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โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
   แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยอิงมาตรฐาน 

 

รายวิชา ประวัติศาสตร์  รหัสวิชา ส 22131 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 2 
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2564 

  
  

 
 
 
 

ผู้จัดท า   นางสาวณัฐกาญจน์  แช่มช้อย 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
โรงเรยีนไทรโยคน้อยวิทยา  อ าเภอไทรโยค  จงัหวดักาญจนบุร ี

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุร ี
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-  เห็นควรน ำไปใช้จัดกำรเรียนกำรสอนได ้

บันทกึขอ้ความ 
ส่วนราชการ     โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยำ 

ท่ี................................  วันที่   17   เดือน   พฤษภำคม   พ.ศ. 2564 

เรื่อง ขออนุมัติใช้แผนกำรจดักำรเรียนรู ้

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยำ  

ด้วยข้ำพเจ้ำ   นำงสำวณัฐกำญจน์  แช่มช้อย   ต ำแหน่ง  ครู  ปฏิบัติหน้ำที่ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม  ในภำคเรียนที่  1  ปีกำรศึกษำ  2564  ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่สอน ตำมค ำสั่งโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยำ  ที่ 78/2564  
ลงวันที่ 14  พฤษภำคม 2564  รำยวิชำ  ประวัติศำสตร์  รหัสวิชำ ส 22131  ช้ันมัธยมศึกษำปีที่  2  ซึ่งข้ำพเจ้ำได้ศึกษำหลักสูตรกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ สำระกำรเรียนรู้/ตัวช้ีวัด/ผลกำรเรียนรู้ กำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรเตรียมสื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้และกำรวัดผล
ประเมินผล รวมถึงศึกษำวิเครำะหค์วำมสอดคล้องโครงกำรพิเศษต่ำง ๆ  เช่น หลักปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพียง งำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน  
โรงเรียนปลอดขยะฯ ในกำรวำงแผน กำรจัดกิจกรรม และจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ในรำยวิชำเรียบร้อยแล้ว  

ข้ำพเจ้ำจึงขออนุมัติใช้แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ดังกล่ำว เพื่อน ำไปใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ต่อไป 

                จึงเรียนมำเพือ่โปรดทรำบและพจิำรณำอนุมัต ิ   

     

ลงช่ือ........................................................ 
      (  นำงสำวณัฐกำญจน์  แช่มช้อย  ) 

                  17  พฤษภำคม 2564   
ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
  ลงช่ือ........................................................ 

      (  นำยพรเทพ  พันพกุ  ) 
            17  พฤษภำคม 2564   

ความเห็นของหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
 เป็นแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ทีส่ำมำรถน ำไปใช้จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ได้  
 อื่น  ๆ...................................................................................   

   ลงช่ือ................................................... 
                     (นำงสำวณัฐกำญจน์  แช่มช้อย) 

                    หัวหน้ำงำนพฒันำหลกัสูตรสถำนศึกษำ 
                         17  พฤษภำคม 2564   
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ความเห็นของรองผู้อ านวยการโรงเรียน  
 เห็นตำมเสนอของหัวหน้ำงำนพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ  
 อื่น  ๆ......................................... 

 
   ลงช่ือ................................................... 

                   (นำงวลีรัตน์ ศิโรรัตน์ธัญโชค) 
             รองผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยำ  

                       17  พฤษภำคม 2564   
 
ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน  
 อนุมัติตำมเสนอ  
 ไม่อนุมัติ เนื่องจำก........................................................................  

 
   ลงช่ือ............................................................ 

                                                   (นำยบุญเลิศ  แสวงทอง)  
                                             ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยำ 

                        17  พฤษภำคม 2564   
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การนิเทศแผนการจัดการเรียนรู ้

โรงเรียนไทรโยคนอ้ยวิทยา อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุร ี
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษากาญจนบรุ ี

************************************************** 
ผู้รบักำรนเิทศ      นำงสำวณัฐกำญจน์  แช่มช้อย    กลุม่สำระกำรเรียนรู้  สังคมศึกษำ  ศำสนำ  และวัฒนธรรม 
วิชำ   ประวัติศำสตร์    รหสัวิชำ     ส 22131   ระดับช้ันทีส่อน   ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 2 
วัน/เดือน/ปีที่นเิทศ  ................./........................./..................      ผู้นิเทศ    นำงสำวพรสุดำ   แสงงำม 
 

1. ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ ( ให้น ำจำกหลกัสูตรสถำนศึกษำ มำใสเ่ปน็รำยข้อให้ชัดเจน) 
ตัวช้ีวัดที่  ส 4.1  ม.2/1  ประเมินควำมน่ำเช่ือถือของหลักฐำน  ทำงประวัติศำสตรใ์นลกัษณะต่ำง ๆ  
ตัวช้ีวัดที่  ส 4.1 ม.2/2   วิเครำะห์ควำมแตกต่ำงระหว่ำงควำมจริงกบัข้อเทจ็จรงิของเหตุกำรณ์ทำงประวัติศำสตร ์
ตัวช้ีวัดที่  ส 4.1 ม.2/3   เหน็ควำมส ำคัญของกำรตีควำมหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ที่น่ำเช่ือถือ 
ตัวช้ีวัดที่  ส 4.3  ม.2/1  วิเครำะห์พฒันำกำรของอำณำจักรอยุธยำ และธนบุรีในด้ำนต่ำงๆ  
ตัวช้ีวัดที่  ส 4.3  ม.2/2  วิเครำะหป์ัจจัยทีส่ง่ผลตอ่ควำมมั่นคงและควำมเจรญิรุง่เรอืงของอำณำจกัรอยุธยำ 
ตัวช้ีวัดที่  ส 4.3  ม.2/3  ระบุภูมิปญัญำและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยำและธนบุรี และอทิธิพลของภูมิปญัญำดงักล่ำว    
                                    ต่อกำรพัฒนำชำติไทยในยุคต่อมำ 
                             รวมทั้งหมด     6   ตัวช้ีวัด / ผลกำรเรียนรู ้

 
หมายเหตุ :   เมื่อผู้นเิทศท ำกำรนิเทศแผนกำรจัดกำรเรียนรู้แล้ว ให้ท ำส ำเนำสง่ฝำ่ยวิชำกำร รำยวิชำละ 1 ชุด 
               เพื่อเป็นองค์ประกอบในกำรนเิทศกำรจัดกำรรู้ในระยะต่อไป 
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2. ประเด็นการนิเทศ มีรายละเอียด ดังน้ี 
 

รายการนิเทศ 

น้ า
หน

ักค
ะแ

นน
 

   

คะ
แน

นที่
ได

 ้

หมายเหตุ(ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ) 

1. มีกำรวิเครำะห์หลักสูตร 5   
2. มีองค์ประกอบของแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ครบถ้วน 5   
3. แบ่งเวลำได้เหมำะสมกับตัวช้ีวัด/ผลกำรเรียนรู้เนื้อหำและแบ่ง
เวลำได้ครบทุกกระบวนกำรเรียนรู้ 

5   

4. เลือกวิธีกำรสอนได้เหมำะสมกับตัวช้ีวัด/ผลกำรเรียนรู้เนื้อหำ
ผู้เรียนและทรัพยำกรที่มี 

5   

5. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรเรียนรู้ 5   
6. มีสื่อ นวัตกรรมที่เหมำะสมกับตัวช้ีวัด/ผลกำรเรียนรู้ เนื้อหำ 
ผู้เรียน และสภำพแวดล้อมอื่น ๆ  

5   

7. มีกำรวิเครำะห์ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล 5   
8. ออกแบบกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำย
และครอบคลุมตัวช้ีวัด/ผลกำรเรียนรู้ 

5   

9. สอดแทรกหลักคุณธรรม จริยธรรม / คุณลักษณะที่พึ ง
ประสงค์ของผู้เรียน 

5   

10. ภำพรวมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สำมำรถน ำไปใช้จัดกำรเรียน
กำรสอนได ้

5   

รวม 50   
ค่าเฉลี่ย  (น าคะแนนท่ีไดร้วมกัน หารด้วย สิบ) 

ค าอธิบายระดบัคะแนน  5  =  ดีมำก4  =  ดี3  =  ปำนกลำง   2  =ควรปรับปรุง1  =  ควรปรับปรงุอีกมำก 
เกณฑ์การสรุปการนิเทศ  ดีมำก  (4.50 – 5.00) , ดี(3.50 – 4.49) , ปำนกลำง (2.50 – 3.49) , 

ควรปรับปรงุ  (1.50 – 2.49) ,ควรปรบัปรุงอีกมำก  (1.00 – 1.49) 
 
       ลงช่ือ................................................................. ผู้นิเทศ 
                 ( นำงสำวพรสุดำ   แสงงำม ) 
                                        ต ำแหน่ง   ครู 
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-  เห็นควรน ำไปใช้จัดกำรเรียนกำรสอนได ้

3. การอนุมัติใชแ้ผนจัดการเรยีนรู้ 
ควำมเห็นของหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู ้

. 
 

                                                                         ลงช่ือ...................................................................................หัวหนำ้กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
                                  (  นำยพรเทพ   พันพุก  ) 

 
ควำมเห็นของรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีน 

.................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
                                                                                ลงช่ือ...................................................................................รองผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียน   
                                                      (นำงวลรีัตน์ ศิโรรัตน์ธัญโชค) 
 
 
 
ผลกำรพจิำรณำอนุมัติใช้แผนกำรจัดกำรเรียนรู ้
 

  อนุมัติ   ไม่อนุมัติ เพรำะ.................................................................................................. 
 

                                                         ลงช่ือ.........................................................  
                                                                       (นำยบญุเลิศ  แสวงทอง) 
                                                                ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยำ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนการจดัการเรยีนรู้ เล่มน้ีประกอบด้วย 
1. ค ำอธบิำยรำยวชิำ 
2. โครงสรำ้งรำยวชิำ  
3. แผนกำรจดักำรเรยีนรูร้ำยหน่วยกำรเรยีนรู ้
4. แผนกำรจดักำรเรยีนรูร้ำยชัว่โมง 

- ใบควำมรู ้
- ใบงำน 
- ใบกจิกรรม 
- สื่อ/นวตักรรม 
- แบบประเมนิ. 
- แบบทดสอบกอ่นเรยีน / หลงัเรยีน 
- ฯลฯ 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน/เพิ่มเติม 

รหสัวิชำ  ส 22131    รำยวิชำ   ประวัติศำสตร ์ กลุม่สำระกำรเรียนรู้ สงัคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษำปทีี่    2     ภำคเรียนที่    1       เวลำ     20    ช่ัวโมง    จ ำนวน     0.5    หน่วยกำรเรียน 

 
ศึกษำวิเครำะห์กำรประเมินควำมน่ำเช่ือถือของหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ และควำมส ำคัญของกำรตีควำมหลักฐำนทำง

ประวัติศำสตร์ที่น่ำเช่ือถือ ตลอดจนวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงระหว่ำงควำมจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุกำรณ์ทำงประวัติศำสตร์ กำรพัฒนำกำร
ทำงสังคม เศรษฐกิจ และกำรเมืองของภูมิภำคเอเชีย  ควำมส ำคัญของแหล่งอำรยธรรมโบรำณในภูมิภำคเอเชีย พัฒนำกำรของอำณำจักร
อยุธยำ และอำณำจักรธนบุรีในด้ำนต่ำงๆ  ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมมั่นคงและควำมเจริญรุ่งเรืองของอำณำจักรอยุธยำ อิทธิพลของภูมิปัญญำ
และวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยำและธนบุรีที่มีต่อกำรพัฒนำชำติไทยในยุคต่อมำ 
 โดยใช้วิธีกำรทำงประวัติศำสตร ์กระบวนกำรคิดวิเครำะห ์กระบวนกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ กระบวนกำรกลุ่ม กระบวนกำรเผชิญ
สถำนกำรณ์ และกระบวนกำรแก้ปัญหำ 
 เพื่อให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับพัฒนำกำรของมนุษยชำติในภูมิภำคต่ำงๆ  ในทวีปเอเชียจำกอดีตจนถึงปัจจุบัน ให้ตระหนัก
ถึงควำมส ำคัญและผลกระทบที่เกิดข้ึน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้ำนรักชำติ ศำสน์ กษัตริย์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในกำรท ำงำน มีวินัย 
ซื่อสัตย์สุจริต  มีควำมรัก  ควำมภูมิใจและธ ำรงควำมเป็นไทย 
 
รหัสตัวชี้วัด/ผลการเรยีนรู้ 
ส 4.1  ม.2/1   
ส 4.1 ม.2/2    
ส 4.1 ม.2/3    
ส 4.3  ม.2/1   
ส 4.3  ม.2/2   
ส 4.3  ม.2/3   
                           รวมทั้งหมด     6   ตัวช้ีวัด / ผลกำรเรียนรู ้
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โครงสร้างรายวิชา 

รหัสวิชา    ส 22131   รายวิชา    ประวัติศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี    2     เวลาเรียน.    20    ชั่วโมง 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วย 
การเรยีนรู้ 

มาตรฐานการเรยีนรู้ /ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู ้ การบูรณาการตาม
พระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาต ิ

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 ความส าคัญของหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร ์

ส 4.1 ม.2/1 
ประเมินควำมน่ำเช่ือถือของหลกัฐำนทำง
ประวัติศำสตร์ในลักษณะต่ำงๆ  
ส 4.1 ม.2/2 
วิเครำะห์ควำมแตกต่ำงระหว่ำงควำมจรงิ
กับข้อเทจ็จรงิของเหตุกำรณ์ทำง
ประวัติศำสตร ์
ส 4.1       ม.2/3  
เห็นควำมส ำคัญของกำรตีควำมหลักฐำน
ทำงประวัติศำสตร์ที่น่ำเช่ือถือ 

-วิธีกำรประเมินควำมน่ำเช่ือถือของหลักฐำนทำง
ประวัติศำสตร์ในลักษณะต่ำงๆ อย่ำงง่ำยๆ  เช่น กำรศึกษำ
ภูมิหลงัของผูท้ ำหรือผูเ้กี่ยวข้อง สำเหตุ ช่วงระยะเวลำ 
รูปลักษณ์ของหลกัฐำนทำงประวัติศำสตร์ เป็นต้น 

-ตัวอย่ำงกำรประเมินควำมน่ำเช่ือถือของหลกัฐำนทำง
ประวัติศำสตร์ไทยที่อยู่ในท้องถ่ินของตนเองหรือหลกัฐำน
สมัยอยุธยำ (เช่ือมโยงกับ มฐ. ส 4.3) 

-กำรแยกแยะระหว่ำงข้อมลูกบัควำมคิดเห็น รวมทัง้ควำมจริง
กับข้อเทจ็จรงิ จำกหลักฐำนทำงประวัติศำสตร ์

-ตัวอย่ำงกำรตีควำมข้อมูลจำกหลักฐำนที่แสดงเหตกุำรณ์
ส ำคัญในสมยัอยุธยำและธนบุร ี

-ควำมส ำคัญของกำรตีควำมทำงประวัติศำสตร ์

-ตัวอย่ำงกำรวิเครำะห์ข้อมลูจำกเอกสำรต่ำงๆ  ในสมัยอยุธยำ
และธนบุรี (เช่ือมโยงกบั มฐ. ส 4.3) เช่น ข้อควำมบำงตอนใน
พระรำชพงศำวดำรอยุธยำ จดหมำยเหตุชำวต่ำงชำต ิ

-ควำมส ำคัญของกำรวิเครำะห์ข้อมลูทำงประวัติศำสตร ์
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2 พัฒนาการของอาณาจักร

อยุธยา 
ส 4.3 ม.2/1  

วิเครำะห์พฒันำกำรของอำณำจกัรอยุธยำ
และธนบุรีในด้ำนต่ำงๆ  

ส 4.3       ม.2/2  
วิเครำะห์ปจัจัยทีส่่งผลต่อควำมมั่นคงและ
ควำมเจรญิรุง่เรอืงของอำณำจกัรอยุธยำ 
ส 4.3 ม.2/3  
ระบุภูมิปญัญำและวัฒนธรรมไทยสมยั
อยุธยำและธนบรุี และอิทธิพลของภูมิ
ปัญญำดังกล่ำวตอ่กำรพฒันำชำติไทยใน
ยุคต่อมำ 

1) กำรสถำปนำอำณำจกัรอยุธยำ 

2) ปัจจัยที่สง่ผลตอ่ควำมเจริญรุง่เรืองของอำณำจักรอยุธยำ 

3)พัฒนำกำรของอำณำจักรอยุธยำใน 

ด้ำนกำรเมอืงกำรปกครอง 

ด้ำนสังคมและเศรษฐกจิ 

ด้ำนควำมสมัพันธ์ระหว่ำงประเทศ 

4)ภูมิปญัญำและวัฒนธรรมไทยสมยัอยุธยำ 

 เช่น กำรควบคุมก ำลงัคน และศิลปวัฒนธรรม 

 6 5 

ประเมินผล (สอบกลางภาคเรียน) 1 20 
3 พัฒนาการของอาณาจักร

ธนบุรี 

ส 4.3 ม.2/1 วิเคราะห์
พัฒนาการของอาณาจักร
อยุธยาและธนบุรีในด้านต่างๆ  
ส 4.3 ม.2/3 ระบุภูมิ
ปัญญำและวัฒนธรรมไทยสมัย
อยุธยำและธนบรุี และอิทธิพล
ของภูมิปญัญำดังกล่ำว                
ต่อกำรพัฒนำชำติไทยในยุค
ต่อมำ 

กำรเสยีกรุงศรีอยุธยำครั้งที่ 2 กำรกู้เอกรำช และกำร
สถำปนำอำณำจักรธนบรุ ี
พัฒนำกำรด้ำนกำรเมืองกำรปกครองของอำณำจักรธนบรุ ี
พัฒนำกำรด้ำนเศรษฐกจิและสงัคมของอำณำจักรธนบุร ี
พัฒนำกำรด้ำนควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงประเทศของอำณำจกัร
ธนบุร ี
กำรเสยีกรุงศรีอยุธยำครั้งที่ 2 กำรกู้เอกรำช และกำร
สถำปนำอำณำจักรธนบรุ ี
ภูมิปัญญำและวัฒนธรรมไทยสมัยธนบุร ี
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ประเมินผล (สอบปลายภาคเรียน) 1 20 
รวม 20 100 
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การประเมินตนเองประจ าหน่วยการเรียนการรู้ 

ค าชี้แจง  แบบประเมินนี้ มีจุดประสงค์เพื่อประเมินพฤติกรรมกำรสอนของครู เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำจัด
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้เกิดผลสัมฤทธ์ิยิ่งขึ้น โดยขอให้ท่ำนประเมินตนเองโดยท ำเครื่องหมำย ✓ ลงใน
ช่องที่ตรงกับสิ่งที่ท่ำนปฏิบัติเมื่อสิ้นสุดภำคเรียน ดังนี ้

5  =  มำกที่สุด      4  =  มำก      3  =  ปำนกลำง      2  = น้อย     1  =  น้อยที่สุดหรือไมเ่ลย 

