กำหนดกำรสอนรำยวิชำ ประวัติศำสตร์
รหัสวิชำ ส 11102 ขั้นประถมศึกษำปีที่ 1
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562
สัปดำห์ที่
1
2

3
4

5

6

7

8

9

หน่วยที่สอน
หัวข้อย่อยที่สอน
เตรียมความพร้อม
เจาะเวลาหาเรื่องราว
 ชื่อ วัน เดือน ปี ตาม
ระบบสุริยคติที่ปรากฏใน
ปฏิทิน
เจาะเวลาหาเรื่องราว
 ชื่อ วัน เดือน ปี ตาม
ระบบจันทรคติในปฏิทิน
เจาะเวลาหาเรื่องราว
 ช่วงเวลาที่ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน เช่น เช้า
วันนี้ ตอนเย็น
เจาะเวลาหาเรื่องราว
 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจาวันของนักเรียน
เช่น รับประทานอาหาร
ตื่นนอน เข้านอน เรียน
หนังสือ เล่นกีฬา ฯลฯ
เจาะเวลาหาเรื่องราว
 ใช้คาบอกช่วงเวลา
แสดงลาดับเหตุการณ์ ที่
เกิดขึ้นได้
เจาะเวลาหาเรื่องราว
 วิธีการสืบค้นประวัติ
ความเป็นมาของตนเอง
และครอบครัวอย่างง่าย ๆ
เจาะเวลาหาเรื่องราว
 การบอกเล่าประวัติ
ความเป็นมาของตนเอง
และครอบครัวอย่างสั้น ๆ
เจาะเวลาหาเรื่องราว
 วิธีการสืบค้นประวัติ
ความเป็นมาของโรงเรียน
พญาไทและชื่อถนน

วันที่ดำเนินกำรสอน
16 – 17 พ.ค. 62
21 – 24 พ.ค. 62

27 – 31 พ.ค. 62
3 – 7 มิ.ย. 62

10 – 14 มิ.ย. 62

17 - 21 มิ.ย. 62

24 – 28 มิ.ย. 62

1 – 5 ก.ค. 62

8 – 12 ก.ค. 62

หมำยเหตุ

สัปดำห์ที่
10
11
12
13

14

15

16

หน่วยที่สอน
หัวข้อย่อยที่สอน
วันที่ดำเนินกำรสอน
อาเซียนศึกษา
15 –19 ก.ค. 62
 รู้จักอาเซียน
สอบ Phyathai test ครั้งที่ 1 / 2562
22 - 26 ก.ค. 62
อาเซียนศึกษา
29 ก.ค. – 2 ส.ค. 62
 ประเทศในกลุ่ม
อาเซียน
เจาะเวลาหาเรื่องราว
5 – 9 ส.ค. 62
 การบอกเล่าประวัติ
ความเป็นมาของโรงเรียน
พญาไทและชื่อถนน
- ถนนศรีอยุธยา
- ถนนพญาไท
- ถนนราชวิถี
ย้อนอดีตสู่ปัจจุบัน
 ความเปลี่ยนแปลงของ 13 – 16 ส.ค. 62
สภาพแวดล้อม เช่น ดิน
น้า อากาศ ป่าไม้
 สาเหตุและผลของการ
เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา
ย้อนอดีตสู่ปัจจุบัน
 ความเปลี่ยนแปลงของ 19 – 23 ส.ค. 62
สิ่งของ เครื่องใช้ เช่น
รถยนต์ การใช้ควายไถนา
รถไถนา เตารีด ถนน
หม้อหุงข้าว พัดลม
 สาเหตุและผลของการ
เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา
ย้อนอดีตสู่ปัจจุบัน
26 – 30 ส.ค. 62
 ความเปลี่ยนแปลงการ
ดาเนินชีวิตของอดีตกับ
ปัจจุบันที่เป็นรูปธรรม
และใกล้ตัว นักเรียน เช่น
การรับประทานอาหาร
การทางาน การแต่งกาย
 สาเหตุและผลของการ
เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา

หมำยเหตุ

สัปดำห์ที่
17

หน่วยที่สอน
ย้อนอดีตสู่ปัจจุบัน

18

ย้อนอดีตสู่ปัจจุบัน

19
20
21

หัวข้อย่อยที่สอน
 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน
อดีตที่มีผลกระทบต่อ
ตนเองในปัจจุบัน
 เหตุการณ์สาคัญที่
เกิดขึ้นในครอบครัว เช่น
การย้ายบ้าน การหย่าร้าง
การสูญเสียบุคคลใน
ครอบครัว

