. ๒๐๑๓

 ค. นุชาเกิด ค.ศ. ๒๐๐๓

 ง. วันดีเกิด ค.ศ. ๒๐๐๑

 ๗.  สมเดจ็พระรามาธบิดทีี ่๑ ทรงสถาปนา 

กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเมื่อ 

  พ.ศ. ๑๘๙๓ ตรงกับ ค.ศ. ใด

 ก. ๑๓๔๙  ข. ๑๓๕๐

 ค. ๑๓๕๑ ง. ๑๓๕๒

 ๘.  วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๐ 

เป็นวันส�าคัญของพระมหากษัตริย์

พระองค์ใด

 ก. รัชกาลที่ ๑ 

 ข. รัชกาลที่ ๕

 ค. รัชกาลที่ ๗

 ง. รัชกาลที่ ๙

 ๙.  จากค�าตอบในข้อ ๘. สัมพันธ ์

กับ ค.ศ. ใด

 ก. ๑๙๒๗ ข. ๑๙๒๘

 ค. ๑๙๒๙ ง. ๑๙๓๐

 ๑๐. วันที่ ๒๓ ตุลาคม ค.ศ. ๑๙๑๐  

  ตรงกับวันส�าคัญของไทยวันใด

 ก. วันปิยมหาราช 

 ข. วันพืชมงคล 

 ค. วันรัฐธรรมนูญ 

 ง. วันจักรี

วง  ล้อมรอบค�าตอบที่ถูกต้อง

แบบทดสอบ คะแนนที่ได้

. . . . . . . . . . . . . . .

คะแนนเต็ม ๑๐
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๑. น�าข้อความที่ก�าหนดให้ เติมลงในช่องว่างให้สมบูรณ (๕ คะแนน)

ตอนที่ ๑

วดัผลสัมฤทธิ์วดัผลสัมฤทธิ์ คะแนนที่ได้

. . . . . . . . . . . . . . .

คะแนนเต็ม ó๐ประจ�ำหนวยที่ ๑
แบบทดสอบ

ฮิจเรำะหศักรำช  ประเทศตะวันตก ประสูติ

พระพุทธศำสนำ เสด็จดับขันธปรินิพพำน

๑)    พุทธศักราชเริ่มนับตั้งแต่พระพุทธเจ้า ......................................................... (ตาย) 

ครบ ๑ ปี จึงถือเป็น พ.ศ. ๑

 ๒) ครสิต์ศกัราชเริม่นบัเมือ่พระเยซ ู.................................. นบัเป็นครสิต์ศกัราชที ่๑

 ๓) ศักราชของศาสนาอิสลาม เรียกว่า ....................................................................................

 ๔) ครสิต์ศักราชเป็นค�าบอกปีทีน่ยิมใช้ใน ...............................................................................

 ๕) พุทธศักราชเป็นค�าบอกปีที่นิยมใช้ในประเทศที่นับถือ .......................................... 

1๕