สิ่งท่ีท่านปฏิบัติ 5 4 3 2 1 

ส่วนท่ี 1  ประเมินตนเอง      
1. ครูผู้สอนได้ช้ีแจงวัตถุประสงค์ จุดมุง่หมำยในกำรเรียน ลกัษณะวิชำ วิธีเรียน และกำร

วัดผล วิชำน้ี 
     

2. ครูผู้สอนมีแผนกำรสอนครบถ้วน      
3. เตรียมกำรสอนล่วงหนำ้ทั้งเนื้อหำและวิธีกำร      
4. ค้นคว้ำและปรับปรุงเนื้อหำวิชำให้ถูกต้องทันสมัย      
5. ครูผู้สอนเข้ำสอนสม่ ำเสมอและตรงเวลำ      
6. ครูผู้สอนใช้เทคนิควิธีสอนหลำกหลำยแบบ      
7. ครูผู้สอนมีปริมำณของเนื้อหำวิชำเหมำะสมกบัเวลำเรียน      
8. ครูผู้สอนมอบหมำยงำนใหผู้้เรียนค้นคว้ำเพิ่มเตมิ      
9. ครูผู้สอนสอดแทรกจริยธรรมหรอืคุณธรรมในระหว่ำงกำรสอน      
10. ครูผู้สอนมีควำมสนใจและพอใจในกำรสอนวิชำน้ี      
ส่วนท่ี 2  ประเมินผลการสอน      
1. ครูผู้สอนมีจุดมุ่งหมำยของวิชำน้ีชัดเจนและเหมำะสมกับผู้เรียน      
2. ครูผู้สอนมีเนื้อหำวิชำให้ควำมรู้แกผู่้เรียน      
3. เป็นวิชำที่ท ำควำมเข้ำใจได ้      
4. ครูผู้สอนกระตุ้นให้เกิดควำมคิดริเริ่ม      
5. ครูผู้สอนอธิบำยหรือบรรยำยได้แจ่มแจง้      
6. ครูผู้สอนกระตุ้นให้ผูเ้รียนค้นคว้ำเพิม่เติม      
7. ครูผู้สอนเปิดโอกำสใหผู้้เรียนแสดงควำมคิดเห็นหรือซักถำม      
8. ครูผู้สอนตอบปัญหำหรอืช้ีแจงได้กระจ่ำง      
9. ครูผู้สอนพยำยำมเช่ือมโยงเนื้อหำที่สอนกับกำรน ำไปใช้      
10. ครูผู้สอนมีเอกสำรหรืออปุกรณ์ประกอบกำรสอน      
11. ครูผู้สอนมีเอกสำรหรืออปุกรณ์ที่ใช้เหมำะสมกับเนื้อหำวิชำ      
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สิ่งท่ีท่านปฏิบัติ 5 4 3 2 1 

12. ครูผู้สอนมีปริมำณงำนทีก่ ำหนดให้ผูเ้รียนท ำหรอืค้นคว้ำเพิ่มเตมิ      
13. ผู้เรียนมีโอกำสฝกึตนเองให้มีวินัยและรบัผิดชอบกำรท ำงำน      
14. ครูผู้สอนตรวจและแจ้งผลงำนของผูเ้รียน      
15. ครูผู้สอนมีกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ระหว่ำงสอน      
16. ครูผู้สอนเอำใจใส่ต่อกำรสอนและเตรียมกำรสอน      
17. ครูผู้สอนสนใจและช่วยเหลือผู้เรียน      
18. ครูผู้สอนจัดบรรยำกำศในห้องเรียนเป็นกันเอง      
19. ครูผู้สอนเปิดโอกำสให้ซักถำมหรือขอค ำแนะน ำนอกเวลำเรียน      
20. ครูผู้สอนจัดใหม้ีกิจกรรมหรือกำรฝึกเสริมกำรเรียนรู ้      
21. ครูผู้สอนมุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ      
22. ครูผู้สอนบูรณำกำรหลักปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง/อื่นๆ.........      
23. ครูผู้สอนส่งเสริมประชำธิปไตย(Democracy)      
24. ครูผู้สอนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย(Decency)      
25. ครูผู้สอนส่งเสริมภูมิคุม้กันยำเสพติด (Drug - Free)      

รวมคะแนน  
ค่าเฉลี่ยท่ีได้ (คะแนน/35)  

 
สรปุผลกำรประเมินอยู่ในระดบั..................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เกณฑก์ารประเมิน 
(4.50 – 5.00)    ระดบั    ดเียีย่ม 
(3.50 – 4.49)    ระดบั    ดมีำก   
(2.50 – 3.49)    ระดบั   ด ี

  (1.50 – 2.49)    ระดบั   พอใช ้
  (1.00 – 1.49)    ระดบั   ควรปรบัปรงุ 

  
 

ลงชื่อ.......................................................................... 
(นำงสำวณฐักำญจน์  แช่มชอ้ย) 

ผูป้ระเมนิ 
 

ลงชื่อ.......................................................................... 
(นำยพรเทพ  พนัพุก) 

หวัหน้ำกลุ่มสำระกำรเรยีนรูส้งัคมศกึษำ ศำสนำและวฒันธรรม 
 

 
ลงชื่อ.......................................................................... 

(นำงวลรีตัน์  ศโิรรตัน์ธญัโชค) 
รองผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีนไทรโยคน้อยวทิยำ 

          
 

 

ลงชื่อ.......................................................................... 
(นำยบุญเลศิ  แสวงทอง) 

ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีนไทรโยคน้อยวทิยำ 
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แบบประเมินการใช้แผนการจดัการเรยีนรู้ 
หน่วยท่ี   1    เรื่อง    ความส าคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร ์

ข้อที ่ รำยกำรประเมิน ระดบัคะแนน 
5 4 3 2 1 

1 หน่วยกำรเรียนรู้มีควำมสมบูรณ์ เหมำะสมและมีรำยละเอียดที่สอดคล้องสัมพันธ์กัน      
2 แผนกำรจัดกำรเรียนรูส้อดคล้องสัมพันธ์กบัหน่วยกำรเรียนรู้ทีก่ ำหนดไว้      
3 แผนกำรจัดกำรเรียนรู้มอีงค์ประกอบส ำคัญครบถ้วนรอ้ยรัดสัมพันธ์กัน      
4 กำรเขียนสำระส ำคัญในแผนถูกตอ้ง      
5 จุดประสงค์กำรเรียนรู้มีควำมชัดเจนครอบคลมุเนือ้หำสำระ      
6 จุดประสงค์กำรเรียนรู้พฒันำนักเรียนด้ำนควำมรู้ทักษะกระบวนกำรและเจตคต ิ      
7 จุดประสงค์กำรเรียนรู้เรียงล ำดบัพฤตกิรรมจำกง่ำยไปยำก      
8 ก ำหนดเนื้อหำสำระเหมำะสมกบัคำบเวลำ      
9 กิจกรรมกำรเรียนรู้สอดคลอ้งกับจุดประสงค์และเนื้อหำสำระ      
10 กิจกรรมกำรเรียนรู้สอดคลอ้งกับจุดประสงค์และระดบัช้ันของนกัเรียน      
11 กิจกรรมกำรเรียนรู้มีควำมหลำกหลำยและสำมำรถปฏิบัติไดจ้รงิ      
12 กิจกรรมกำรเรียนรู้เป็นกจิกรรมที่สง่เสริมกระบวนกำรคิดของนกัเรียน      
13 กิจกรรมเน้นให้นักเรียนเรียนรู้จำกกำรปฏิบัตจิรงิ      
14 กิจกรรมกำรเรียนรู้สอดคลอ้งแทรกคุณธรรมและค่ำนิยมที่ดีงำม      
15 วัสดุอุปกรณ์ สื่อและแหลง่เรียนรู้มีควำมหลำกหลำย      
16 วัสดุอุปกรณ์ สื่อและแหลง่เรียนรูเ้หมำะสมกบัเนือ้หำสำระ      
17 นักเรียนได้ใช้สื่อและแหลง่เรียนรู้ด้วยตนเอง      
18 นักเรียนท ำชิ้นงำนท่ีได้ใช้ควำมรู้ ควำมคิดมำกกว่ำกำรท ำตำมท่ีครูก ำหนดหรือกำรท ำแบบฝึกหัดท่ัวไป      
19 มีกำรวัดและประเมินผลทีส่อดคล้องกบัจดุประสงค์กำรเรียนรู ้      
20 นักเรียนได้มสี่วนร่วมในกำรวัดและประเมินผล      

        ระดับคุณภำพของผลงำน 
         5 หมำยถึง คุณภำพในระดบัดมีำก      4   หมำยถึง      คุณภำพในระดับด ี         3 หมำยถึง คุณภำพในระดบัดีพอใช้ 
         2   หมำยถึง คุณภำพในระดบัดคีวรปรับปรงุ           1    หมำยถึง  คุณภำพในระดบัดีไม่ผำ่นเกณฑ์กำรประเมิน 
          รวมคะแนน...............................คะแนน (เต็ม  100  คะแนน)     คิดเปน็คะแนนจรงิ................คะแนน (เตม็ 25 คะแนน) 

                                                                                               ลงช่ือ.......................................................................................ผู้ประเมนิ 
                            (.........................................................................................................) 

                  ............./................/.............. 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
 เรือ่ง  ความส าคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร ์

รหัสวิชา   ส  22131    รายวิชา    ประวัติศาสตร์                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี   2                        ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา 2564 
จ านวน      5    ชั่วโมง                        ครูผู้สอน   นางสาวณัฐกาญจน์  แช่มช้อย 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ 
        มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   
          ส  4..1   ม.2/1  ประเมินควำมน่ำเช่ือถือของหลักฐำนทำงประวัติศำสตรใ์นลกัษณะต่ำงๆ  
 ส  4..1   ม.2/2  วิเครำะห์ควำมแตกต่ำงระหว่ำงควำมจรงิกบัข้อเทจ็จรงิของเหตุกำรณ์ทำงประวัติศำสตร ์
               ส  4..1    ม.2/3  เห็นควำมส ำคัญของกำรตคีวำมหลักฐำนทำงประวัติศำสตรท์ี่น่ำเช่ือถือ 
2. สาระส าคัญ ( ความคิดรวบยอดของหน่วยการเรียนรู ้) 

หลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ทีผ่่ำนกำรวิเครำะห์ด้วยวิธีกำรทำงประวัติศำสตร์ จะท ำใหผ้ลกำรศึกษำมีควำม
ถูกต้องและน่ำเช่ือถือ 
3. สาระการเรียนรู ้
3.1.1 สาระการเรียนรู้ ( ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 

 1) วิธีกำรประเมินควำมน่ำเช่ือถือของหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ในลกัษณะต่ำงๆ อย่ำงง่ำยๆ เช่น กำรศึกษำภูมหิลงั
ของผู้ท ำหรอืผูเ้กี่ยวข้อง สำเหตุ ช่วงระยะเวลำ รปูลกัษณ์ของหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ เป็นต้น 

  2) ตัวอย่ำงกำรประเมินควำมน่ำเช่ือถือของหลกัฐำนทำงประวัติศำสตร์ไทยที่อยู่ในทอ้งถ่ินของตนเองหรอืหลักฐำนสมัย
อยุธยำ (เช่ือมโยงกบั มฐ. ส 4.3) 

    3) ตัวอย่ำงกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกเอกสำรต่ำงๆ ในสมัยอยธุยำและธนบุรี (เช่ือมโยงกบั มฐ. ส 4.3) เช่น ข้อควำมบำง
ตอนในพระรำชพงศำวดำรอยุธยำ จดหมำยเหตุชำวต่ำงชำติ 

   4) กำรแยกแยะระหว่ำงข้อมูลกบัควำมคิดเห็น รวมทั้งควำมจรงิกับข้อเทจ็จริง จำกหลกัฐำนทำงประวัติศำสตร ์
   5) ตัวอย่ำงกำรตีควำมข้อมลูจำกหลกัฐำนที่แสดงเหตุกำรณ์ส ำคัญในสมัยอยุธยำและธนบุร ี
   6) ควำมส ำคัญของกำรวิเครำะห์ข้อมลูและกำรตีควำมทำงประวัติศำสตร์ 
3.1..2  สาระการเรยีนรู้ท้องถิ่น ( ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 
 - 
3.2 ทักษะกระบวนการ 
      ควำมสำมำรถในกำรคิด  กำรรวบรวมข้อมลู  กำรวิเครำะห์ กำรสรปุลงควำมเห็นและกำรสร้ำงควำมรู ้
3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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  3.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรยีนรู้และตัวชี้วัดท่ี
เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
              สำมำรถประเมินควำมน่ำเช่ือถือของหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ในลกัษณะต่ำงๆ  วิเครำะห์ควำมแตกต่ำงระหว่ำงควำม
จรงิกบัข้อเทจ็จริงของเหตุกำรณ์ทำงประวัติศำสตร์  เห็นควำมส ำคัญของกำรตีควำมหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ที่น่ำเช่ือถือได ้
3.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรยีนรู้) 
   รักชำติศำสน์ กษัตริย ์
   ซื่อสัตย์สจุริต 
   มีวินัย 
   ใฝ่ควำมรู ้
   อยู่อย่ำงพอเพียง 
   มุ่งมั่นในกำรท ำงำน 
    รักควำมเป็นไทย 
   มีจิตสำธำรณะ 
3.4 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน(ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   ควำมสำมำรถในกำรสือ่สำร 
    ควำมสำมำรถในกำรคิด 
   ควำมสำมำรถในกำรแก้ปญัหำ 
   ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต 
   ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลย ี
3.5 ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 (ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   Reading: อ่ำนออก 
   Writing: เขียนได ้
   Arithmatic: มทีักษะในกำรค ำนวณ 
   Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในกำรคิดวิเครำะห์ และแก้ไขปัญหำได ้
   Creativity and Innovation: คิดอย่ำงสร้ำงสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
   Collaboration Teamwork and Leadership: ให้ควำมร่วมมือในกำรท ำงำนเป็นทีมมีภำวะผู้น ำ 
   Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในกำรสื่อสำร และรู้เท่ำทันสือ่ 
    Cross-Cultural Understanding: มีควำมเข้ำใจควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรม 
   Computing and ICT Literacy: มีทกัษะกำรใช้คอมพวิเตอร์ และรู้เท่ำทันเทคโนโลย ี
   Career and Learning Skills: มีทกัษะทำงอำชีพ และกระบวนกำรเรียนรู้ต่ำงๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มเีมตตำกรุณำ มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพื้นฐำนส ำคัญทีผู่้บริหำรโรงเรียน
จะต้องมีเพือ่เป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อนกัเรียนได้ศึกษำอย่ำงลึกซึง้ 



6 

3.6 การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ(ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   บูรณำกำรงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน............................................................................ 
   บูรณำกำรเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................ 
   บูรณำกำรโครงกำรโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 
4. ชิ้นงาน (1 หน่วย 1 ชิ้นงาน) 
 4.1 ป้ำยนิเทศ เรื่อง ควำมส ำคัญของหลกัฐำนทำงประวัติศำสตร ์
5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 
กำรประเมินก่อนเรียน ตรวจแบบทดสอบกอ่นเรียน หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1  

เรื่อง ควำมส ำคัญของหลกัฐำนทำงประวัติศำสตร ์
ระดับพอใช้ 

กำรประเมินระหว่ำงกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู ้

ตรวจใบงำนที่ 1.1 เรื่อง กำรประเมินคุณค่ำของหลักฐำน
ตรวจใบงำนที่ 1.2 เรื่อง กำรตีควำมทำงประวัติศำสตร์ 
ตรวจใบงำนที่ 1.3 เรื่อง กำรวิเครำะห์และสงัเครำะห์ข้อมูล 

ระดับพอใช้ 

กำรประเมินหลังเรียน ตรวจแบบทดสอบหลงัเรียน หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง 
ควำมส ำคัญของหลักฐำนทำงประวัติศำสตร ์

ระดับพอใช้ 

กำรประเมินช้ินงำน/ภำระงำน 
(รวบยอด) 

ตรวจป้ำยนเิทศ เรือ่ง ควำมส ำคัญของหลักฐำนทำง
ประวัติศำสตร ์

ระดับพอใช้ 

6. กิจกรรมการเรยีนรู้ (แต่ละแผนท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
 ช่ัวโมงที่ 1 วิธีสอนโดยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ :  เทคนิคกำรแบ่งปันควำมส ำเรจ็  

ช่ัวโมงที่ 2 วิธีสอนโดยใช้  บทเรียนส ำเร็จรปู 
ช่ัวโมงที่ 3 วิธีสอนแบบ  สืบเสำะหำควำมรู้ (Inquiry Method : 5E)  
ช่ัวโมงที่ 4 วิธีสอนแบบ  ธรรมสำกัจฉำ 
ช่ัวโมงที่ 5 วิธีสอนโดยเน้นกระบวนกำร :  กระบวนกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ 

7. สื่อ / แหล่งการเรยีนรู้ (ท่ีใช้ในทุกแผนของหน่วยการเรยีนรู้) 
 7.1 สื่อการเรียนรู ้
  1)  หนังสือเรียน ประวัติศำสตร์ ม.2 
  2)  ใบควำมรู้ เรื่อง กำรประเมินคุณค่ำของหลกัฐำน 
  3)  ใบควำมรู้ เรื่อง แนวคิดเกี่ยวกบักำรตคีวำมทำงประวัตศิำสตร ์
  4)  เอกสำรประกอบกำรสอน 
  5)  บัตรภำพ 
  6)  บัตรค ำ 
  7)  ใบงำนที่ 1.1 เรื่อง กำรประเมินคุณค่ำของหลักฐำน 
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  8)  ใบงำนที่ 1.2 เรื่อง กำรตีควำมทำงประวัติศำสตร ์
  9)  ใบงำนที่ 1.3 เรื่อง กำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมลู              
 7.2 แหลง่การเรียนรู้ 
  -    
8. บันทึกหลังการสอนประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
 8.1 ด้านความรู้ 
......................................................................................... ................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
 8.2 ด้านทักษะกระบวนการ 
............................................................................................................................. ............................................................... 
............................................................................................................................................................................. ...............
......................................................................... ...................................................................................................................
 8.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  8.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ าหน่วยการเรียนรู้) 
............................................................................................................................. ............................................................... 
............................................................................................................................. ...............................................................
.................................................................................................................................................................................. ..........
  8.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ............................................................... 
............................................................................................................................................................... .............................
............................................................................................................................................................................................ 

8.4 ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
..................................................................................................... ....................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................ 
9. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................... 
       
 
 
 

ลงช่ือ ....................................................... ผูส้อน 
(  นำงสำวณัฐกำญจน์  แช่มช้อย  ) 

วันที่ ......................................................................... 
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10. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................................. ................................ 
 
 
 
11. ความคิดเห็นของหัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 
............................................................................................................................................................................. 
......................................................................... .................................................................................................... 
 
 
 
12. ความคิดเห็นของรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
............................................................................................................................. ................................................ 
.......................................................................................................................................................................... ...  
 
 
 
13. ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ลงช่ือ .......................................................  
       (  นำยพรเทพ  พันพุก  ) 

วันที่ ......................................................................... 

ลงช่ือ .......................................................  
    (  นำยบัณฑิต บุญเพชร  ) 

วันที่ ......................................................................... 