วันที่ดำเนินกำรสอน
2 - 6 ก.ย. 62

9 – 13 ก.ย. 62
 สภาพแวดล้อมเขตราช
เทวีในอดีตสู่ปัจจุบัน
ประเมินผลตัวชี้วัด
16 – 20 ก.ย. 62
ประเมินผลตัวชี้วัด
23 – 30 ก.ย. 62
ทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

*** กาหนดการสอนอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

หมำยเหตุ

กำหนดกำรสอนรำยวิชำ ประวัติศำสตร์
รหัสวิชำ ส 12102 ขั้นประถมศึกษำปีที่ 2
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562
สัปดำห์ที่
หน่วยที่สอน
หัวข้อย่อยที่สอน
1
เตรียมความพร้อม
2
ย้อนอดีตสู่ปัจจุบัน
 คาที่แสดงช่วงเวลาใน
อดีต ปัจจุบัน และ
อนาคต เช่น วันนี้ เมื่อ
วานนี้ พรุ่งนี้ เดือนนี้
เดือนหน้า เดือนก่อน
3
ย้อนอดีตสู่ปัจจุบัน
 วันสาคัญที่ปรากฏใน
ปฏิทินที่แสดงเหตุการณ์
สาคัญในอดีต
4
ย้อนอดีตสู่ปัจจุบัน
 วันสาคัญที่ปรากฏใน
ปฏิทินที่แสดงเหตุการณ์
สาคัญในปัจจุบัน
5
ย้อนอดีตสู่ปัจจุบันตัวฉัน
 ใช้คาบอกช่วงเวลา
และครอบครัว
อดีต ปัจจุบัน อนาคต
แสดงเหตุการณ์ได้
6
ย้อนอดีตสู่ปัจจุบันตัวฉัน
 วิธีการสืบค้น
และครอบครัว
เหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วที่
เกิดขึ้นกับตนเองโดยใช้
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น
ภาพถ่าย
7
 วิธีการสืบค้น
เหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วที่
เกิดขึ้นกับครอบครัวโดย
ใช้หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
เช่น ภาพถ่าย

วันที่ดำเนินกำรสอน
16 – 17 พ.ค. 62
21 – 24 พ.ค. 62

27 – 31 พ.ค. 62

3 – 7 มิ.ย. 62

10 – 14 มิ.ย. 62

17 - 21 มิ.ย. 62

24 – 28 มิ.ย. 62

หมำยเหตุ

สัปดำห์ที่
หน่วยที่สอน
หัวข้อย่อยที่สอน
8
ย้อนอดีตสู่ปัจจุบันตัวฉัน
 สูติบัตร
และครอบครัว
9
ย้อนอดีตสู่ปัจจุบันตัวฉัน
 ทะเบียนบ้าน
และครอบครัว
10
อาเซียนศึกษา
 รู้จักอาเซียน
11
สอบ Phyathai test ครั้งที่ 1 / 2562
12
อาเซียนศึกษา
 เพื่อนบ้านอาเซียน
13
ย้อนอดีตสู่ปัจจุบัน
 ใช้คาที่บอกช่วงเวลา
ตัวฉันและครอบครัว
แสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในครอบครัวใช้เส้นเวลา
(Time Line) ลาดับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้
14
ย้อนอดีตสู่ปัจจุบัน
 ใช้คาที่บอกช่วงเวลา
ตัวฉันและครอบครัว
แสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในชีวิตตนเองใช้เส้นเวลา
(Time Line) ลาดับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้
15
รอบรู้ชุมชน
 วิธีการสืบค้นข้อมูล
อย่างง่าย ๆ เช่น การ
สอบถาม พ่อแม่ ผู้รู้
16
รอบรู้ชุมชน
 วิถีชีวิตของคนใน
ชุมชน เช่น การประกอบ
อาชีพ การแต่งกาย การ
สื่อสาร จากอดีต ถึง
ปัจจุบัน

17

รอบรู้ชุมชน

 สาเหตุของการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของ
คนในชุมชน
 ประเพณีในชุมชนจาก
อดีตถึงปัจจุบัน

วันที่ดำเนินกำรสอน
1 – 5 ก.ค. 62
8 – 12 ก.ค. 62
15 –19 ก.ค. 62
22 - 26 ก.ค. 62
29 ก.ค. – 2 ส.ค. 62
5 – 9 ส.ค. 62

13 – 16 ส.ค. 62

19 – 23 ส.ค. 62

26 – 30 ส.ค. 62

2 - 6 ก.ย. 62

หมำยเหตุ

สัปดำห์ที่
หน่วยที่สอน
18
รอบรู้ชุมชน

19
20
21

ประเมินผลตัวชี้วัด
ประเมินผลตัวชี้วัด

หัวข้อย่อยที่สอน
 การเปลี่ยนแปลงของ
วิถีชีวิตของคนในชุมชน
ทางด้านต่าง ๆ
 ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิต
ของคนในชุมชน

วันที่ดำเนินกำรสอน หมำยเหตุ
9 – 13 ก.ย. 62

16 – 20 ก.ย. 62
23 – 30 ก.ย. 62
ทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

*** กาหนดการสอนอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

กำหนดกำรสอนรำยวิชำ ประวัติศำสตร์
รหัสวิชำ ส 13102 ขั้นประถมศึกษำปีที่ 3
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562
สัปดำห์ที่
หน่วยที่สอน
หัวข้อย่อยที่สอน
วันที่ดำเนินกำรสอน
1
เตรียมความพร้อม
16 – 17 พ.ค. 62
2
ย้อนเวลาหาอดีต
21 – 24 พ.ค. 62
 ที่มาของศักราชที่
ปรากฏในปฏิทิน เช่น
พุทธศักราช คริสต์ศักราช
อย่างสังเขป (ถ้าเป็นมุสลิม
ควรเรียนฮิจเราะห์ศักราช
ด้วย )
3
ย้อนเวลาหาอดีต
27 – 31 พ.ค. 62
 วิธีการเทียบ พ.ศ.
เป็น ค.ศ. หรือ ค.ศ. เป็น
พ.ศ.
4
ย้อนเวลาหาอดีต
3 – 7 มิ.ย. 62
 ตัวอย่างการเทียบ
ศักราช ในเหตุการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับนักเรียน เช่น
ปีเกิดของนักเรียน
5
ย้อนเวลาหาอดีต
10 – 14 มิ.ย. 62
 วิธีการสืบค้น
เหตุการณ์สาคัญของ
โรงเรียนและชุมชนโดยใช้
หลักฐาน และแหล่งข้อมูล
ที่เกี่ยวข้อง
6
ย้อนเวลาหาอดีต
17 - 21 มิ.ย. 62
 ใช้เส้นเวลา (Time
Line) ลาดับเหตุการณ์ ที่
เกิดขึ้นในโรงเรียน
7
ย้อนเวลาหาอดีต
24 – 28 มิ.ย. 62
 ใช้เส้นเวลา (Time
Line) ลาดับเหตุการณ์ ที่
เกิดขึ้นในชุมชน

หมำยเหตุ

สัปดำห์ที่
8

9

10
11
12
13

14

15

16

หน่วยที่สอน
ชุมชนของเรา

หัวข้อย่อยที่สอน
 ปัจจัยการตั้งถิ่นฐาน
ของชุมชนซึ่งขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ เช่น
ดิน น้า ลม อากาศ
ชุมชนของเรา
 ปัจจัยการตั้งถิ่นฐาน
ของชุมชนซึ่งขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยทางสังคม เช่น
ความเจริญทางเทคโนโลยี
การคมนาคม ความ
ปลอดภัย
อาเซียนศึกษา
 ประชาคมอาเซียน
สอบ Phyathai test ครั้งที่ 1 / 2562
อาเซียนศึกษา
 เพื่อนบ้านอาเซียน
ชุมชนของเรา
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พัฒนาการของชุมชนทั้ง
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ และ
ปัจจัยทางสังคม
ชุมชนของเรา
 ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรม
ชุมชนของตนที่เกิดจาก
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และ
ปัจจัยทางสังคม
ชุมชนของเรา
 วิธีการสืบค้นประวัติ
โรงเรียนโดยใช้หลักฐาน
และแหล่งข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง
ชุมชนของเรา
 วิธีการสืบค้นประวัติ
ของเขตราชเทวีโดยใช้
หลักฐาน และแหล่งข้อมูล
ที่เกี่ยวข้อง