ลงช่ือ .......................................................  
    (  นำงวลีรัตน์  ศิโรรัตน์ธัญโชค  ) 

วันที่ ......................................................................... 

   ลงช่ือ .......................................................  
           (  นำยบุญเลิศ  แสวงทอง  ) 
วันที่ ............................................................... 
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การประ เมิน ช้ินงาน/ภาระงาน (รวบยอด)   

แบบประเมินป้ายนิเทศ เรื่อง ความส าคญัของหลกัฐานทางประวติัศาสตร ์

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดบัคณุภาพ / ระดบัคะแนน 

ดมีาก (4) ด ี(3) พอใช ้(2) ปรบัปรงุ (1) 

1. การวิเคราะห์
วิธีการทาง
ประวติัศาสตร ์

วเิครำะห์วธิีกำรทำง
ประวตัศิำสตรแ์ต่ละ
ข ัน้ตอนไดถู้กตอ้ง
ทัง้หมด และมเีหตุผล 

วเิครำะห์วธิีกำรทำง
ประวตัศิำสตรแ์ต่ละ
ข ัน้ตอนไดถู้กตอ้ง     
เป็นสว่นใหญ่ 

วเิครำะห์วธิีกำรทำง
ประวตัศิำสตรแ์ต่ละ
ข ัน้ตอนไดถู้กตอ้ง        
เป็นบำงส่วน 

วเิครำะห์วธิีกำรทำง
ประวตัศิำสตรแ์ต่ละ
ข ัน้ตอนไดถู้กตอ้ง        
เป็นสว่นน้อย 

2. การจ าแนก
หลกัฐานทาง
ประวติัศาสตร ์  
แต่ละประเภท 

จ ำแนกหลกัฐำนทำง
ประวตัศิำสตรแ์ต่ละ
ประเภทไดถู้กตอ้ง
ทัง้หมด มกีำร
ยกตวัอย่ำงประกอบ 
อธบิำยชดัเจน 

จ ำแนกหลกัฐำนทำง
ประวตัศิำสตรแ์ต่ละ
ประเภทไดถู้กตอ้ง       
เป็นสว่นใหญ่ มกีำร
ยกตวัอย่ำงประกอบ 

จ ำแนกหลกัฐำนทำง
ประวตัศิำสตรแ์ต่ละ
ประเภทไดถู้กตอ้ง    
เป็นบำงส่วน มกีำร
ยกตวัอย่ำงประกอบ 

จ ำแนกหลกัฐำนทำง
ประวตัศิำสตรแ์ต่ละ
ประเภทไดถู้กตอ้ง      
เป็นสว่นน้อย ไมม่กีำร
ยกตวัอย่ำงประกอบ 
และอธบิำยไมช่ดัเจน 

3. การอธิบายความ
แตกต่างระหว่าง
ข้อมลูกบัความ
คิดเหน็ และความ
จริงกบัข้อเทจ็จริง 

 

อธบิำยควำมแตกต่ำง
ระหวำ่งขอ้มลูกบัควำม
คดิเหน็ และควำมจรงิ
กบัขอ้เทจ็จรงิไดถู้กตอ้ง
สมเหตุสมผล 

อธบิำยควำมแตกต่ำง
ระหวำ่งขอ้มลูกบัควำม
คดิเหน็ และควำมจรงิ
กบัขอ้เทจ็จรงิไดถู้กตอ้ง
สมเหตุสมผลเป็น
บำงสว่น 

อธบิำยควำมแตกต่ำง
ระหวำ่งขอ้มลูกบัควำม
คดิเหน็ และควำมจรงิ
กบัขอ้เทจ็จรงิไดถู้กตอ้ง
เป็นบำงส่วน แต่ไม่
สมเหตุสมผล 

อธบิำยควำมแตกต่ำง
ระหวำ่งขอ้มลูกบัควำม
คดิเหน็ และควำมจรงิ
กบัขอ้เทจ็จรงิไดถู้กตอ้ง
เป็นสว่นน้อย และไม่
ชดัเจน 

4. การยกตวัอย่าง
การวิเคราะห์และ
ตีความหลกัฐาน
ทางประวติัศาสตร์ 

ยกตวัอย่ำงกำรวเิครำะห์
และตคีวำมหลกัฐำนทำง
ประวตัศิำสตรไ์ดถู้กตอ้ง
ทัง้หมด 

ยกตวัอย่ำงกำรวเิครำะห์
และตคีวำมหลกัฐำนทำง
ประวตัศิำสตรไ์ดถู้กตอ้ง
เป็นสว่นใหญ่ 

ยกตวัอย่ำงกำรวเิครำะห์
และตคีวำมหลกัฐำนทำง
ประวตัศิำสตรไ์ดถู้กตอ้ง
เป็นบำงส่วน 

ยกตวัอย่ำงกำรวเิครำะห์
และตคีวำมหลกัฐำนทำง
ประวตัศิำสตรไ์ดถู้กตอ้ง
เป็นสว่นน้อย 

 

     เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ 
 

ช่วงคะแนน 14 - 16 11 - 13 8 - 10 ต ่ำกวำ่ 8 

ระดบัคณุภาพ ดมีำก ด ี พอใช ้ ปรบัปรุง 
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เฉลย          

 1. ข  2. ข  3. ง   4. ก  5. ค  6. ง  7. ก   8. ง  9. ข   10. ข 
 

แบบทดสอบกอ่นเรียน หน่วยการเรยีนรูท้ี่  1 

ค าช้ีแจง ใหน้กัเรยีนเลือกค ำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพยีงข้อเดียว 

 1. ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของวิธีกำรทำงประวัติศำสตร์ 
  ก. กำรรวบรวมหลักฐำน 
  ข. กำรก ำหนดหัวเรื่องที่จะศึกษำ 
  ค. กำรประเมินคุณค่ำของหลักฐำน 
  ง. กำรเรียบเรียงหรือกำรน ำเสนอ 
 2. เพรำะเหตุใด จึงต้องมีกำรประเมินคุณค่ำหลักฐำนทำง

ประวัติศำสตร์ 
  ก. หลักฐำนอำจเก่ำหรือใหม่ 
  ข. หลักฐำนอำจจริงหรือเท็จ 
  ค. หลักฐำนอำจมีหรือไม่มี 
  ง. หลักฐำนอำจมำกหรือน้อย 
 3. ถ้ำมีนักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติเดินทำงเข้ำมำประเทศไทย แล้ว

เขียนหนังสือบรรยำยว่ำประเทศไทยล้ำหลัง ด้อยพัฒนำ 
เพรำะยังมีกำรกินอำหำรด้วยมือหรือไม่สวมเสื้อผ้ำ นักเรียน
คิดว่ำ ข้อควำมน้ีจะใช้เป็นหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ใน
อนำคตได้หรือไม่ 

  ก. ไม่ได้ เพรำะเป็นหลักฐำนเท็จ 
  ข. ไม่ได้ เพรำะผู้เขียนไม่ใช่คนไทย 
  ค. ได้ เพรำะเป็นหลักฐำนชั้นต้น 
  ง. ได้ แต่ต้องมีกำรตีควำมหลักฐำน 
 4. บันทึกเหตุกำรณ์ของ วัน วลิต ชำวต่ำงชำติที่เดินทำง  เข้ำมำ

ในสมัยอยุธยำ เป็นหลักฐำนประเภทใด 
  ก. หลักฐำนชั้นต้น-เป็นลำยลักษณ์อักษร 
  ข. หลักฐำนชั้นรอง-เป็นลำยลักษณ์อักษร 
  ค. หลักฐำนชั้นต้น-ไม่เป็นลำยลักษณ์อักษร 
  ง. หลักฐำนชั้นรอง-ไม่เป็นลำยลักษณ์อักษร 
 5. หลักฐำนที่เด่นมำกในเรื่องของรำยละเอียดและควำมถูกต้อง

ของเวลำ คือหลักฐำนใด 
  ก. จำรึก ข. ต ำนำน 
  ค. จดหมำยเหตุ ง. พงศำวดำร 

 6. เรื่องรำวที่ปรำกฏในพงศำวดำรจะเป็นเรื่องรำวเก่ียวกับอะไร
เป็นส่วนใหญ่ 

  ก. สงครำมกับเพื่อนบ้ำน 
  ข. ควำมเป็นอยู่ของไพร่ฟ้ำ 
  ค. กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ 
  ง. พระรำชกรณียกิจของกษัตริย์ 
 7. เรื่องรำวของมะกะโทที่เข้ำมำรบัรำชกำรในสมัยพระร่วง 

จัดเป็นหลักฐำนประเภทใด 
  ก. พงศำวดำร 
  ข. บันทึกชำวต่ำงชำติ 
  ค. หลักฐำนโบรำณคดี 
  ง. ต ำนำนหรือนิทำนพื้นบ้ำน 
8.ลักษณะนิสัยใดที่มีควำมจ ำเป็นน้อยส ำหรับนักประวัติศำสตร์ 
  ก. ชอบสังเกต ข. ชอบค้นหำ 
  ค. ชอบจดบันทึก ง. ชอบวำดภำพ 
 9. เรื่องรำวในประวัติศำสตร์ที่เกิดขึ้นมำแล้วจะมีควำมน่ำเชื่อถือ

หำกเป็นกรณีใด 
  ก. ผู้เขียนเป็นรำชนิกูล 
  ข. มีหลักฐำนอ้ำงอิงสนับสนุน 
  ค. มีกำรเรียบเรียงอย่ำงสละสลวย 
  ง. ผู้เขียนเป็นบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
 10. บิดำแห่งประวัติศำสตร์ชำติไทย คือใคร 
  ก. ศำสตรำจำรย์ขจร สุขพำนิช 
  ข. สมเด็จฯ กรมพระยำด ำรงรำชำนุภำพ 
  ค. พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 
  ง. พระเจ้ำวรวงศ์เธอ กรมหม่ืนนรำธิปพงศ์ประพันธ์ 

 
 
 
 

10 
  ได้คะแนน     คะแนนเตม็ 

มฐ. ส 4.1 ม.2/1-3 
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เฉลย          

 1. ข  2. ค  3. ก   4. ค  5. ก  6. ค  7. ง   8. ก  9. ง   10. ค 

 
 

แบบทดสอบหลงัเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่  1 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนเลือกค ำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 

 1. หลักฐำนที่เด่นมำกในเรื่องของรำยละเอียดและควำมถูกต้องของเวลำ คือ
หลักฐำนใด 

  ก. พงศำวดำร ข. จดหมำยเหต ุ
  ค. ต ำนำน ง. จำรึก 
 2. บิดำแห่งประวัติศำสตร์ชำติไทย คือใคร 
  ก. พระเจ้ำวรวงศ์เธอ กรมหม่ืนนรำธิปพงศ์ประพันธ์ 
  ข. พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 
  ค. สมเด็จฯ กรมพระยำด ำรงรำชำนุภำพ 
  ง. ศำสตรำจำรย์ขจร สุขพำนิช 
 3. ลักษณะนิสัยใด ที่มีควำมจ ำเป็นน้อยส ำหรับ นักประวัติศำสตร์ 
  ก. ชอบวำดภำพ ข. ชอบจดบันทึก 
  ค. ชอบค้นหำ ง. ชอบสังเกต 
 4. เรื่องรำวในประวัติศำสตร์ที่เกิดขึ้นมำแล้วจะมีควำมน่ำเชื่อถือหำกเป็น

กรณีใด 
  ก. ผู้เขียนเป็นบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
  ข. มีกำรเรียบเรียงอย่ำงสละสลวย 
  ค. มีหลักฐำนอ้ำงอิงสนับสนุน 
  ง. ผู้เขียนเป็นรำชนิกูล 
 5. ถ้ำมีนักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติเดินทำงเข้ำมำประเทศไทย แล้วเขียน

หนังสือบรรยำยว่ำประเทศไทยล้ำหลัง ด้อยพัฒนำ เพรำะยังมีกำรกิน
อำหำรด้วยมือหรือไม่สวมเสื้อผ้ำ นักเรียนคิดว่ำ ข้อควำมน้ีจะใช้เป็น
หลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ในอนำคตได้หรือไม่ 

  ก. ได้ แต่ต้องมีกำรตีควำมหลักฐำน 
  ข. ได้ เพรำะเป็นหลักฐำนชั้นต้น 
  ค. ไม่ได้ เพรำะผู้เขยีนไม่ใช่คนไทย 
  ง. ไม่ได้ เพรำะเป็นหลักฐำนเท็จ 
 

 6. ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของวิธีกำรทำงประวัติศำสตร์ 
  ก. กำรเรียบเรยีงหรือกำรน ำเสนอ 
  ข. กำรประเมินคุณค่ำของหลักฐำน 
  ค. กำรก ำหนดหัวเรื่องที่จะศึกษำ 
  ง. กำรรวบรวมหลักฐำน 
 7. บันทึกเหตุกำรณ์ของ วัน วลิต ชำวต่ำงชำติที่เดินทำง  เข้ำมำในสมัย

อยุธยำ เป็นหลักฐำนประเภทใด 
  ก. หลักฐำนชั้นรอง-ไม่เป็นลำยลักษณ์อักษร 
  ข. หลักฐำนชั้นต้น-ไม่เป็นลำยลักษณ์อักษร 
  ค. หลักฐำนชั้นรอง-เป็นลำยลักษณ์อักษร 
  ง. หลักฐำนชั้นต้น-เป็นลำยลักษณ์อักษร  
 8. เรื่องรำวที่ปรำกฏในพงศำวดำรจะเป็นเรื่องรำวเก่ียวกับอะไรเป็นส่วนใหญ่ 
  ก. พระรำชกรณียกิจของกษัตริย์ 
  ข. กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ 
  ค. ควำมเป็นอยู่ของไพร่ฟ้ำ 
  ง. สงครำมกับเพื่อนบ้ำน 
 9. เรื่องรำวของมะกะโทที่เข้ำมำรับรำชกำรในสมัยพระร่วง จัดเป็นหลักฐำน

ประเภทใด 
  ก. ต ำนำนหรือนิทำนพื้นบ้ำน 
  ข. หลักฐำนโบรำณคดี 
  ค. บันทึกชำวต่ำงชำติ 
  ง. พงศำวดำร 
 10. เพรำะเหตุใด จึงต้องมีกำรประเมินคุณค่ำหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ 
  ก. หลักฐำนอำจมำกหรือน้อย 
  ข. หลักฐำนอำจมีหรือไม่มี 
  ค. หลักฐำนอำจจริงหรือเท็จ 
  ง. หลักฐำนอำจเก่ำหรือใหม่ 

10 
 

  ได้คะแนน     คะแนนเตม็ 
 

มฐ. ส 4.1 ม.2/1-3 
 
 



1 

 

 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1  แผนการจัดการเรยีนรูท่ี้   1         เรื่อง  วิธีการทางประวัตศิาสตร ์
รหัสวิชา   ส  22131   รายวิชา    ประวัติศาสตร์             กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี   2                                จ านวนเวลาเรียน    1    ชั่วโมง 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน    ส 4.1 ม.2/1 ประเมินควำมน่ำเช่ือถือของหลกัฐำนทำงประวัติศำสตร์ในลกัษณะต่ำงๆ  
2. สาระส าคัญ ( ความคิดรวบยอดของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
                    ประวัติศำสตร์ เป็นเรื่องทีส่ำมำรถเปลีย่นแปลงได้ ดังนั้นผู้เรียนรู้ประวัติศำสตร์ต้องอำศัยวิธีกำรทำงประวัติศำสตร์
มำอธิบำยเหตุกำรณ์ทำงประวัติศำสตร์อย่ำงรอบคอบ มีเหตผุล 
3. สาระการเรียนรู้ 
 3.1 สาระการเรยีนรู้  
  3.1.1 สาระการเรียนรู้ (ท่ีเกิดในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
            วิธีกำรประเมินควำมน่ำเช่ือถือของหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ในลักษณะต่ำงๆ  อย่ำงง่ำยๆ  เช่น กำรศึกษำภูมิ
หลงัของผูท้ ำหรือผูเ้กี่ยวข้อง สำเหตุ ช่วงระยะเวลำ รูปลักษณ์ของหลกัฐำนทำงประวัติศำสตร์ เป็นต้น 
  3.1.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ท่ีเกิดในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 

3.2 ทักษะกระบวนการ 
 3.2.1   ควำมสำมำรถในกำรคิด  ในกำรแกป้ัญหำ และในกำรใช้ทกัษะชีวิต  

3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  3.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรยีนรู้และตัวชี้วัดท่ี
เกิดในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 

          นักเรียนสำมำรถประเมินควำมน่ำเช่ือถือของหลกัฐำนทำงประวัติศำสตร์ในลักษณะต่ำงๆ ได ้
3.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรยีนรู้) 

   รักชำติศำสน์ กษัตริย ์
   ซื่อสัตย์สจุริต 
   มีวินัย 
   ใฝ่ควำมรู ้
   อยู่อย่ำงพอเพียง 
   มุ่งมั่นในกำรท ำงำน 
   รักควำมเป็นไทย 
   มีจิตสำธำรณะ 

3.4 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน(ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   ควำมสำมำรถในกำรสือ่สำร 
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    ควำมสำมำรถในกำรคิด 
   ควำมสำมำรถในกำรแก้ปญัหำ 
   ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต 
   ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลย ี

3.5 ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 (ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   Reading: อ่ำนออก 
   Writing: เขียนได ้
   Arithmatic: มทีักษะในกำรค ำนวณ 
   Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในกำรคิดวิเครำะห์ และแก้ไขปัญหำได ้
   Creativity and Innovation: คิดอย่ำงสร้ำงสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
   Collaboration Teamwork and Leadership: ให้ควำมร่วมมือในกำรท ำงำนเป็นทีมมีภำวะผู้น ำ 
   Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในกำรสื่อสำร และรู้เท่ำทันสือ่ 
    Cross-Cultural Understanding: มีควำมเข้ำใจควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรม 
   Computing and ICT Literacy: มีทกัษะกำรใช้คอมพวิเตอร์ และรู้เท่ำทันเทคโนโลย ี
   Career and Learning Skills: มีทกัษะทำงอำชีพ และกระบวนกำรเรียนรู้ต่ำงๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มเีมตตำกรุณำ มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพื้นฐำนส ำคัญทีผู่้บริหำรโรงเรียน
จะต้องมีเพือ่เป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อนกัเรียนได้ศึกษำอย่ำงลึกซึง้ 

3.6 การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ(ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   บูรณำกำรงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน...................................................................... ...... 
   บูรณำกำรเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................ 
   บรูณำกำรโครงกำรโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 
4. ภาระงาน (ทุกภาระงานท่ีเกิดในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
 4.1 ท ำแบบทดสอบ   เรือ่ง  วิธีกำรทำงประวัติศำสตร ์
              4.2  บัตรค ำ  เรื่องวิธีกำรทำงประวัติศำสตร ์
 

5. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ 
วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 

ตรวจแบบทดสอบกอ่นเรียน หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 (ประเมินตามสภาพจรงิ) 

ตรวจแบบบันทึกกำรอ่ำน แบบบันทกึกำรอ่ำน ระดบัคุณภำพ 2 ผ่ำนเกณฑ ์

สังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนรำยบุคคล แบบสังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนรำยบุคคล ระดบัคุณภำพ 2 ผ่ำนเกณฑ ์

สังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนกลุ่ม ระดบัคุณภำพ 2 ผ่ำนเกณฑ ์

สังเกตควำมมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในกำรท ำงำน และรกัควำมเป็นไทย แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดบัคุณภำพ 2 ผ่ำนเกณฑ ์
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6. กิจกรรมการเรยีนรู้ (ระบุใหล้ะเอียดและชัดเจน) 
วิธีสอน (วิธีสอนโดยการจดัการเรียนรูแ้บบร่วมมือ :  เทคนิคการแบ่งปันความส าเร็จ) 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรยีน 
1.ครสูุ่มเรียกนักเรยีนมำจบับัตรค ำกรณีตัวอย่ำงข้ันตอนทำงประวัติศำสตร์ แล้วอ่ำนให้เพื่อนฟงั 
2. ครูให้นักเรียนร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นว่ำ เป็นวิธีกำรทำงประวัติศำสตร์ขั้นตอนใด และวิธีกำรทำงประวัติศำสตร์ในแต่ละขั้นตอนเป็นอย่ำงไร  
3. ครูและนักเรยีนร่วมกันเรียงล ำดับข้ันตอนวิธีกำรทำงประวัติศำสตร์ให้ถูกตอ้ง 
4. นักเรียนตอบค ำถำมกระตุ้นควำมคิด  
 (ค ำถำมกระตุ้นควำมคิด)    ควำมรูเ้กี่ยวกบัประวัติศำสตรห์รือเรื่องรำวในอดีต เปลี่ยนแปลงไดห้รือไม่ 
                        (ได้ ถ้ำพบหลักฐำนทีเ่ช่ือถือไดม้ำหกัล้ำงข้อมลูเดิม) 
ขั้นสอน 
1. ครูแบง่นักเรยีนเป็นกลุม่ กลุม่ละ 4-5 คน แล้วให้แตล่ะกลุม่ร่วมกันศึกษำควำมรูเ้รือ่ง วิธีกำรทำงประวัติศำสตร์ และสรปุควำมรู้ที่ไดล้ง
ในแบบบันทกึกำรอ่ำน 
2. ครูช้ีแจงให้นกัเรียนทุกคนค ำนงึถึงควำมส ำเรจ็ของกลุ่ม โดยอำศัยควำมร่วมมือช่วยเหลือซึง่กันและกัน นักเรยีนทีเ่กง่ต้องช่วยเหลือ
นักเรียนที่ออ่นหรอืเรียนช้ำกว่ำ 
3. นักเรียนแตล่ะกลุม่ร่วมกันอภิปรำยควำมรู้ที่ไดจ้ำกกำรศึกษำจนทกุคนมีควำมเข้ำใจชัดเจนตรงกัน 
4. ครูแจกแบบทดสอบให้นกัเรียนแตล่ะคน พร้อมทัง้ก ำหนดเวลำ ในกำรท ำไมเ่กนิ 10 นำท ี
5. ครูเฉลยค ำตอบ และให้นักเรยีนน ำคะแนนของสมำชิกทกุคนมำรวมกันเป็นคะแนนของกลุม่ จำกนั้นครูประกำศชมเชยกลุ่มที่มีคะแนน
สูงสุด เพือ่เสริมก ำลงัใจ 
6. นักเรียนตอบค ำถำมกระตุ้นควำมคิด ข้อ 1-2 
(ค ำถำมกระตุน้ควำมคิด) 
1. ควำมน่ำเช่ือถือในเหตุกำรณ์ทำงประวัติศำสตร์ อยู่ในข้ันตอนใดของวิธีกำรทำงประวัติศำสตร ์
 (ข้ันประเมินคุณค่ำของหลกัฐำนทำงประวัติศำสตร)์ 
2.  นักเรียนคิดว่ำ วิธีกำรทำงประวัติศำสตรส์ำมำรถสลบัข้ันตอนได้หรือไม ่
               (พิจำรณำตำมค ำตอบของนกัเรียน โดยใหอ้ยู่ใน   ดุลยพินจิของครผููส้อน) 
ขั้นสรุป 
1. ครูและนักเรยีนร่วมกันสรปุควำมรูเ้รือ่ง วิธีกำรทำงประวัติศำสตร์  
2. นักเรียนตอบค ำถำมกระตุ้นควำมคิด  
(ค ำถำมกระตุน้ควำมคิด)          วิธีกำรทำงประวัติศำสตร์มีควำมส ำคัญอย่ำงไร  ในกำรศึกษำประวัติศำสตร ์
                                              (ช่วยให้เรือ่งรำวทำงประวัติศำสตร์มนี้ ำหนักและนำ่เช่ือถือ) 
7. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ (ท่ีใช้ในแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้) 
 7.1 สื่อการเรียนรู้ 
  1) หนงัสอืเรียน ประวัติศำสตร์ ม.2 
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  2) บัตรค ำ 
  3) แบบทดสอบ เรื่อง วิธีกำรทำงประวัติศำสตร ์  
7..2 แหล่งการเรยีนรู้ 
  -     
8. บันทึกหลังการสอน 
 8.1 ดา้นความรู ้
......................................................................................................................................................... ............................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... ..................................................................................................... 
 8.2 ดา้นทักษะกระบวนการ 
......................................................................................................................................................... ............................................................................................... 
......................................................................................................................................................... .......................................................................................................... 
 8.3 ดา้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  8.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
......................................................................................................................................................... ......................................................................................... 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................... 
  8.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
......................................................................................................................................................... ............................................................................................... 
......................................................................................................................................................... .................................................................................................... 
 8.4 ดา้นสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
......................................................................................................................................................... ................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... ......................................................................................... 
9. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
......................................................................................................................................................... ........................................................................................... 
     
 
 
10. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
......................................................................................................................................................... ................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... ............................................................................................ 
 
 

 

ลงช่ือ ....................................................... ผูส้อน 
(  นำงสำวณัฐกำญจน ์ แช่มช้อย  ) 

วันที่ ......................................................................... 

ลงช่ือ .......................................................  
       (  นำยพรเทพ  พันพุก  ) 

วันที่ ......................................................................... 
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เอกสารประกอบการสอน 
 
 

บตัรค ากรณีตวัอย่าง 

1. พระราชประวติัของรชักาลท่ี 4 เพ่ืออธิบายว่า         
เพราะเหตใุดรชักาลท่ี 4 จึงทรงมีแนวคิดท่ีจะ 
ปรบัปรงุบ้านเมือง 

5. การน าเสนอเรื่องการปรบัปรงุบ้านเมืองในสมยั
รชักาลท่ี 4 โดยแยกเป็นหวัข้อย่อย 

2. ภาพอาคารแบบตะวนัตก  
 (พระท่ีนัง่อนันตสมาคม) 

6. ประชุมประกาศรชักาลท่ี 4  เงินป้ีจีน ปีชวด  ท าถนน 
“...มีพระบรมราชโองการให้ประกาศแก่จีนทัง้ปวง   
ซ่ึงต้องเสียเงินผกูป้ี เข้ามาช่วยราชการแผน่ดิน         
ทัง้ปวงให้ทราบว่า เงินผกูป้ีรายระกา ตรีศกนัน้ได้จ่าย
ท าถนนเจริญกรงุ แลถนนหลวงใหญ่ ตลอดลงไป        
ส าเพง็ และคอกกระบือ แลออกไปกลางทุ่งทาง        
คลองตรง เป็นทางขึน้ได้แล้ว ยงัแต่จะต้องจดัซ้ือ            
ซายกรวดเพ่ิมเติมให้ทางแขง็ดีขึน้...” 

3. ประกาศใช้ “พระราชก าหนดสุขาภิบาลกรงุเทพฯ     
ร.ศ. 116” ขึน้ โดยสุขาภิบาลน้ีจะท าหน้าท่ีท าลาย 
ขยะมลูฝอยจดัเกบ็ของเสียจากการขบัถ่ายของ 
ประชาชนทัว่ไป จดัการห้ามมิให้ต่อไปภายหน้ามีการ
ปลูกสร้างหรือซ่อมโรงเรือนท่ีจะเป็นเหตใุห้เกิดโรค 
หรือขนย้ายส่ิงของโสโครก และส่ิงร าคาญของมหาชน
ให้พ้นไปเสีย 

7. การจดันิทรรศการเรื่องการปรบัปรงุบ้านเมืองในสมยั
รชักาลท่ี 4 

4. หนังสือเรื่องประวติัศาสตรก์รงุรตันโกสินทรเ์ล่ม 2
รชักาลท่ี 4 - พ.ศ. 2475 (พ.ศ. 2525) กรมศิลปากร
จดัพิมพเ์ผยแพร่ เน่ืองในการสมโภชกรงุรตันโกสินทร ์
200 ปี 

8. การปรบัปรงุบ้านเมืองในสมยัรชักาลท่ี 4 
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เฉลย          ข ัน้ตอนของวิธีการทางประวติัศาสตร ์

วิธีการทางประวติัศาสตร ์ บตัรค ากรณีตวัอย่างขัน้ตอนวิธีการทางประวติัศาสตร ์

1. ก ำหนดหวัเรื่องทีจ่ะศกึษำ 8. กำรปรบัปรุงบำ้นเมอืงสมยัรชักำลที ่4 

2. กำรรวบรวมหลกัฐำน 2. ภำพอำคำรแบบตะวนัตก (พระทีน่ัง่อนนัตสมำคม) 
3. ประกำศใช ้“พระรำชก ำหนดสุขำภบิำลกรุงเทพฯ ร.ศ. 116” 
4. หนงัสอืเรื่องประวตัศิำสตรก์รงุรตันโกสนิทร ์เล่ม 2 รชักำลที ่4 -        

พ.ศ. 2475 (พ.ศ. 2525) กรมศลิปำกรจดัพมิพ ์
6. ประชุมประกำศรชักำลที ่4 เงนิป้ีจนี ปีชวดท ำถนน 

3. กำรประเมนิคุณค่ำของหลกัฐำน 4. หนงัสอืเรื่องประวตัศิำสตรก์รงุรตันโกสนิทร์ เล่ม 2 รชักำลที ่4 -   
พ.ศ. 2475 (พ.ศ. 2525) กรมศลิปำกรจดัพมิพ ์

6. ประชุมประกำศรชักำลที ่4 เงนิป้ีจนี ปีชวดท ำถนน        

4. กำรวเิครำะห ์สงัเครำะห ์และ
กำรจดัหมวดหมู่ขอ้มลู 

6. ประชุมประกำศรชักำลที ่4 เงนิป้ีจนี ปีชวดท ำถนน      
4. หนงัสอืเรื่องประวตัศิำสตรก์รงุรตันโกสนิทร์ เล่ม 2 รชักำลที ่4 -   

พ.ศ. 2475 (พ.ศ. 2525) กรมศลิปำกรจดัพมิพ ์

5. กำรเรยีบเรยีงหรอืกำรน ำเสนอ 1. พระรำชประวตัขิองรชักำลที ่4 เพื่ออธบิำยวำ่ เพรำะเหตุใด         
รชักำลที ่4 จงึทรงมแีนวคดิทีจ่ะปรบัปรุงบำ้นเมอืง 

5. กำรน ำเสนอเรื่องกำรปรบัปรุงบำ้นเมอืงในสมยัรชักำลที ่4            
โดยแยกเป็นหวัขอ้ยอ่ย 

7. กำรจดันิทรรศกำรกำรปรบัปรงุบำ้นเมอืงในสมยัรชักำลที ่4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

แบบทดสอบ เรื่อง วิธีการทางประวติัศาสตร ์

ค าช้ีแจง ใหน้กัเรยีนเลือกค ำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพยีงข้อเดียว 

 1. กำรศกึษำเรือ่งรำวทำงประวตัิศำสตรโ์ดยอำศยัหลกัฐำน
ต่ำงๆ เพื่อใหเ้ขำ้ใจเรือ่งรำวในอดตีไดอ้ย่ำงชดัเจน       
เป็นขอ้ควำมทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งอะไร  

  ก. ควำมส ำคญัของกำรเรยีนประวตัศิำสตร์ 
  ข. ควำมหมำยของประวตัศิำสตร์ 
  ค. วธิกีำรทำงประวตัศิำสตร์  
  ง. คณุค่ำของประวตัศิำสตร ์ 
 2. “ใครคอืแมท่พัส ำคญัของอยุธยำในครำวเสยีกรงุคร ัง้ที ่2” 

เป็นข ัน้ตอนใดของวธิกีำรทำงประวตัศิำสตร ์  
  ก. กำรก ำหนดหวัเรือ่งทีจ่ะศกึษำ 
  ข. กำรเรยีบเรยีงหรอืกำรน ำเสนอ  
  ค. กำรตรวจสอบหลกัฐำน 
  ง. กำรรวบรวมหลกัฐำน  
 3. กำรศกึษำผลงำนวจิยัทีม่ขีอ้มลูเกีย่วกบัประวตัศิำสตร์ 

สมยัสมเดจ็พระนำรำยณ์มหำรำช เป็นข ัน้ตอนใดของ
วธิกีำรทำงประวตัศิำสตร ์ 

  ก. กำรตรวจสอบ ประเมนิควำมถูกตอ้งของขอ้มลู  
  ข. กำรตรวจสอบขอ้มลูและหลกัฐำน  
  ค. กำรรวบรวมขอ้มลูและหลกัฐำน 
  ง. กำรตคีวำมและจดัล ำดบัขอ้มลู  
 4. แหล่งทีม่ำของหวัขอ้เรือ่งทีจ่ะศกึษำขอ้ใดไมถู่กตอ้ง 
  ก. ควำมอยำกรูอ้ยำกเหน็ 
  ข. ควำมสงสยัในควำมรูเ้ดมิทีม่ ี
  ค. เลอืกตำมค ำแนะน ำของเพื่อน 
  ง. ตำมหวัขอ้ทีเ่คยมคีนศกึษำอยู่แลว้ 
 5. กำรน ำเสนอเรือ่งรำวทีม่กีำรตคีวำมประเมนิคุณค่ำ

หลกัฐำนแลว้น ำมำเรยีบเรยีงต่อกนัอย่ำงเป็นเหตุ       
เป็นผล รวมทัง้มกีำรอ้ำงองิแหล่งทีม่ำของขอ้มลูดว้ย  
เป็นข ัน้ตอนใดของวธิกีำรทำงประวตัศิำสตร ์ 

  ก. รวบรวมขอ้มลู ข. ตรวจสอบขอ้มลู  
  ค. จดัหมวดหมู ่ ง. สรปุผลกำรด ำเนินงำน 

 6. วธิกีำรใดทีเ่ป็นกำรน ำเสนอขอ้เทจ็จรงิทำงประวตัศิำสตร์ 
  ก. กำรวเิครำะห์และกำรสงัเครำะห์ 
  ข. กำรรวบรวมขอ้มลูและกำรวเิครำะห์ 
  ค. กำรรวบรวมหลกัฐำนและกำรตคีวำม 
  ง. กำรจดัหมวดหมูข่อ้มลูและกำรสงัเครำะห์ 
 7. ขัน้ตอนใดเป็นข ัน้ตอนสดุท้ำยและส ำคญัทีส่ดุในวธิกีำร

ทำงประวตัศิำสตร์ 
  ก. กำรน ำเสนอขอ้มลู 
  ข. กำรรวบรวมหลกัฐำน 
  ค. กำรประเมนิคุณค่ำของหลกัฐำน 
  ง. กำรวเิครำะห์และกำรสงัเครำะห์ 
 8. วธิกีำรทำงประวตัศิำสตรใ์นข ัน้ตอนใดถ้ำผดิพลำดจะท ำ

ใหข้ำดควำมน่ำเชือ่ถอืได ้
  ก. กำรน ำเสนอขอ้มลู 
  ข. กำรรวบรวมหลกัฐำน 
  ค. กำรประเมนิคุณค่ำของหลกัฐำน 
  ง. กำรวเิครำะห์และกำรสงัเครำะห์ 
 9. ขอ้ใดกล่ำวถงึข ัน้ตอนกำรวเิครำะห์ทำงประวตัศิำสตร์         

ทีถู่กตอ้ง 
  ก.  น ำเสนอขอ้มลู  
  ข.  ประเมนิคุณค่ำของหลกัฐำน 
  ค. จ ำแนกแยกแยะขอ้มลู 
  ง.  แสวงหำขอ้เทจ็จรงิจำกหลกัฐำนทีห่ลำกหลำย 
 10. กำรสงัเครำะห์ขอ้มลูตำมวธิกีำรทำงประวตัศิำสตรจ์ะตอ้ง

ท ำสิง่ใดต่อไปนี้ 
  ก. อ่ำนหลกัฐำนชัน้รอง 
  ข. วเิครำะห์หลกัฐำนใหข้อ้มลูอะไรบำ้ง 
  ค. วเิครำะห์คณุค่ำของหลกัฐำนทีน่ ำไปศกึษำ 
  ง. เรยีบเรยีงหลกัฐำนใหเ้ป็นเรือ่งเป็นรำว 

 
 

 

เฉลย          

 1. ค  2. ก  3. ค   4. ง  5. ง  6. ก  7. ก   8. ค  9. ค   10. ง 
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แบบบนัทึกการอ่าน  
  

ชือ่หนงัสอื  ชือ่ผูแ้ต่ง   นำมปำกกำ   

ส ำนกัพมิพ์  สถำนทีพ่มิพ์   ปีทีพ่มิพ์    

จ ำนวนหน้ำ   รำคำ  บำท อ่ำนวนัที ่  เดอืน   พ.ศ.   เวลำ   
          
 1. สำระส ำคญัของเรื่อง 
       
       

             
       

 2. วเิครำะหข์อ้คดิ/ประโยชน์ทีไ่ดจ้ำกเรื่องทีอ่่ำน 
       
       
       

 3. สิง่ทีส่ำมำรถน ำไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ ำวนั  
       
       

      

 4. ขอ้เสนอแนะของคร ู  
       
       
       
  

 ลงชื่อ  นกัเรยีน ลงชื่อ  ผูป้กครอง 
  ( ) ( ) 
 

 ลงชื่อ ครผููส้อน 
 ( )  

เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ผลงานมีความสมบรูณ์ชดัเจน ให้  4 คะแนน ผลงานมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่    ให้ 2   คะแนน 

           ผลงานมีข้อบกพร่องเพียงเลก็น้อย    ให้  3  คะแนน       ผลงานมีข้อบกพร่องมาก                     ให้    1   คะแนน                  
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แบบสงัเกตพฤติกรรม    การท างานรายบคุคล  
 

ค าช้ีแจง :  ให ้ผูส้อน สงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนในระหวำ่งเรยีนและนอกเวลำเรยีน แลว้ขดี ✓ ลงในช่อง 
 ทีต่รงกบัระดบัคะแนน 

 

ล าดบั 
ท่ี 

ช่ือ-สกลุ 
ของผู้รบัการประเมิน 

ความมีวินัย 
ความมีน ้าใจ
เอ้ือเฟ้ือ 
เสียสละ 

การรบัฟัง
ความคิดเห็น 

การแสดง
ความคิดเห็น 

การตรงต่อ
เวลา 

รวม 
20 

คะแนน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       
      

 ลงชื่อ .................................................... ผูป้ระเมนิ  
  ................ /................ /................ 
 