วันที่ดำเนินกำรสอน
1 – 5 ก.ค. 62

8 – 12 ก.ค. 62

15 –19 ก.ค. 62
22 - 26 ก.ค. 62
29 ก.ค. – 2 ส.ค. 62
5 – 9 ส.ค. 62

13 – 16 ส.ค. 62

19 – 23 ส.ค. 62

26 – 30 ส.ค. 62

หมำยเหตุ

สัปดำห์ที่
17

18

19
20
21

หน่วยที่สอน

หัวข้อย่อยที่สอน
วันที่ดำเนินกำรสอน
- ประวัติความเป็นมา
ชุมชนของเรา
2 - 6 ก.ย. 62
 วิธีการสืบค้นประวัติ
ของเขตราชเทวีโดยใช้
หลักฐาน และแหล่งข้อมูล
ที่เกี่ยวข้อง
- ความหมายของคา
ขวัญของเขตราชเทวี
ชุมชนของเรา
9 – 13 ก.ย. 62
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตั้งถิ่นฐานในเขตราช
เทวี
- ทาเลที่ตั้ง
- การคมนาคม
- ความเจริญทาง
เทคโนโลยี
ประเมินผลตัวชี้วัด
16 – 20 ก.ย. 62
ประเมินผลตัวชี้วัด
23 – 30 ก.ย. 62
ทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

*** กาหนดการสอนอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

หมำยเหตุ

กำหนดกำรสอนรำยวิชำ ประวัติศำสตร์
รหัสวิชำ ส 14102 ขั้นประถมศึกษำปีที่ 4
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562
สัปดำห์ที่
1
2

หัวข้อย่อยที่สอน
เตรียมความพร้อม
การนับช่วงเวลา ทศวรรษ  ชี้แจงแนวทางการเรียน
ศตวรรษ สหัสวรรษ
 เวลาและความสาคัญ
 การนับช่วงเวลาทศวรรษ
การนับช่วงเวลา ทศวรรษ  การนับช่วงเวลาศตวรรษ
ศตวรรษ สหัสวรรษ

วันที่ดำเนินกำรสอน
16 – 17 พ.ค. 62
21 – 24 พ.ค. 62

4

การนับช่วงเวลา ทศวรรษ  การนับช่วงเวลาสหัสวรรษ
ศตวรรษ สหัสวรรษ

3 – 7 มิ.ย. 62

5

ยุคสมัยและหลักฐานทาง  การแบ่งยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์

10 – 14 มิ.ย. 62

6

ยุคสมัยและหลักฐานทาง  การแบ่งยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์
ยุคสมัยและหลักฐานทาง  ยุคสมัยที่ใช้ในการศึกษา
ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์ไทย (สุโขทัย
อยุธยา ธนบุรี รัตนโกสินทร์)

17 - 21 มิ.ย. 62

3

7

8

9
10

หน่วยที่สอน

ยุคสมัยและหลักฐานทาง  ยุคสมัยที่ใช้ในการศึกษา
ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์ไทย (สุโขทัย
อยุธยา ธนบุรี รัตนโกสินทร์)
ยุคสมัยและหลักฐานทาง  หลักฐานทางประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์
อาเซียนศึกษา
 ประชาคมอาเซียน

27 – 31 พ.ค. 62

24 – 28 มิ.ย. 62

1 – 5 ก.ค. 62

8 – 12 ก.ค. 62
15 –19 ก.ค. 62

หมำยเหตุ

สัปดำห์ที่
11

หน่วยที่สอน

12

อาเซียนศึกษา

13

หัวข้อย่อยที่สอน

สอบ Phyathai test ครั้งที่ 1 / 2562
สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติที่เกิดขึ้น
เองตามธรรมชาติในอาเซียน
ยุคสมัยและหลักฐานทาง  หลักฐานทางประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์

วันที่ดำเนินกำรสอน
22 - 26 ก.ค. 62
29 ก.ค. – 2 ส.ค. 62
5 – 9 ส.ค. 62

14

พัฒนาการของมนุษย์
ในดินแดนไทย

 พัฒนาการของมนุษย์ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย

13 – 16 ส.ค. 62

15

พัฒนาการของมนุษย์
ในดินแดนไทย

 พัฒนาการของมนุษย์ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย

19 – 23 ส.ค. 62

16

พัฒนาการของมนุษย์
ในดินแดนไทย

 พัฒนาการของมนุษย์ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย

26 – 30 ส.ค. 62

17

พัฒนาการของมนุษย์
ในดินแดนไทย

 พัฒนาการของมนุษย์ยุค
ประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย

2 - 6 ก.ย. 62

18

พัฒนาการของมนุษย์
ในดินแดนไทย

 พัฒนาการของมนุษย์ยุค
ประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย

9 – 13 ก.ย. 62

19
20
21

ประเมินผลตัวชี้วัด
ประเมินผลตัวชี้วัด
สอบภาคเรียนที่ 1 / 2562

*** กาหนดการสอนอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

16 – 20 ก.ย. 62
23 – 30 ก.ย. 62

หมำยเหตุ

12

กำหนดกำรสอนรำยวิชำ ประวัติศำสตร์
รหัสวิชำ ส 15102 ขั้นประถมศึกษำปีที่ 5
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562
สัปดำห์ที่
1
2
3

4

5

6

หน่วยที่สอน

หัวข้อย่อยที่สอน
วันที่ดำเนินกำรสอน
เตรียมความพร้อม
16 – 17 พ.ค. 62
ท้องถิ่นของเรา
21 – 24 พ.ค. 62
 วิธีการสืบค้นความเป็นมา
ของท้องถิ่น
ท้องถิ่นของเรา
 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 27 – 31 พ.ค. 62
ที่มีอยู่ในท้องถิ่นที่เกิดขึ้นตาม
ช่วงเวลาต่างๆ เช่น เครื่องมือ
เครื่องใช้อาวุธ โบราณสถาน
โบราณวัตถุ
ท้องถิ่นของเรา
3 – 7 มิ.ย. 62
 การนาเสนอความเป็นมา
ของท้องถิ่นโดยอ้างอิงหลักฐาน
ที่หลากหลายด้วยวิธีการต่าง ๆ
เช่น การเล่าเรื่องการเขียนอย่าง
ง่าย ๆ การจัดนิทรรศการ
ท้องถิ่นของเรา
10 – 14 มิ.ย. 62
 การตั้งคาถามทาง
ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความ
เป็นมาของท้องถิ่น เช่น มี
เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นในช่วงเวลา
ใด เพราะสาเหตุใดและมี
ผลกระทบอย่างไร
ท้องถิ่นของเรา

 แหล่งข้อมูลและหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น
เพื่อตอบคาถามดังกล่าว เช่น
เอกสาร เรื่องเล่า ตานาน
ท้องถิ่น โบราณสถาน
โบราณวัตถุ ฯลฯ

17 - 21 มิ.ย. 62

หมำยเหตุ

13
สัปดำห์ที่

หน่วยที่สอน

หัวข้อย่อยที่สอน

9
10
11

การใช้ข้อมูลที่พบเพื่อตอบ
คาถามได้อย่างมีเหตุผล
ท้องถิ่นของเรา
 ตัวอย่างเรื่องราวจากเอกสาร
ต่างๆ ที่สามารถแสดงนัยของ
ความคิดเห็นกับข้อมูล เช่น
หนังสือพิมพ์ บทความจาก
เอกสารต่าง ๆ เป็นต้น
ท้องถิ่นของเรา
 ตัวอย่างข้อมูลจากหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ ในท้องถิ่นที่
แสดงความจริง
อาเซียนศึกษา
ประชาคมอาเซียน
อาเซียนศึกษา
เพื่อนบ้านอาเซียน
สอบ Phyathai test ครั้งที่ 1 / 2562

12

อาเซียนศึกษา

7

8

พันธมิตรอาเซียน

วันที่ดำเนินกำรสอน

24 – 28 มิ.ย. 62

1 – 5 ก.ค. 62

8 – 12 ก.ค. 62
15 –19 ก.ค. 62
22 - 26 ก.ค. 62
29 ก.ค. – 2 ส.ค. 62

13

วัฒนธรรมกับการดาเนิน
ชีวิต

 การเข้ามาของอารยธรรม
อินเดียในดินแดนไทย

5 – 9 ส.ค. 62

14

วัฒนธรรมกับการดาเนิน
ชีวิต
วัฒนธรรมกับการดาเนิน
ชีวิต

 การเข้ามาของอารยธรรม
อินจีนในดินแดนไทย
 การเข้ามาของอารยธรรม
อินเดียและจีนในมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้โดยสังเขป
 อิทธิพลของอารยธรรม
อินเดียและจีนที่มีต่อไทย และ
คนในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ เช่น ศาสนาและความ
เชื่อ ภาษา การแต่งกาย
อาหาร