 

 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมอย่างสม า่เสมอ ให ้ 4 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบ่อยครัง้ ให ้ 3 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบางครัง้ ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมน้อยครัง้ ให ้ 1 คะแนน 
 

เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดบัคณุภาพ 
18 - 20 ดมีำก 
14 - 17 ด ี
10 - 13 พอใช ้

ต ่ำกวำ่ 10 ปรบัปรงุ 
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แบบสงัเกตพฤติกรรม    การท างานกลุ่ม  
 

ค าช้ีแจง :  ให ้ผูส้อน สงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนในระหวำ่งเรยีนและนอกเวลำเรยีน แลว้ขดี ✓ ลงในช่อง 
 ทีต่รงกบัระดบัคะแนน 

 

ล าดบั 
ท่ี 

ช่ือ-สกลุ 
ของผู้รบัการประเมิน 

ความ 
ร่วมมือกนั 
ท ากิจกรรม 

การแสดง
ความคิดเห็น 

การรบัฟัง
ความคิดเห็น 

ความตัง้ใจ
ท างาน 

การแก้ไข 
ปัญหา/หรือ 
ปรบัปรงุ 

ผลงานกลุ่ม 

รวม 
20 

คะแนน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       
      

 ลงชื่อ .................................................... ผูป้ระเมนิ  
  ................ /................ /................ 
 
 

 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมอย่างสม า่เสมอ ให ้ 4 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบ่อยครัง้ ให ้ 3 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบางครัง้ ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมน้อยครัง้ ให ้ 1 คะแนน 
 

เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดบัคณุภาพ 
18 - 20 ดมีำก 
14 - 17 ด ี
10 - 13 พอใช ้

ต ่ำกวำ่ 10 ปรบัปรงุ 
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แบบประเมิน   คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
 

ค าช้ีแจง :   ให ้ผูส้อน สงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนในระหวำ่งเรยีนและนอกเวลำเรยีน แลว้ขดี ✓ ลงในช่อง 
 ทีต่รงกบัระดบัคะแนน 

 

คณุลกัษณะ 
อนัพึงประสงคด้์าน 

รายการประเมิน 
ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 

1. รกัชาติ ศาสน์ 
 กษตัริย ์

1.1 ยนืตรงเมือ่ไดย้นิเพลงชำต ิรอ้งเพลงชำตไิด ้และอธบิำยควำมหมำยของ 
เพลงชำต ิ

    

1.2 ปฏบิตัตินตำมสทิธแิละหน้ำทีข่องนกัเรยีน     

1.3 ใหค้วำมร่วมมอื รว่มใจ ในกำรท ำงำนกบัสมำชกิในโรงเรยีน     

1.4 เขำ้รว่มกจิกรรมและมสีว่นรว่มในกำรจดักจิกรรมทีส่รำ้งควำมสำมคัค ี
ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อโรงเรยีนและชมุชน 

    

1.5 เขำ้รว่มกจิกรรมทำงศำสนำทีต่นนับถอื ปฏบิตัตินตำมหลกัของศำสนำ     

1.6 เขำ้รว่มกจิกรรมและมสีว่นรว่มในกำรจดักจิกรรมทีเ่กีย่วกบัสถำบนั
พระมหำกษตัรยิ์ตำมทีโ่รงเรยีนและชมุชนจดัขึน้ 

    

2. ซ่ือสตัย ์สุจริต 2.1 ใหข้อ้มลูทีถู่กตอ้ง และเป็นจรงิ     

2.2 ปฏบิตัใินสิง่ทีถู่กตอ้ง ละอำย และเกรงกลวัทีจ่ะท ำควำมผดิ ท ำตำม
สญัญำทีต่นใหไ้วก้บัเพื่อน พ่อแม ่หรอืผูป้กครอง และคร ู

    

2.3 ปฏบิตัติ่อผูอ้ื่นดว้ยควำมซื่อตรง ไมห่ำประโยชน์ในทำงทีไ่มถู่กต้อง     

3. มีวินัย 
รบัผิดชอบ 

3.1 ปฏบิตัติำมขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของครอบครวั 
และโรงเรยีน ตรงต่อเวลำในกำรปฏบิตักิจิกรรมต่ำงๆ ในชวีติประจ ำวนั 
และรบัผดิชอบในกำรท ำงำน 

    

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1 แสวงหำขอ้มลูจำกแหล่งกำรเรยีนรูต้่ำงๆ     

4.2 มกีำรจดบนัทกึควำมรูอ้ย่ำงเป็นระบบ     

4.3 สรปุควำมรูไ้ดอ้ย่ำงมเีหตุผล     

5. อยู่อย่างพอเพียง 5.1 ใชท้รพัย์สนิของตนเอง เชน่ สิง่ของ เครือ่งใช ้ฯลฯ อย่ำงประหยดั คุม้คำ่ 
และเกบ็รกัษำดแูลอย่ำงด ีและใชเ้วลำอย่ำงเหมำะสม 

    

5.2 ใชท้รพัยำกรของส่วนรวมอย่ำงประหยดั คุม้คำ่ และเกบ็รกัษำดแูลอย่ำงดี     

5.3 ปฏบิตัตินและตดัสนิใจดว้ยควำมรอบคอบ มเีหตุผล     

5.4 ไมเ่อำเปรยีบผูอ้ื่น และไมท่ ำใหผู้อ้ื่นเดอืดรอ้น พรอ้มใหอ้ภยัเมือ่ผูอ้ื่น
กระท ำผดิพลำด 
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คณุลกัษณะ 
อนัพึงประสงคด้์าน 

รายการประเมิน 
ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 

 5.5 วำงแผนกำรเรยีน กำรท ำงำนและกำรใชช้วีติประจ ำวนับนพื้นฐำนของ
ควำมรู ้ขอ้มลู ขำ่วสำร 

    

5.6 รูเ้ท่ำทนักำรเปลีย่นแปลงทำงสงัคม และสภำพแวดลอ้ม ยอมรบัและ
ปรบัตวั อยู่รว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่ำงมคีวำมสขุ 

    

6. มุ่งมัน่ในการ 
 ท างาน 

6.1 มคีวำมตัง้ใจและพยำยำมในกำรท ำงำนทีไ่ดร้บัมอบหมำย     

6.2 มคีวำมอดทนและไมท่อ้แทต้่ออุปสรรคเพื่อใหง้ำนส ำเรจ็     

7. รกัความเป็นไทย 7.1 มจีติส ำนึกในกำรอนุรกัษ์วฒันธรรมและภมูปัิญญำไทย     

7.2 เหน็คณุค่ำและปฏบิตัตินตำมวฒันธรรมไทย     

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รูจ้กัชว่ยพ่อแม ่ผูป้กครอง และครทู ำงำน     

8.2 อำสำท ำงำน ชว่ยคดิ ช่วยท ำ และแบง่ปันสิง่ของใหผู้อ้ื่น     

8.3 ดแูล รกัษำทรพัย์สมบตัขิองหอ้งเรยีน โรงเรยีน ชมุชน      

8.4 เขำ้รว่มกจิกรรมเพื่อสงัคมและสำธำรณประโยชน์ของโรงเรยีน     

 

 ลงชื่อ .................................................... ผูป้ระเมนิ  
  ................ /................ /................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมอย่างสม า่เสมอ ให ้ 4 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบ่อยครัง้ ให ้ 3 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบางครัง้ ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมน้อยครัง้ ให ้ 1 คะแนน 
 
 

เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดบัคณุภาพ 
191 - 108  ดมีำก 
73 - 90 ด ี
54 - 72 พอใช ้

ต ่ำกวำ่ 54 ปรบัปรงุ 
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1         แผนการจดัการเรยีนรู้ท่ี   2                                 เรื่อง      หลักฐานทางประวัติศาสตร ์
รหัสวิชา   ส  22131   รายวิชา    ประวัตศิาสตร์                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี   2                                       จ านวนเวลาเรียน    1    ชั่วโมง 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน    ส 4.1 ม.2/1 ประเมินควำมน่ำเช่ือถือของหลกัฐำนทำงประวัติศำสตร์ในลกัษณะต่ำงๆ  
2. สาระส าคัญ ( ความคิดรวบยอดของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
                    หลักฐำนทำงประวัติศำสตรม์ีควำมส ำคัญในข้ันตอนของวิธีกำรทำงประวัติศำสตร์เพรำะจะท ำให้ได้งำนเขียนทำง
ประวัตศิำสตร์ที่น่ำเช่ือถือ และเป็นประโยชน์ทำงวิชำกำรตอ่ไป 
3. สาระการเรียนรู ้
 3.1 สาระการเรยีนรู้  
  3.1.1 สาระการเรียนรู้ (ท่ีเกิดในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
            วิธีกำรประเมินควำมน่ำเช่ือถือของหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ในลักษณะต่ำงๆ  อย่ำงง่ำยๆ  เช่น กำรศึกษำภูมิ
หลงัของผูท้ ำหรือผูเ้กี่ยวข้อง สำเหตุ ช่วงระยะเวลำ รูปลักษณ์ของหลกัฐำนทำงประวัติศำสตร์ เป็นต้น 
  3.1.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ท่ีเกิดในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 

3.2 ทักษะกระบวนการ 
 3.2.1   ควำมสำมำรถในกำรคิด  ในกำรแกป้ัญหำ และในกำรใช้ทกัษะชีวิต  

3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  3.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรยีนรู้และตัวชี้วัดท่ี
เกิดในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 

          นักเรียนสำมำรถประเมินควำมน่ำเช่ือถือของหลกัฐำนทำงประวัติศำสตร์ในลักษณะต่ำงๆ ได ้
3.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรยีนรู้) 

   รักชำติศำสน์ กษัตริย ์
   ซื่อสัตย์สจุริต 
   มีวินัย 
   ใฝ่ควำมรู ้
   อยู่อย่ำงพอเพียง 
   มุ่งมั่นในกำรท ำงำน 
   รักควำมเป็นไทย 
   มีจิตสำธำรณะ 

3.4 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน(ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   ควำมสำมำรถในกำรสือ่สำร 
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    ควำมสำมำรถในกำรคิด 
   ควำมสำมำรถในกำรแก้ปญัหำ 
   ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต 
   ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลย ี

3.5 ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 (ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   Reading: อ่ำนออก 
   Writing: เขียนได ้
   Arithmatic: มทีักษะในกำรค ำนวณ 
   Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในกำรคิดวิเครำะห์ และแก้ไขปัญหำได ้
   Creativity and Innovation: คิดอย่ำงสร้ำงสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
   Collaboration Teamwork and Leadership: ให้ควำมร่วมมือในกำรท ำงำนเป็นทีมมีภำวะผู้น ำ 
   Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในกำรสื่อสำร และรู้เท่ำทันสือ่ 
    Cross-Cultural Understanding: มีควำมเข้ำใจควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรม 
   Computing and ICT Literacy: มีทกัษะกำรใช้คอมพวิเตอร์ และรู้เท่ำทันเทคโนโลย ี
   Career and Learning Skills: มีทกัษะทำงอำชีพ และกระบวนกำรเรียนรู้ต่ำงๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มเีมตตำกรุณำ มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพื้นฐำนส ำคัญทีผู่้บริหำรโรงเรียน
จะต้องมีเพือ่เป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อนกัเรียนได้ศึกษำอย่ำงลึกซึง้ 

3.6 การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ(ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   บูรณำกำรงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน............................................................................ 
   บูรณำกำรเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................ 
   บรูณำกำรโครงกำรโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 
   อื่นๆ (โปรดระบุ) ................................................................................................................ 
4. ภาระงาน (ทุกภาระงานท่ีเกิดในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู)้ 
 4.1 แบบทดสอบ เรื่อง หลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ 
              4.2  บัตรค ำ  เรื่อง หลักฐำนทำงประวัติศำสตร ์
 4.3 ระดมควำมคิด และน ำเสนอผลงำนหน้ำช้ันเรียน เรื่อง หลักฐำนทำงประวัติศำสตร ์
 

5. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ 
วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 

สังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนรำยบุคคล แบบสังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนรำยบุคคล ระดับคุณภำพ 2 ผ่ำนเกณฑ์ 

สังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนกลุ่ม ระดับคุณภำพ 2 ผ่ำนเกณฑ์ 

สังเกตควำมมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในกำรท ำงำน และรักควำมเป็นไทย แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับคุณภำพ 2 ผ่ำนเกณฑ์ 
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6. กิจกรรมการเรยีนรู้ (ระบุใหล้ะเอียดและชัดเจน) 
วิธีสอน (วิธีสอนโดยใช้   บทเรียนส าเร็จรูป) 
ขั้นท่ี 1   เตรียมการ 
1. ครูแจกบัตรภำพหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ให้นักเรียน กลุ่มละ 5 ใบ แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุม่ปรึกษำหำรือและ

จ ำแนกประเภทของหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ออกเป็นกลุม่ให้ถูกต้องและใช้เวลำน้อยที่สุด โดยจ ำแนกตำม
หัวข้อต่อไปนี ้

  - หลักฐำนที่เป็นลำยลักษณ์อักษร    - หลักฐำนที่ไม่เป็นลำยลักษณ์อักษร 
2. ครูกล่ำวชมเชยกลุ่มที่ใช้เวลำน้อยทีสุ่ดและเรียงถูกต้องเพื่อประเมินควำมรู้เดมิของนักเรียน 
3.  นักเรียนตอบค ำถำมกระตุ้นควำมคิด  
(ค ำถำมกระตุน้ควำมคิด)  กำรค้นหำควำมจริงจำกเหตุกำรณ์ทำงประวัติศำสตรจ์ะท ำได้อย่ำงไร  (ค ำตอบอยู่ในดลุยพินจิของครผููส้อน) 
ขั้นท่ี 2   น าเข้าสู่บทเรยีน 
1. ครูแจง้จุดประสงค์กำรเรียนรู้ให้นกัเรียนทรำบ 
2. ครูแจกบทเรียนส ำเรจ็รูปให้นักเรยีน คนละ 1 ชุด แล้วอธิบำยให้นกัเรียนเข้ำใจวิธีกำรเรียนด้วยบทเรียนส ำเรจ็รปูโดยให้นักเรียนปฏิบัติ
ตำมค ำสัง่ในบทเรียนส ำเร็จรูปอย่ำงเคร่งครัด 
3. นักเรียนตอบค ำถำมกระตุ้นควำมคิด 
(ค ำถำมกระตุน้ควำมคิด) หลักฐำนทำงประวัติศำสตร์มีควำมส ำคัญอยำ่งไร  (ค ำตอบของนกัเรียน โดยใหอ้ยู่ในดุลยพินจิของครผูู้สอน) 
ขั้นท่ี 3   กิจกรรมการเรยีนรู้ 
1. ครูให้นักเรียนท ำแบบทดสอบก่อนเรียนบทเรียนส ำเรจ็รปู เรื่อง หลักฐำนทำงประวัติศำสตร ์
2. นักเรียนแต่ละคนศึกษำควำมรู้ และตอบค ำถำมในบทเรียนส ำเร็จรูป โดยครูก ำหนดเวลำในกำรศึกษำประมำณ 30 

นำที หรือตำมควำมเหมำะสม 
3. นักเรียนตอบค ำถำมกระตุ้นควำมคิด 
(ค ำถำมกระตุ้นควำมคิด)ปญัหำหลกัฐำนทำงประวัติศำสตร์ในประเทศไทยคืออะไร(ขาดแคลนหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์

อักษร) 
ขั้นท่ี 4   สรุป 
1. ครูและนักเรยีนร่วมกันสรปุควำมรูเ้รือ่ง หลกัฐำนทำงประวัติศำสตร ์
2. นักเรียนตอบค ำถำมกระตุ้นควำมคิด 
(ค ำถำมกระตุน้ควำมคิด)  ปญัหำและอปุสรรคในกำรศึกษำหลกัฐำนทำงประวัติศำสตรป์ระเภทลำยลักษณ์อกัษร ในประเทศไทย คืออะไร   
(พิจำรณำตำมค ำตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดลุยพินจิของครูผูส้อน) 
ขัน้ท่ี 5   ประเมินผล 
1. นักเรียนท ำแบบทดสอบหลังเรียนบทเรียนส ำเรจ็รปู เรื่อง หลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ จำกนั้นครูประเมนิผลกำรเรยีนของนักเรยีนแต่ละ
คนโดยกำรตรวจค ำตอบในบทเรียนส ำเรจ็รปู 
2. นักเรียนตอบค ำถำมกระตุ้นควำมคิด 
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(ค ำถำมกระตุน้ควำมคิด)   ในยุคข้อมลูข่ำวสำร นักเรียนจะน ำควำมรูเ้รื่อง หลักฐำนทำงประวัติศำสตร์มำใช้ในชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงไร 
7. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ (ท่ีใช้ในแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้) 
 7.1 สื่อการเรียนรู้ 
  1) หนงัสอืเรียน ประวัติศำสตร์ ม.2 
  2) บทเรียนส ำเรจ็รปู เรื่อง หลักฐำนทำงประวัติศำสตร ์
  3) แบบทดสอบ เรื่อง หลักฐำนทำงประวัติศำสตร ์
  4) บัตรภำพ  
7..2 แหล่งการเรยีนรู้  
8. บันทึกหลังการสอน 
 8.1 ดา้นความรู ้
......................................................................................................................................................... ............................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... ..................................................................................................... 
 8.2 ดา้นทักษะกระบวนการ 
......................................................................................................................................................... ............................................................................................... 
......................................................................................................................................................... .......................................................................................................... 
 8.3 ดา้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  8.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
......................................................................................................................................................... ......................................................................................... 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................... 
  8.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
......................................................................................................................................................... ............................................................................................... 
......................................................................................................................................................... .................................................................................................... 
 8.4 ดา้นสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
......................................................................................................................................................... ................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... ......................................................................................... 
9. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
......................................................................................................................................................... ........................................................................................... 
     
10. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
......................................................................................................................................................... ................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... ............................................................................................ 
 

ลงช่ือ ....................................................... ผูส้อน 
(  นำงสำวณัฐกำญจน์  แช่มช้อย  ) 

วันที่ ......................................................................... 