13 – 16 ส.ค. 62

15

16

วัฒนธรรมกับการดาเนิน
ชีวิต

19 – 23 ส.ค. 62

26 – 30 ส.ค. 62

หมำยเหตุ

14
สัปดำห์ที่
17

18

19
20
21

หน่วยที่สอน

หัวข้อย่อยที่สอน

วัฒนธรรมกับการดาเนิน
ชีวิต

 การเข้ามาของวัฒนธรรม
ต่างชาติในสังคมไทย เช่น
อาหาร ภาษา การแต่งกาย
ดนตรี โดยระบุลักษณะ
สาเหตุและผล
วัฒนธรรมกับการดาเนิน  อิทธิพลที่หลากหลายใน
ชีวิต
กระแสของ
วัฒนธรรมต่างชาติต่อสังคมไทย
ในปัจจุบัน
ประเมินผลตัวชี้วัด
ประเมินผลตัวชี้วัด
สอบภาคเรียนที่ 1 / 2562

*** กาหนดการสอนอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วันที่ดำเนินกำรสอน
2 - 6 ก.ย. 62

9 – 13 ก.ย. 62

16 – 20 ก.ย. 62
23 – 30 ก.ย. 62

หมำยเหตุ

กำหนดกำรสอนรำยวิชำ ประวัติศำสตร์
รหัสวิชำ ส 16102 ขั้นประถมศึกษำปีที่ 6
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562
สัปดำห์ที่
1
2
3

หน่วยที่สอน

หัวข้อย่อยที่สอน
เตรียมความพร้อม
การศึกษาเรื่องราวทาง  ชี้แจงแนวทางการเรียน
ประวัติศาสตร์
 วิธีการทางประวัติศาสตร์
การศึกษาเรื่องราวทาง  วิธีการทางประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์

4

การศึกษาเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์

5

ประเทศเพื่อนบ้านของ
ไทย
ประเทศเพื่อนบ้านของ
ไทย
ประเทศเพื่อนบ้านของ
ไทย
ประเทศเพื่อนบ้านของ
ไทย

6
7
8

9

ประเทศเพื่อนบ้านของ
ไทย

10

ประเทศเพื่อนบ้านของ
ไทย

11

วันที่ดำเนินกำรสอน
16 – 17 พ.ค. 62
21 – 24 พ.ค. 62
27 – 31 พ.ค. 62

3 – 7 มิ.ย. 62

 การสืบค้นวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์
หัวข้อพระราชพิธีพระบรม
ราชาภิเษก
 เพื่อนบ้านของประเทศไทย

10 – 14 มิ.ย. 62

 เพื่อนบ้านของประเทศไทย

17 - 21 มิ.ย. 62

 เพื่อนบ้านของประเทศไทย

24 – 28 มิ.ย. 62

 สภาพสังคม เศรษฐกิจและ
การเมืองของประเทศเพื่อนบ้าน
ไทย)
 สภาพสังคม เศรษฐกิจและ
การเมืองของประเทศเพื่อนบ้าน
ไทย
 สภาพสังคม เศรษฐกิจและ
การเมืองของประเทศเพื่อนบ้าน
ไทย

1 – 5 ก.ค. 62

สอบ Phyathai test ครั้งที่ 1 / 2562

8 – 12 ก.ค. 62

15 –19 ก.ค. 62

22 - 26 ก.ค. 62

หมำยเหตุ

สัปดำห์ที่
12

หน่วยที่สอน
อาเซียน

หัวข้อย่อยที่สอน
 กาเนิดอาเซียน

วันที่ดำเนินกำรสอน
29 ก.ค. – 2 ส.ค. 62

13

อาเซียน

 สภาพสังคม เศรษฐกิจและ
การเมืองของอาเซียน

5 – 9 ส.ค. 62

14

อาเซียน

 สภาพสังคม เศรษฐกิจและ
การเมืองของอาเซียน

13 – 16 ส.ค. 62

15

อาเซียน

 สภาพสังคม เศรษฐกิจและ
การเมืองของอาเซียน

19 – 23 ส.ค. 62

16

อาเซียน

 สภาพสังคม เศรษฐกิจและ
การเมืองของอาเซียน

26 – 30 ส.ค. 62

17

อาเซียน

 กรอบความร่วมมืออาเซียน

2 - 6 ก.ย. 62

18
19
20
21

อาเซียน

9 – 13 ก.ย. 62
 กรอบความร่วมมืออาเซียน
ประเมินผลตัวชี้วัด
16 – 20 ก.ย. 62
ประเมินผลตัวชี้วัด
23 – 27 ก.ค. 2562
ทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

*** กาหนดการสอนอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

หมำยเหตุ