ลงช่ือ .......................................................  
       (  นำยพรเทพ  พันพุก  ) 

วันที่ ......................................................................... 
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เอกสารประกอบการสอน 

 
 
 

บทเรียนส าเรจ็รปู 
เรื่อง หลกัฐานทางประวติัศาสตร ์

ค าชี้แจง 1. ใหน้กัเรยีนอ่ำนและศกึษำท ำควำมเขำ้ใจเนื้อหำในแต่ละกรอบตำมล ำดบั หำ้มศกึษำขำ้มกรอบเป็นอนัขำด 
 2. ตอบค ำถำมในแต่ละกรอบในกระดำษทีค่รแูจกให ้โดยหำ้มดเูฉลยค ำตอบหรอืลอกค ำตอบของเพื่อนเดด็ขำด 
 3. เมือ่นกัเรยีนตอบค ำถำมเสรจ็แลว้ใหด้เูฉลยในตอนทำ้ยของแต่ละกรอบ 

เน้ือหากรอบท่ี 1 
 หลกัฐำนทำงประวตัศิำสตร ์หมำยถงึ รอ่งรอยของสิง่ที่
มนุษย์ประดษิฐ์ สรำ้งสรรค ์รวมทัง้รอ่งรอยของพฤตกิรรมที่

เกดิขึน้ในอดตี และเหลอืตกคำ้งมำถงึปัจจุบนั ซึง่สำมำรถใช้
เป็นเครือ่งน ำทำงในกำรศกึษำ สบืคน้ แสวงหำขอ้เทจ็จรงิ
เกีย่วกบัเรือ่งรำวในอดตีของมนุษย์ไดใ้นระดบัหนึ่ง 

 ใหน้กัเรยีนศกึษำขอ้ควำมดำ้นซ้ำยมอืใหเ้ขำ้ใจ เพื่อจะ
เป็นพื้นฐำนควำมรูใ้นกำรตอบค ำถำมของกรอบต่อไป 

ค าถามข้อ 1  หลกัฐำนทำงประวตัศิำสตร ์คอือะไร 
เน้ือหากรอบท่ี 2 

 กำรจ ำแนกหลกัฐำนทำงประวตัิศำสตรต์ำมลกัษณะ
ของหลกัฐำนประวตัศิำสตร ์แบง่ออกเป็น 2 ประเภท คอื 
หลกัฐำนทีเ่ป็นลำยลกัษณ์อกัษร และหลกัฐำนทีไ่มเ่ป็น   
ลำยลกัษณ์อกัษร 

ตอบ   
  

  
  
  
  

ค าถามข้อ 2 หลกัฐำนทำงประวตัศิำสตรแ์บง่เป็นประเภท

ใดบำ้ง 
เน้ือหากรอบท่ี 3 
 พระรำชพงศำวดำร เป็นหลกัฐำนลำยลกัษณ์อักษรที่
ส ำคญัของประวตัศิำสตรไ์ทย โดยเฉพำะพระรำชพงศำวดำร

ฉบบัหลวงประเสรฐิฯ เป็นฉบบัเกำ่แกแ่ละมคีวำมถูกตอ้ง
มำกทีสุ่ด ทัง้ศกัรำชและเหตุกำรณ์ที่กล่ำวถงึ แต่เขยีนไว้
ส ัน้ๆ ท ำใหเ้ขำ้ใจเหตุกำรณ์ไดย้ำก 

ตอบ   
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ค าถามข้อ 3 ท ำไมพระรำชพงศำวดำรฉบบัหลวงประเสรฐิฯ
จงึมคีวำมส ำคญัในกำรศกึษำประวตัศิำสตรอ์ยุธยำ 
เน้ือหากรอบท่ี 4 

 พระรำชพงศำวดำร เป็นบนัทึกเรือ่งรำวเกีย่วกบั
พระมหำกษตัรยิ์ตัง้แต่สมยัอยุธยำถงึรชักำลที ่5 เป็นกำร
เชดิชเูกยีรตพิระมหำกษตัรยิ์ แต่ตอ้งตรวจสอบกบัหลกัฐำน
อื่นดว้ย 

ตอบ   
  
  

  
  
  
  

  

ค าถามข้อ 4 ท ำอย่ำงไรจงึจะท ำใหพ้งศำวดำร เป็นหลกัฐำน 
ประวตัศิำสตรท์ีม่คีวำมน่ำเชือ่ถอื 
เน้ือหากรอบท่ี 5 
 หลกัฐำนทีบ่นัทกึโดยชำวต่ำงชำตทิีเ่ขำ้มำในกรงุศรี

อยุธยำ เชน่ บนัทกึของทำงกำรจนี บนัทกึของทูต บนัทกึ
ของพ่อคำ้ เป็นตน้ ไดบ้นัทกึถงึอำณำจกัรอยุธยำจงึเป็น
หลกัฐำนทำงประวตัศิำสตรท์ีม่คีุณค่ำมำก เพรำะใหข้อ้มลู
หลำยเรือ่งในสำยตำและควำมเขำ้ใจของคนต่ำงชำติ           

ซึง่หลกัฐำนของไทยไมม่ขีอ้มลูเหล่ำนี้ 

ตอบ   
  
  
  

  
  
  
  

  
  

ค าถามข้อ 5 ท ำไมบนัทกึของชำวต่ำงชำตเิป็นหลกัฐำนทำง
ประวตัศิำสตรไ์ด ้
เน้ือหากรอบท่ี 6 

 นอกจำกนี้ยงัมกีำรแบง่หลกัฐำนทำงประวตัศิำสตร์
ออกเป็นหลกัฐำนชัน้ตน้ ซึง่ผูร้ว่มเหตุกำรณ์ไดบ้นัทกึไว ้
หำกจะน ำมำใชจ้ะตอ้งมกีำรประเมนิคณุคำ่ของหลกัฐำน
อย่ำงรอบคอบเสยีกอ่น สว่นหลกัฐำนชัน้รอง เป็นบนัทกึ

ภำยหลงัเหตุกำรณ์เกดิขึน้แลว้โดยอำศยัขอ้มลูจำกหลกัฐำน
ชัน้ตน้  

ตอบ   
  
  

  
  
  
  

  
  

ค าถามข้อ 6 หลกัเกณฑใ์ดใชใ้นกำรแบง่หลกัฐำนทำง
ประวตัศิำสตรอ์อกเป็นชัน้ตน้และชัน้รอง 

ตอบ   
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บทเรียนส าเรจ็รปู 
เรื่อง หลกัฐานทางประวติัศาสตร ์

ค าชี้แจง 1. ใหน้กัเรยีนอ่ำนและศกึษำท ำควำมเขำ้ใจเนื้อหำในแต่ละกรอบตำมล ำดบั หำ้มศกึษำขำ้มกรอบเป็นอนัขำด 
 2. ตอบค ำถำมในแต่ละกรอบในกระดำษทีค่รแูจกให ้โดยหำ้มดเูฉลยค ำตอบหรอืลอกค ำตอบของเพื่อนเดด็ขำด 
 3. เมือ่นกัเรยีนตอบค ำถำมเสรจ็แลว้ใหด้เูฉลยในตอนทำ้ยของแต่ละกรอบ 

เน้ือหากรอบท่ี 1 
 หลกัฐำนทำงประวตัศิำสตร ์หมำยถงึ รอ่งรอยของสิง่ที่

มนุษย์ประดษิฐ์ สรำ้งสรรค ์รวมทัง้รอ่งรอยของพฤตกิรรมที่
เกดิขึน้ในอดตี และเหลอืตกคำ้งมำถงึปัจจุบนั ซึง่สำมำรถใช้
เป็นเครือ่งน ำทำงในกำรศกึษำ สบืคน้ แสวงหำขอ้เทจ็จรงิ
เกีย่วกบัเรือ่งรำวในอดตีของมนุษย์ไดใ้นระดบัหนึ่ง 

 ใหน้กัเรยีนศกึษำขอ้ควำมดำ้นซ้ำยมอืใหเ้ขำ้ใจ เพื่อจะ
เป็นพื้นฐำนควำมรูใ้นกำรตอบค ำถำมของกรอบต่อไป 

ค าถามข้อ 1  หลกัฐำนทำงประวตัศิำสตร ์คอือะไร 

เน้ือหากรอบท่ี 2 
 กำรจ ำแนกหลกัฐำนทำงประวตัิศำสตรต์ำมลกัษณะ
ของหลกัฐำนประวตัศิำสตร ์แบง่ออกเป็น 2 ประเภท คอื 
หลกัฐำนทีเ่ป็นลำยลกัษณ์อกัษร และหลกัฐำนทีไ่มเ่ป็น   

ลำยลกัษณ์อกัษร 

ตอบ   หลกัฐานทางประวตัศิาสตร ์คอื รอ่งรอยของสิง่ที ่  

 มนุษย์ประดษิฐ์ สรา้งสรรค ์รวมทัง้รอ่งรอยของพฤตกิรรม  
 ทีเ่กดิขึน้ในอดตี และเหลอืตกคา้งมาจนถงึปัจจุบนั  
  
  

  

ค าถามข้อ 2 หลกัฐำนทำงประวตัศิำสตรแ์บง่เป็นประเภท
ใดบำ้ง 
เน้ือหากรอบท่ี 3 
 พระรำชพงศำวดำร เป็นหลกัฐำนลำยลกัษณ์อกัษรที่

ส ำคญัของประวตัศิำสตรไ์ทย โดยเฉพำะพระรำชพงศำวดำร
ฉบบัหลวงประเสรฐิฯ เป็นฉบบัเกำ่แกแ่ละมคีวำมถูกตอ้ง
มำกทีสุ่ด ทัง้ศกัรำชและเหตุกำรณ์ที่กล่ำวถงึ แต่เขยีนไว้
ส ัน้ๆ ท ำใหเ้ขำ้ใจเหตุกำรณ์ไดย้ำก 

ตอบ   หลกัฐานทางประวตัศิาสตร ์แบง่เป็น 2 ประเภท คอื  
 หลกัฐานทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร และหลกัฐานทีไ่มเ่ป็น  
 ลายลกัษณ์อกัษร  
  

  
  
  
  

  

 
 
 
 

 

เฉลย 
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ค าถามข้อ 3 ท ำไมพระรำชพงศำวดำรฉบบัหลวงประเสรฐิฯ
จงึมคีวำมส ำคญัในกำรศกึษำประวตัศิำสตรอ์ยุธยำ 
เน้ือหากรอบท่ี 4 

 พระรำชพงศำวดำร เป็นบนัทึกเรือ่งรำวเกีย่วกบั
พระมหำกษตัรยิ์ตัง้แต่สมยัอยุธยำถึงรชักำลที ่5 เป็นกำร
เชดิชเูกยีรตพิระมหำกษตัรยิ์ แต่ตอ้งตรวจสอบกบัหลกัฐำน
อื่นดว้ย 

ตอบ   พระราชพงศาวดารฉบบัหลวงประเสรฐิฯ จงึมคีวาม  
 ส าคญัในการศกึษาประวตัิศาสตรอ์ยุธยา เพราะเป็นฉบบั  
 เกา่แกแ่ละมคีวามถูกตอ้งมากทีสุ่ดทัง้ศกัราชและเหตุการณ์  

 ทีก่ล่าวถงึ  
  
  
  

  

ค าถามข้อ 4 ท ำอย่ำงไรจงึจะท ำใหพ้งศำวดำร เป็นหลกัฐำน 
ประวตัศิำสตรท์ีม่คีวำมน่ำเชือ่ถอื 
เน้ือหากรอบท่ี 5 
 หลกัฐำนทีบ่นัทกึโดยชำวต่ำงชำตทิีเ่ขำ้มำในกรงุศรี

อยุธยำ เชน่ บนัทกึของทำงกำรจนี บนัทกึของทูต บนัทกึ
ของพ่อคำ้ เป็นตน้ ไดบ้นัทกึถงึอำณำจกัรอยุธยำจงึเป็น
หลกัฐำนทำงประวตัศิำสตรท์ีม่คีุณค่ำมำก เพรำะใหข้อ้มลู
หลำยเรือ่งในสำยตำและควำมเขำ้ใจของคนต่ำงชำต ิ          

ซึง่หลกัฐำนของไทยไมม่ขีอ้มลูเหล่ำนี้ 

ตอบ   พงศาวดาร จะเป็นหลกัฐานทางประวตัศิาสตรท์ีม่คีวาม  
 น่าเชือ่ถอืได ้ตอ้งตรวจสอบกบัหลกัฐานอืน่ๆ ดว้ย  
  
  

  
  
  
  

  
  

ค าถามข้อ 5 ท ำไมบนัทกึของชำวต่ำงชำตเิป็นหลกัฐำนทำง
ประวตัศิำสตรไ์ด ้
เน้ือหากรอบท่ี 6 

 นอกจำกนี้ยงัมกีำรแบง่หลกัฐำนทำงประวตัศิำสตร์
ออกเป็นหลกัฐำนชัน้ตน้ ซึง่ผูร้ว่มเหตุกำรณ์ไดบ้นัทกึไว ้
หำกจะน ำมำใชจ้ะตอ้งมกีำรประเมนิคณุคำ่ของหลกัฐำน
อย่ำงรอบคอบเสยีกอ่น สว่นหลกัฐำนชัน้รอง เป็นบนัทกึ

ภำยหลงัเหตุกำรณ์เกดิขึน้แลว้โดยอำศยัขอ้มลูจำกหลกัฐำน
ชัน้ตน้  

ตอบ   เพราะบนัทกึของชาวต่างชาตใิหข้อ้มลูหลายเรือ่ง  
 ซึง่หลกัฐานของไทยไมม่ขีอ้มลูเหล่านี้  
  

  
  
  
  

  
  

ค าถามข้อ 6 หลกัเกณฑใ์ดใชใ้นกำรแบง่หลกัฐำนทำง
ประวตัศิำสตรอ์อกเป็นชัน้ตน้และชัน้รอง 

ตอบ   การแบง่หลกัฐานทางประวตัศิาสตรอ์อกเป็นชัน้ตน้  
 และชัน้รอง ใชห้ลกัเกณฑก์ารจ าแนกจากการมสีว่นรว่ม  
 ในเหตุการณ์  
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แบบทดสอบก่อนเรียน บทเรยีนส าเรจ็รปู เรื่อง หลกัฐานทางประวติัศาสตร ์

ค าช้ีแจง ใหน้กัเรยีนเลือกค ำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพยีงข้อเดียว 

 1. ขอ้ใดไมเ่ป็นหลกัฐำนทำงประวตัศิำสตรส์มยัอยุธยำ 
  ก. ค ำใหก้ำรกรงุเกำ่ ข. กฎหมำยตรำสำมดวง 
  ค. เจดยี์สรุโิยทยั ง. วดัมหำธำตุ 
 2. พระรำชพงศำวดำรฉบบัใดไม่เกีย่วกบัอยุธยำ 
  ก. พงศำวดำรกรงุสยำมฉบบับรติชิมวิเซยีม 
  ข. พงศำวดำรฉบบัพระรำชหตัถเลขำ 
  ค. พงศำวดำรฉบบัของฟำน ฟลตี 
  ง.  พงศำวดำรฉบบัสยำมรฐั 
 3. พงศำวดำรกรงุเกำ่ฉบบัหลวงประเสรฐิอกัษรนิติ ์เป็น

พงศำวดำรทีน่่ำเชือ่ถอืทีส่ดุในจ ำนวนพงศำวดำรต่ำงๆ  
ในสมยัอยุธยำ เป็นเพรำะเหตุใด 

  ก. บนัทกึเหตุกำรณ์และศกัรำชถูกตอ้ง 
  ข. บนัทกึศกัรำชถูกตอ้งแต่เหตุกำรณ์ไมถู่กตอ้ง 
  ค. เรยีงล ำดบัรชักำลไดถู้กตอ้งแต่ศกัรำชไมถู่กตอ้ง 
  ง. อธบิำยเหตุกำรณ์ในแต่ละรชักำลชดัเจนแต่ไมบ่นัทกึ

  ศกัรำช 
 4. หลกัฐำนชัน้ตน้และหลกัฐำนชัน้รอง มคีณุค่ำแตกต่ำงกนั

อย่ำงไร 
  ก. หลกัฐำนชัน้ตน้ใหข้อ้มลูทีถู่กตอ้งแมน่ย ำมำกกวำ่

  หลกัฐำนชัน้รอง 
  ข.  หลกัฐำนชัน้รองมกีำรเรยีบเรยีงใหเ้ขำ้ใจไดง้ำ่ยกวำ่ 

  หลกัฐำนชัน้ตน้ 
  ค. หลกัฐำนชัน้ตน้แสดงใหเ้หน็ภำพทำงประวตัศิำสตร์

  มำกกวำ่หลกัฐำนชัน้รอง  
  ง. หลกัฐำนชัน้รองแสดงถงึภมูปัิญญำของคนอยุธยำ       

  ไดม้ำกกว่ำหลกัฐำนชัน้ตน้ 
 5. หลกัฐำนทีไ่มเ่ป็นลำยลกัษณ์อกัษรเรยีกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำอะไร 
  ก.  หลกัฐำนทำงภมูปัิญญำ 
  ข. หลกัฐำนทำงโบรำณคด ี
  ค.  หลกัฐำนทำงวฒันธรรม 
  ง. หลกัฐำนรว่มสมยั 

 6. ขอ้ใดเป็นหลกัฐำนประวตัศิำสตรท์ีแ่ตกต่ำงจำกพวก 
  ก. พงศำวดำรฉบบัหลวงประเสรฐิฯ 
  ข. เครือ่งถว้ยชำมเบญจรงค์ 
  ค.  เจดยี์วดัรำชบรูณะ 
  ง. แผนทีอ่ยุธยำ 
 7. หลกัฐำนลำยลกัษณ์อกัษรมคีวำมส ำคญัต่อกำรศกึษำ

ประวตัศิำสตรอ์ย่ำงไร  
  ก. เป็นหลกัฐำนทีใ่หข้อ้มลูประวตัศิำสตร์ดทีีส่ดุ 
  ข. เป็นหลกัฐำนทีใ่หข้อ้มลูงำ่ยกวำ่หลกัฐำนอื่น  
  ค. เป็นหลกัฐำนทีม่จี ำนวนมำก หำง่ำย 
  ง.  เป็นหลกัฐำนทีน่่ำเชือ่ถอืทีสุ่ด 
 8. ขอ้ใดจดัเป็นหลกัฐำนทำงโบรำณคดทีัง้หมด  
  ก.  โครงกระดกู เครือ่งมอื-เครือ่งใช ้  
  ข.  ซุม้ใบเสมำวดัมหำธำตุ  ก ำแพงเมอืงเก่ำ 
  ค. พงศำวดำรอยุธยำ จดหมำยเหตุลำลูแบร์ 
  ง. วดีทิศัน์เรือ่งรอยไทยสำมกรงุศร  ี
 9. หลกัฐำนประวตัศิำสตรม์คีวำมส ำคญัต่อวธิกีำรทำง

ประวตัศิำสตรอ์ย่ำงไร  
  ก. ใหข้อ้มลูทำงประวตัศิำสตร์ 
  ข. ก ำหนดวธิกีำรศกึษำทำงประวตัศิำสตร ์ 
  ค. ก ำหนดหวัขอ้หรอืประเดน็ทำงประวตัศิำสตร ์ 
  ง. ท ำใหเ้กดิวธิกีำรทำงประวตัศิำสตร ์ 
 10. หลกัฐำนปฐมภมูมิคีวำมน่ำเชือ่ถอืกวำ่หลกัฐำนทุตยิภมู ิ

เพรำะเหตุใด  
  ก. หลกัฐำนทุตยิภมูใิชข้อ้มลูจำกหลกัฐำนปฐมภูม ิ
  ข. หลกัฐำนปฐมภมูสิรำ้งขึน้โดยปรำศจำกควำมล ำเอยีง 
  ค. หลกัฐำนปฐมภมูไิมส่อดแทรกควำมคดิเหน็ของผูส้รำ้ง 
  ง. ผูส้รำ้งหลกัฐำนปฐมภมูมิขีอ้มลูทีด่กีว่ำและตรงกบั

 ควำมเป็นจรงิมำกทีส่ดุ 

 
 

 
 

เฉลย          

 1. ข  2. ง  3. ก   4. ข  5. ข  6. ก  7. ง   8. ข  9. ก   10. ง 
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แบบทดสอบหลงัเรยีน บทเรยีนส าเรจ็รปู เรื่อง หลกัฐานทางประวติัศาสตร ์

ค าช้ีแจง ใหน้กัเรยีนเลือกค ำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพยีงข้อเดียว 

 1. หลกัฐำนลำยลกัษณ์อกัษรมคีวำมส ำคญัต่อกำรศกึษำ
ประวตัศิำสตรอ์ย่ำงไร  

  ก. เป็นหลกัฐำนทีน่่ำเชือ่ถอืทีสุ่ด 
  ข. เป็นหลกัฐำนทีม่จี ำนวนมำก หำง่ำย 
  ค. เป็นหลกัฐำนทีใ่หข้อ้มลูงำ่ยกวำ่หลกัฐำนอื่น 
  ง.  เป็นหลกัฐำนทีใ่หข้อ้มลูประวตัศิำสตร์ดทีีส่ดุ 
 2. หลกัฐำนประวตัศิำสตรม์คีวำมส ำคญัต่อวธิกีำรทำง

ประวตัศิำสตรอ์ย่ำงไร  
  ก. ใหข้อ้มลูทำงประวตัศิำสตร์ 
  ข. ท ำใหเ้กดิวธิกีำรทำงประวตัศิำสตร ์ 
  ค. ก ำหนดวธิกีำรศกึษำทำงประวตัศิำสตร ์ 
  ง. ก ำหนดหวัขอ้หรอืประเดน็ทำงประวตัศิำสตร์ 
 3. หลกัฐำนปฐมภมูมิคีวำมน่ำเชือ่ถอืกวำ่หลกัฐำนทุตยิภมู ิ

เพรำะเหตุใด  
  ก. ผูส้รำ้งหลกัฐำนปฐมภมูมิขีอ้มลูทีด่กีว่ำและตรงกบั 

  ควำมเป็นจรงิมำกทีส่ดุ 
  ข. หลกัฐำนปฐมภมูไิมส่อดแทรกควำมคดิเหน็ของผูส้รำ้ง 
  ค. หลกัฐำนปฐมภมูสิรำ้งขึน้โดยปรำศจำกควำมล ำเอยีง 
  ง. หลกัฐำนทุตยิภมูใิชข้อ้มลูจำกหลกัฐำนปฐมภูม ิ
 4. ขอ้ใดไมเ่ป็นหลกัฐำนทำงประวตัศิำสตรส์มยัอยุธยำ 
  ก. วดัมหำธำตุ ข. เจดยี์สรุโิยทยั 
  ค. ค ำใหก้ำรกรงุเกำ่ ง. กฎหมำยตรำสำมดวง 
 5. หลกัฐำนชัน้ตน้และหลกัฐำนชัน้รอง มคีณุค่ำแตกต่ำงกนั

อย่ำงไร 
  ก. หลกัฐำนชัน้รองแสดงถงึภมูปัิญญำของคนอยุธยำ   

  ไดม้ำกกว่ำหลกัฐำนชัน้ตน้ 
  ข.  หลกัฐำนชัน้ตน้แสดงใหเ้หน็ภำพทำงประวตัศิำสตร์

  มำกกวำ่หลกัฐำนชัน้รอง 
  ค. หลกัฐำนชัน้รองมกีำรเรยีบเรยีงใหเ้ขำ้ใจไดง้ำ่ยกวำ่

  หลกัฐำนชัน้ตน้  
  ง. หลกัฐำนชัน้ตน้ใหข้อ้มลูทีถู่กตอ้งแมน่ย ำมำกกวำ่

  หลกัฐำนชัน้รอง 

 6. ขอ้ใดจดัเป็นหลกัฐำนทำงโบรำณคดทีัง้หมด  
  ก. วดีทิศัน์เรือ่งรอยไทยสำมกรงุศร ี  
  ข.  พงศำวดำรอยุธยำ จดหมำยเหตุลำลูแบร์ 
  ค. ซุม้ใบเสมำวดัมหำธำตุ  ก ำแพงเมอืงเก่ำ 
  ง. โครงกระดกู เครือ่งมอื-เครือ่งใช ้
 7. พระรำชพงศำวดำรฉบบัใดไม่เกีย่วกบัอยุธยำ 
  ก. พงศำวดำรฉบบัสยำมรฐั 
  ข. พงศำวดำรฉบบัของฟำน ฟลตี 
  ค. พงศำวดำรฉบบัพระรำชหตัถเลขำ 
  ง.  พงศำวดำรกรงุสยำมฉบบับรติชิมวิเซยีม 
 8. ขอ้ใดเป็นหลกัฐำนประวตัศิำสตรท์ีแ่ตกต่ำงจำกพวก 
  ก. แผนทีอ่ยุธยำ 
  ข. เจดยี์วดัรำชบรูณะ 
  ค.  เครือ่งถว้ยชำมเบญจรงค์ 
  ง. พงศำวดำรฉบบัหลวงประเสรฐิฯ 
 9. พงศำวดำรกรงุเกำ่ฉบบัหลวงประเสรฐิอกัษรนิติ ์เป็น

พงศำวดำรทีน่่ำเชือ่ถอืทีส่ดุในจ ำนวนพงศำวดำรต่ำงๆ  
ในสมยัอยุธยำ เป็นเพรำะเหตุใด 

  ก. อธบิำยเหตุกำรณ์ในแต่ละรชักำลชดัเจนแต่ไมบ่นัทกึ
  ศกัรำช 

  ข. เรยีงล ำดบัรชักำลไดถู้กตอ้งแต่ศกัรำชไมถู่กตอ้ง 
  ค. บนัทกึศกัรำชถูกตอ้งแต่เหตุกำรณ์ไมถู่กตอ้ง 
  ง. บนัทกึเหตุกำรณ์และศกัรำชถูกตอ้ง 
 10. หลกัฐำนทีไ่มเ่ป็นลำยลกัษณ์อกัษรเรยีกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำอะไร 
  ก.  หลกัฐำนรว่มสมยั 
  ข. หลกัฐำนทำงวฒันธรรม 
  ค.  หลกัฐำนทำงโบรำณคด ี
  ง. หลกัฐำนทำงภมูปัิญญำ 

 
 

 

เฉลย          

 1. ก  2. ก  3. ก   4. ง  5. ค  6. ค  7. ก   8. ง  9. ง   10. ค 
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ภาพวาดแผนท่ีกรงุศรีอยุธยา 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพวดัพุทไธศวรรย ์

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพเครื่องสงัคโลก 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพพระพทุธรปู 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพพระราชพงศาวดารกรงุศรีอยุธยา 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง 

 
 
 
 
 

บตัรภาพ 

ท่ีมา : ภำพที ่1 http://siamportuguesestudy.blogspot.com ภำพที ่4 http://www.chomthai.com 
 ภำพที ่2 http://travel.upyim.com ภำพที ่5 http://www.iseehistory.com  
 ภำพที ่3 http://www.vituzoh.com  ภำพที ่6 http://onpicha.net46.net  


 

1 2 
3 4 
5 6 

 

http://siamportuguesestudy.blogspot.com/2010/06/blog-post_8516.html
http://www.chomthai.com/forum/view.php?qID=3958
http://travel.upyim.com/2012/09/29/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2-%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0-9-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B9%84%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C/
http://www.iseehistory.com/index.php?lay=boardshow&ac=webboard_show&WBntype=4&No=1303890
http://www.vituzoh.com/tag/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81/
http://onpicha.net46.net/MidtermProject/WatKongka.htm
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แบบสงัเกตพฤติกรรม    การท างานรายบคุคล  
 

ค าช้ีแจง :  ให ้ผูส้อน สงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนในระหวำ่งเรยีนและนอกเวลำเรยีน แลว้ขดี ✓ ลงในช่อง 
 ทีต่รงกบัระดบัคะแนน 

 

ล าดบั 
ท่ี 

ช่ือ-สกลุ 
ของผู้รบัการประเมิน 

ความตัง้ใจ 
ในการท างาน 

ความ
รบัผิดชอบ 

การตรงต่อ
เวลา 

ความสะอาด
เรียบร้อย 

ผลส าเรจ็ 
ของงาน 

รวม 
20 

คะแนน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       
      

 ลงชื่อ .................................................... ผูป้ระเมนิ  
  ................ /................ /................ 
 
 

 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมอย่างสม า่เสมอ ให ้ 4 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบ่อยครัง้ ให ้ 3 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบางครัง้ ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมน้อยครัง้ ให ้ 1 คะแนน 
 

เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดบัคณุภาพ 
18 - 20 ดมีำก 
14 - 17 ด ี
10 - 13 พอใช ้

ต ่ำกวำ่ 10 ปรบัปรงุ 
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แบบสงัเกตพฤติกรรม    การท างานกลุ่ม  
 

ค าช้ีแจง :  ให ้ผูส้อน สงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนในระหวำ่งเรยีนและนอกเวลำเรยีน แลว้ขดี ✓ ลงในช่อง 
 ทีต่รงกบัระดบัคะแนน 

 

ล าดบั 
ท่ี 

ช่ือ-สกลุ 
ของผู้รบัการประเมิน 

การแสดง
ความคิดเห็น 

การยอมรบั 
ฟังคนอ่ืน 

การท างาน 
ตามท่ีได้รบั 
มอบหมาย 

ความมีน ้าใจ 

การมี 
ส่วนร่วมใน
การปรบัปรงุ 
ผลงานกลุ่ม 

รวม 
20 

คะแนน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       
      

 ลงชื่อ .................................................... ผูป้ระเมนิ  
  ................ /................ /................ 
 
 

 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมอย่างสม า่เสมอ ให ้ 4 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบ่อยครัง้ ให ้ 3 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบางครัง้ ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมน้อยครัง้ ให ้ 1 คะแนน 
 

เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดบัคณุภาพ 
18 - 20 ดมีำก 
14 - 17 ด ี
10 - 13 พอใช ้

ต ่ำกวำ่ 10 ปรบัปรงุ 
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แบบประเมิน   คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
 

ค าช้ีแจง :   ให ้ผูส้อน สงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนในระหวำ่งเรยีนและนอกเวลำเรยีน แลว้ขดี ✓ ลงในช่อง 
 ทีต่รงกบัระดบัคะแนน 

 

คณุลกัษณะ 
อนัพึงประสงคด้์าน 

รายการประเมิน 
ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 

1. รกัชาติ ศาสน์ 
 กษตัริย ์

1.1 ยนืตรงเมือ่ไดย้นิเพลงชำต ิรอ้งเพลงชำตไิด ้และอธบิำยควำมหมำยของ 
เพลงชำต ิ

    

1.2 ปฏบิตัตินตำมสทิธแิละหน้ำทีข่องนกัเรยีน     

1.3 ใหค้วำมร่วมมอื รว่มใจ ในกำรท ำงำนกบัสมำชกิในโรงเรยีน     

1.4 เขำ้รว่มกจิกรรมและมสีว่นรว่มในกำรจดักจิกรรมทีส่รำ้งควำมสำมคัค ี
ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อโรงเรยีนและชมุชน 

    

1.5 เขำ้รว่มกจิกรรมทำงศำสนำทีต่นนับถอื ปฏบิตัตินตำมหลกัของศำสนำ     

1.6 เขำ้รว่มกจิกรรมและมสีว่นรว่มในกำรจดักจิกรรมทีเ่กีย่วกบัสถำบนั
พระมหำกษตัรยิ์ตำมทีโ่รงเรยีนและชมุชนจดัขึน้ 

    

2. ซ่ือสตัย ์สุจริต 2.1 ใหข้อ้มลูทีถู่กตอ้ง และเป็นจรงิ     

2.2 ปฏบิตัใินสิง่ทีถู่กตอ้ง ละอำย และเกรงกลวัที่จะท ำควำมผดิ ท ำตำม
สญัญำทีต่นใหไ้วก้บัเพื่อน พ่อแม ่หรอืผูป้กครอง และคร ู

    

2.3 ปฏบิตัติ่อผูอ้ื่นดว้ยควำมซื่อตรง ไมห่ำประโยชน์ในทำงทีไ่มถู่กต้อง     

3. มีวินัย 
รบัผิดชอบ 

3.1 ปฏบิตัติำมขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของครอบครวั 
และโรงเรยีน ตรงต่อเวลำในกำรปฏบิตักิจิกรรมต่ำงๆ ในชวีติประจ ำวนั 
และรบัผดิชอบในกำรท ำงำน 

    

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1 แสวงหำขอ้มลูจำกแหล่งกำรเรยีนรูต้่ำงๆ     

4.2 มกีำรจดบนัทกึควำมรูอ้ย่ำงเป็นระบบ     

4.3 สรปุควำมรูไ้ดอ้ย่ำงมเีหตุผล     

5. อยู่อย่างพอเพียง 5.1 ใชท้รพัย์สนิของตนเอง เชน่ สิง่ของ เครือ่งใช ้ฯลฯ อย่ำงประหยดั คุม้คำ่ 
และเกบ็รกัษำดแูลอย่ำงด ีและใชเ้วลำอย่ำงเหมำะสม 

    

5.2 ใชท้รพัยำกรของส่วนรวมอย่ำงประหยดั คุม้คำ่ และเกบ็รกัษำดแูลอย่ำงด ี     

5.3 ปฏบิตัตินและตดัสนิใจดว้ยควำมรอบคอบ มเีหตุผล     

5.4 ไมเ่อำเปรยีบผูอ้ื่น และไมท่ ำใหผู้อ้ื่นเดอืดรอ้น พรอ้มใหอ้ภยัเมือ่ผูอ้ื่น
กระท ำผดิพลำด 
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คณุลกัษณะ 
อนัพึงประสงคด้์าน 

รายการประเมิน 
ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 

 5.5 วำงแผนกำรเรยีน กำรท ำงำนและกำรใชช้วีติประจ ำวนับนพื้นฐำนของ
ควำมรู ้ขอ้มลู ขำ่วสำร 

    

5.6 รูเ้ท่ำทนักำรเปลีย่นแปลงทำงสงัคม และสภำพแวดลอ้ม ยอมรบัและ
ปรบัตวั อยู่รว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่ำงมคีวำมสขุ 

    

6. มุ่งมัน่ในการ 
 ท างาน 

6.1 มคีวำมตัง้ใจและพยำยำมในกำรท ำงำนทีไ่ดร้บัมอบหมำย     

6.2 มคีวำมอดทนและไมท่อ้แทต้่ออุปสรรคเพื่อใหง้ำนส ำเรจ็     

7. รกัความเป็นไทย 7.1 มจีติส ำนึกในกำรอนุรกัษ์วฒันธรรมและภมูปัิญญำไทย     

7.2 เหน็คณุค่ำและปฏบิตัตินตำมวฒันธรรมไทย     

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รูจ้กัชว่ยพ่อแม ่ผูป้กครอง และครทู ำงำน     

8.2 อำสำท ำงำน ชว่ยคดิ ช่วยท ำ และแบง่ปันสิง่ของใหผู้อ้ื่น     

8.3 ดแูล รกัษำทรพัย์สมบตัขิองหอ้งเรยีน โรงเรยีน ชมุชน      

8.4 เขำ้รว่มกจิกรรมเพื่อสงัคมและสำธำรณประโยชน์ของโรงเรยีน     

 

 ลงชื่อ .................................................... ผูป้ระเมนิ  
  ................ /................ /................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมอย่างสม า่เสมอ ให ้ 4 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบ่อยครัง้ ให ้ 3 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบางครัง้ ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมน้อยครัง้ ให ้ 1 คะแนน 
 

 

เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดบัคณุภาพ 
191 - 108  ดมีำก 
73 - 90 ด ี
54 - 72 พอใช ้

ต ่ำกวำ่ 54 ปรบัปรงุ 
 



 
 

 

 

 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1                 แผนการจัดการเรียนรูท่ี้   3                         เรื่อง  การประเมินคุณค่าของหลักฐาน 
รหัสวิชา   ส  22131   รายวิชา    ประวัติศาสตร์                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี   2                                      จ านวนเวลาเรียน    1    ชั่วโมง 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน    ส 4.1 ม.2/2 วิเครำะห์ควำมแตกต่ำงระหว่ำงควำมจรงิกบัข้อเทจ็จรงิของเหตุกำรณ์ทำงประวัติศำสตร ์
2. สาระส าคัญ ( ความคิดรวบยอดของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
                    หลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ มีควำมส ำคัญในกำรศึกษำประวัติศำสตร์ เป็นกำรแสวงหำควำมจริงจำกหลักฐำน
ประวัติศำสตร์ ดังนั้นกำรประเมินคุณค่ำของหลักฐำนประวัติศำสตร์ว่ำจะมีค่ำมำกน้อยเพียงใดจะท ำให้หลักฐำนนั้นเกิดควำมน่ำเช่ือถือ
มำกข้ึน 
3. สาระการเรียนรู้ 
 3.1 สาระการเรยีนรู้  
  3.1.1 สาระการเรียนรู้ (ท่ีเกิดในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
            1) ตัวอย่ำงกำรประเมินควำมน่ำเช่ือถือของหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ไทยที่อยู่ในทอ้งถ่ินของตนเองหรอื
หลกัฐำนสมยัอยุธยำ (เช่ือมโยงกบั มฐ. ส 4.3) 
            2) กำรแยกแยะระหว่ำงข้อมลูกบัควำมคิดเห็น รวมทั้งควำมจริงกับข้อเทจ็จรงิ จำกหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ 
  3.1.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ท่ีเกิดในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 

3.2 ทักษะกระบวนการ 
 3.2.1   ควำมสำมำรถในกำรคิด  ในกำรแกป้ัญหำ และในกำรใช้ทกัษะชีวิต  

3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  3.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรยีนรู้และตัวชี้วัดท่ี
เกิดในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 

          นักเรียนสำมำรถประเมินควำมน่ำเช่ือถือของหลกัฐำนทำงประวัติศำสตร์ในลักษณะต่ำงๆ ได ้
3.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรยีนรู้) 

   รักชำติศำสน์ กษัตริย ์
   ซื่อสัตย์สจุริต 
   มีวินัย 
   ใฝ่ควำมรู ้
   อยู่อย่ำงพอเพียง 
   มุ่งมั่นในกำรท ำงำน 
   รักควำมเป็นไทย 
   มีจิตสำธำรณะ 



 
 

 

3.4 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน(ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   ควำมสำมำรถในกำรสือ่สำร 
    ควำมสำมำรถในกำรคิด 
   ควำมสำมำรถในกำรแก้ปญัหำ 
   ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต 
   ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลย ี

3.5 ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 (ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   Reading: อ่ำนออก 
   Writing: เขียนได ้
   Arithmatic: มทีักษะในกำรค ำนวณ 
   Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในกำรคิดวิเครำะห์ และแก้ไขปัญหำได ้
   Creativity and Innovation: คิดอย่ำงสร้ำงสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
   Collaboration Teamwork and Leadership: ให้ควำมร่วมมือในกำรท ำงำนเป็นทีมมีภำวะผู้น ำ 
   Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในกำรสื่อสำร และรู้เท่ำทันสือ่ 
    Cross-Cultural Understanding: มีควำมเข้ำใจควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรม 
   Computing and ICT Literacy: มีทกัษะกำรใช้คอมพวิเตอร์ และรู้เท่ำทันเทคโนโลย ี
   Career and Learning Skills: มีทกัษะทำงอำชีพ และกระบวนกำรเรียนรู้ต่ำงๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มเีมตตำกรุณำ มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพื้นฐำนส ำคัญทีผู่้บริหำรโรงเรียน
จะต้องมีเพือ่เป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อนกัเรียนได้ศึกษำอย่ำงลึกซึง้ 

3.6 การบูรณาการตามพระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาต ิ(ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   บูรณำกำรงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน...................................................................... ...... 
   บูรณำกำรเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................ 
   บรูณำกำรโครงกำรโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 
4. ภาระงาน (ทุกภาระงานท่ีเกิดในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู)้ 
 4.1 ใบงำนที่ 1.1 เรื่อง กำรประเมินคุณค่ำของหลักฐำน 
 

5. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ 
วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 

ตรวจใบงำนที ่1.1 ใบงำนที ่1.1 รอ้ยละ 60 ผำ่นเกณฑ ์

ตรวจแบบบนัทกึกำรอ่ำน แบบบนัทกึกำรอ่ำน ระดบัคณุภำพ 2 ผำ่นเกณฑ์ 

สงัเกตพฤตกิรรมกำรท ำงำนรำยบคุคล แบบสงัเกตพฤตกิรรมกำรท ำงำนรำยบคุคล ระดบัคณุภำพ 2 ผำ่นเกณฑ์ 

สงัเกตพฤตกิรรมกำรท ำงำนกลุ่ม แบบสงัเกตพฤตกิรรมกำรท ำงำนกลุ่ม ระดบัคณุภำพ 2 ผำ่นเกณฑ์ 

สงัเกตควำมมวีนิยั ใฝ่เรยีนรู ้มุง่ม ัน่ในกำรท ำงำน และรกัควำมเป็นไทย แบบประเมนิคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ ระดบัคณุภำพ 2 ผำ่นเกณฑ์ 



 
 

 

6. กิจกรรมการเรยีนรู้ (ระบุใหล้ะเอียดและชัดเจน) 
วิธีสอน (วิธีสอนแบบ สืบเสาะหาความรู ้(Inquiry Method : 5E)) 
ขั้นท่ี 1   กระตุ้นความสนใจ 
1. ครูแจกบัตรภำพให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรยีนร่วมกันสนทนำเกี่ยวกับภำพว่ำ ภำพดงักล่ำวเป็นของจรงิหรือของเลียนแบบ พร้อมอธิบำย
เหตผุล 
2. นักเรียนตอบค ำถำมกระตุ้นควำมคิด 
3. ครูอ่ำนโฆษณำกำรปลอมแปลงวุฒกิำรศึกษำให้นกัเรียนฟัง แล้วใหน้ักเรียนช่วยกันแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกบัข้อมูลดงักล่ำวว่ำเช่ือถือ
ไดห้รือไม่ เพรำะเหตุใด 
 (ค ำถำมกระตุ้นควำมคิด)  ข่ำวกำรรบัสมัครเข้ำเรยีนช้ัน ม.1 โดยใช้หลกัฐำนจบ ป.6 ปลอม โรงเรียนตรวจพบ นกัเรียนคนนัน้จงึไมจ่บ ม.3 
เป็นเพรำะเหตุใด    (ใช้หลกัฐำนปลอมมำตัง้แต่แรกสมัครเข้ำเรียน) 
ขั้นท่ี 2   ส ารวจค้นหา 
1. ครูแจกใบควำมรู้ เรือ่ง กำรประเมินคุณค่ำของหลกัฐำน ใหน้ักเรียนแต่ละกลุม่ (กลุ่มเดมิจำกแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 1) 
2. นักเรียนแตล่ะกลุม่ร่วมกันศึกษำควำมรูเ้รื่อง กำรประเมินคุณค่ำของหลักฐำน จำกหนังสือเรยีนและใบควำมรู้ แล้วบันทึกควำมรู้ที่ไดล้ง
ในแบบบันทกึกำรอ่ำน 
3. นักเรียนตอบค ำถำมกระตุ้นควำมคิด 
(ค ำถำมกระตุน้ควำมคิด)นกัเรียนคิดว่ำ มีวิธีกำรใดอกีทีส่ำมำรถใช้ในกำรประเมินคุณค่ำของหลักฐำนประวัติศำสตร์ได้(ดุลยพินจิของ
ครูผูส้อน) 
ขั้นท่ี 3   อธิบายความรู ้
1. นักเรียนแตล่ะคนผลัดกันอธิบำยควำมรูท้ี่ได้จำกกำรศึกษำให้เพื่อนในกลุม่ฟงั ผลัดกันซักถำมข้อสงสัยและผลดักันอธิบำยจนทกุคนมี
ควำมเข้ำใจชัดเจน 
2. ครูและนักเรยีนร่วมกันสรปุควำมรูเ้รือ่ง กำรประเมินคุณค่ำของหลกัฐำน 
3. นักเรียนตอบค ำถำมกระตุ้นควำมคิด 
(ค ำถำมกระตุน้ควำมคิด)     หลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ที่มีควำมน่ำเช่ือถือเกดิผลดีอยำ่งไร   (ดุลยพินิจของครูผูส้อน) 
ขัน้ท่ี 4   ขยายความเข้าใจ 
1. นักเรียนแตล่ะกลุม่ช่วยกันท ำใบงำนที่ 1.1 เรือ่ง กำรประเมินคุณค่ำของหลกัฐำน เมื่อท ำเสร็จแล้วช่วยกันตรวจสอบควำมถูกต้อง หำกมี
ข้อบกพรอ่งให้ช่วยกันเตมิเต็มค ำตอบให้สมบรูณ์ 
2. นักเรียนตอบค ำถำมกระตุ้นควำมคิด 
(ค ำถำมกระตุน้ควำมคิด)     ควำมจรงิกับข้อเท็จจริงต่ำงกันอย่ำงไร  (ข้อเทจ็จรงิ คือ กำรอธิบำยขยำยควำมของควำมจรงิ) 
ขัน้ท่ี 5   ตรวจสอบผล 
1. ครูและนักเรยีนร่วมกันเฉลยค ำตอบในใบงำนที่ 1.1 
2. นักเรียนตอบค ำถำมกระตุ้นควำมคิด 
(ค ำถำมกระตุน้ควำมคิด)     หลกัฐำนทำงประวัตศิำสตร์ที่ดีมีคุณค่ำควรเป็นข้อมลูแบบใด  (ข้อเท็จจริง) 



 
 

 

7. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ (ท่ีใช้ในแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้) 
 7.1 สื่อการเรียนรู้ 
  1) หนงัสอืเรียน ประวัติศำสตร์ ม.2 
  2) ใบควำมรู้ เรื่อง กำรประเมินคุณค่ำของหลักฐำน 
  3) ตัวอย่ำงกำรโฆษณำปลอมแปลงวุฒกิำรศึกษำ 
  4) บัตรภำพ 
  5) ใบงำนที่ 1.1 เรือ่ง กำรประเมินคุณค่ำของหลักฐำน 
7..2 แหล่งการเรยีนรู้ 
  -     
8. บันทึกหลังการสอน 
 8.1 ดา้นความรู ้
......................................................................................................................................................... ............................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... ..................................................................................................... 
 8.2 ดา้นทักษะกระบวนการ 
......................................................................................................................................................... ............................................................................................... 
......................................................................................................................................................... .......................................................................................................... 
 8.3 ดา้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  8.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
......................................................................................................................................................... ......................................................................................... 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................... 
  8.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
......................................................................................................................................................... ............................................................................................... 
......................................................................................................................................................... .................................................................................................... 
 8.4 ดา้นสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
......................................................................................................................................................... ................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... ......................................................................................... 
9. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
......................................................................................................................................................... ........................................................................................... 
     
 
 
 

ลงช่ือ ....................................................... ผูส้อน 
(  นำงสำวณัฐกำญจน์  แช่มช้อย  ) 

วันที่ ......................................................................... 



 
 

 

10. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
......................................................................................................................................................... ................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... ............................................................................................ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ .......................................................  
       (  นำยพรเทพ  พันพุก  ) 

วันที่ ......................................................................... 



 
 

 

 
 

 
การประเมินคณุค่าของหลกัฐาน 

 กำรประเมนิคุณค่ำของหลกัฐำน หรอืกำรวพิำกษ์วธิทีำงประวตัิศำสตร ์คอื กำรตรวจสอบหลกัฐำนและขอ้มลูใน
หลกัฐำนเหล่ำนัน้วำ่ มคีวำมน่ำเชือ่ถอืหรอืไม ่ประกอบดว้ยกำรวพิำกษ์หลกัฐำนและวพิำกษ์ขอ้มลูโดยขัน้ตอนทัง้สอง    
จะกระท ำควบคูก่นัไป เนื่องจำกกำรตรวจสอบหลกัฐำนตอ้งพจิำรณำจำกเนื้อหำ หรอืขอ้มลูภำยในหลกัฐำนนัน้ และในกำร
วพิำกษ์ขอ้มลูกต็อ้งอำศยัรปูลกัษณะของหลกัฐำนภำยนอกประกอบดว้ยกำรวพิำกษ์หลกัฐำนหรอืวพิำกษ์ภำยนอก      
 1. กำรประเมนิภำยนอกหรอืกำรวพิำกษ์ภำยนอก เป็นกำรพจิำรณำตรวจสอบหลกัฐำนทีไ่ดค้ดัเลือกไวแ้ต่ละชิน้วำ่
มคีวำมน่ำเชือ่ถอืเพยีงใด เป็นกำรประเมนิลกัษณะทัว่ไปของหลกัฐำนนัน้ เพื่อดูวำ่เป็นของจรงิหรอืของปลอม โดย
พจิำรณำ เชน่ ใครเป็นผูท้ ำหรอืเขยีน ท ำหรอืเขยีนขึน้เมือ่ใด ท ำหรอืเขยีนขึน้ท ำไม ท ำหรอืเขยีนขึน้ทีไ่หน ทัง้นี้ กำร
ประเมนิจำกสภำพภำยนอกของหลกัฐำน เป็นควำมพยำยำมในกำรคน้หำแหล่งทีม่ำทีแ่น่นอนของขอ้มลูหรอืหลกัฐำนทำง
ประวตัศิำสตร ์รวมถงึ กำรตรวจสอบควำมแทจ้รงิหรอืควำมผดิพลำดและเอกสำรทีไ่ม่ปรำกฏทีม่ำ ในกำรรวบรวมและ
บนัทกึขอ้มลูทำงประวตัศิำสตร ์โดยในกำรน ำควำมพยำยำมในกำรคน้หำค ำตอบตำมหวัขอ้ ใคร, ทีไ่หน, เมือ่ใด และ 
อย่ำงไร ทีข่อ้มลูประวตัศิำสตรไ์ดถู้กบนัทกึขึน้ หรอืว่ำขอ้มลูนี้มคีวำมส ำคญัต่อประวตัิศำสตรอ์ย่ำงไร เชน่ กำรตรวจสอบ
ภำพยนตรเ์รือ่ง ต ำนำนสมเดจ็พระนเรศวร เป็นกำรตรวจสอบกบัเรือ่งรำวทำงประวตัศิำสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัเนื้อเรือ่งวำ่มี
ควำมสอดคลอ้งตอ้งกนัหรอืไม ่ผูส้รำ้ง ผูก้ ำกบั ผูเ้ขยีนบท มพีื้นเพเป็นอย่ำงไร เป็นกำรตรวจสอบวเิครำะห์ภำยนอกที่
ประเมนิตวัหลกัฐำน มไิดมุ้ง่ทีข่อ้มลูในหลกัฐำน ดงันัน้ข ัน้ตอนนี้จงึเป็นกำรสกดัหลกัฐำนทีไ่มน่่ำเชือ่ถอืออกไป 
 2. กำรประเมนิภำยในหรอืกำรวพิำกษ์ภำยใน เป็นกำรประเมนิขอ้มูลในหลกัฐำน พจิำรณำเนื้อหำหรอืควำมหมำย
ทีแ่สดงออกในหลกัฐำน ว่ำมคีวำมน่ำเชือ่ถอืเพยีงใด มขีอ้ควำมใดทีน่่ำสงสยัหรอืกล่ำวไวไ้มถู่กตอ้ง โดยเน้นถงึควำม
ถูกตอ้ง คณุค่ำ ตลอดจนควำมหมำยทีแ่ทจ้รงิ ซึง่นบัวำ่มคีวำมส ำคญัต่อกำรประเมนิหลกัฐำนทีเ่ป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
เพรำะขอ้มลูในเอกสำรมทีัง้ทีค่ลำดเคลื่อน และมอีคตขิองผูบ้นัทกึแฝงอยู่ หำกนกัประวตัศิำสตรล์ะเลยกำรวพิำกษ์ขอ้มลู
ผลทีอ่อกมำอำจจะผดิพลำดจำกควำมเป็นจรงิ เชน่ ภำพยนตรป์ระวตัศิำสตรเ์รือ่งต ำนำนสมเดจ็พระนเรศวร ไดเ้ล่ำ
เรือ่งรำวประวตัศิำสตรไ์วอ้ย่ำงไร เนื้อเรือ่งสมจรงิแคไ่หน ฯลฯ เป็นกำรวเิครำะห์ภำยใน   
 สรปุวำ่กำรประเมนิหลกัฐำนทำงประวตัศิำสตรใ์หค้วำมส ำคญักบัขอ้มลู ซึง่หำกตรวจสอบจำกแหล่งที่แตกต่ำงกนั
ย่อมจะไดข้อ้มลูทีแ่ยง้กนัได ้และกำรตรวจสอบภำยในเพยีงอย่ำงเดยีวอำจท ำใหเ้รำหลงเชือ่ขอ้มลูจำกเอกสำรหลกัฐำนนัน้
แต่เพยีงดำ้นเดยีว ในทำงกลบักนั กำรตรวจสอบวเิครำะห์ภำยนอกทีย่งัไมร่อบดำ้นพอกอ็ำจท ำใหเ้กดิกำรดว่นสรปุต่อ
หลกัฐำนผดิพลำดไดเ้ชน่กนั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ใบความรู ้



 
 

 

เอกสารประกอบการสอน 

 
 
 

 
ตวัอย่างการโฆษณาปลอมแปลงเอกสาร 

รบัท าวฒิุการศึกษา ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ของจริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 หำกคุณมีปัญหำดำ้นวุฒิกำรศกึษำ เช่น เรียนไม่จบ, เรยีนไม่ตรงสำยงำน, ปัญหำกำรสมคัรเรยีนต่อ, ต้องกำร       
น ำวฒุฯิ ไปสมคัรงำนเพื่อใหต้รงกบัสำยงำน หรอืเพื่อปรบัขึน้เงนิเดอืน ฯลฯ 
ท่ีน่ี..ถือว่ามีผูใ้ช้บริการมากท่ีสุด และไม่เคยมีปัญหาใดๆ ตามมาภายหลงั 
 เรำด ำเนินกำรมำกวำ่ 7 ปี โดยไมม่ปัีญหำสกัคร ัง้ สำมำรถตรวจสอบไดจ้ำกกระทรวง และมชีื่อในโรงเรยีนอยู่จรงิ 
รบัแกไ้ขปัญหำเรยีนไม่จบทุกกรณี ผ่ำนกระทรวง โดยสำมำรถใชไ้ปสมคัรงำน/ศกึษำต่อทัง้ในและต่ำงประเทศ สำมำรถ
ตรวจสอบได ้มชีื่อในฐำนขอ้มลูของโรงเรยีนจรงิรบัประกนัผลงำนตรวจสอบไดจ้รงิ โดยไมม่ขีอ้กงัขำ จะใชส้มคัรงำนหรอื
เรยีนต่อกส็บำยใจ ของจรงิแน่นอน เรำมรีหสันกัศกึษำใหต้รวจสอบกบัฐำนขอ้มลูของมหำวทิยำลยัไดเ้ลยครบั 
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 
 - ระดบัปฐมศกึษำ 5,000-8,000 บำท 
 - ระดบัมธัยมศกึษำตอนตน้ 12,000 - 20,000 บำท 
 - ระดบัมธัยมศกึษำตอนปลำย 15,000 - 22,000 บำท 
 - ระดบั ปวช. 20,000 - 32,000 บำท 
 - ระดบั ปวส. 25,000 - 40,000 บำท 
 - ระดบัปรญิญำตร ี37,000 - 90,000 บำท (เขำ้รบัปรญิญำได)้ 
 - ระดบัปรญิญำโท 120,000 - 280,000 บำท (เขำ้รบัปรญิญำได)้ 
พเิศษ!!ส ำหรบัวฒุปิรญิญำตร ีหำกตอ้งกำรถ่ำยรปูรบัปรญิญำบตัร เพิม่อกีเพยีง 7,000 บำท 

***ท่านไม่สามารถเลือกสถาบนัได้ แต่สามารถเลือกคณะ และสาขาได้*** 
***การด าเนินการทกุขัน้ตอน ข้อมลูของลูกค้าจะถกูปกปิดเป็นความลบั*** 

***เกรดเฉลี่ยไม่ต า่กว่า 3.5*** 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพร้านค้าลอกเลียนแบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพสินค้าลอกเลียนแบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพร้าน KFC 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพสินค้าลอกเลียนแบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพร้าน NIKE 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพนามบตัรโฆษณาปลอมแปลงวฒิุการศึกษา 

 

บตัรภาพ 

ท่ีมา : ภำพที ่1 http://hilight.kapook.com ภำพที ่4 http://album.sanook.com 
 ภำพที ่2 http://news.hunsa.com ภำพที ่5 http://www.europark.si  

 ภำพที ่3 http://www.thai2aus.com  ภำพที ่6 http://plaza.ohozaa.com  
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http://hilight.kapook.com/view/63447
http://album.sanook.com/files/2187868
http://news.hunsa.com/54935-%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81Zophone5-%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%9F%E0%B8%995.html
http://www.europark.si/en/shops/ground/footwear-leather-goods/nike-shop---tomas-sport
http://www.thai2aus.com/phpBB3/viewtopic.php?f=12&t=34
http://plaza.ohozaa.com/tag/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2


 
 

 

 

 

 ใบงานท่ี 

 1.1 การประเมินคณุค่าของหลกัฐาน 

 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรยีนตอบค ำถำมต่อไปนี้ 

 1. กำรประเมนิควำมน่ำเชื่อถอืของหลกัฐำนทำงประวตัศิำสตรส์ำมำรถท ำไดด้ว้ยวธิใีดบำ้ง 
     
     
     

 2. หลกัฐำนทำงประวตัศิำสตรท์ีเ่ป็นลำยลกัษณ์อกัษร เป็นขอ้มลูทำงประวตัศิำสตรท์ีต่อ้งน ำมำด ำเนินกำร 
  อยำ่งไรต่อไป ก่อนทีจ่ะน ำไปใชอ้ำ้งองิ 
     

 3. ขอ้มลูทีป่รำกฏอยูใ่นหลกัฐำนทำงประวตัศิำสตรล์ำยลกัษณ์อกัษร เรยีกวำ่อะไร 
     

 4. ขอ้มลูทำงประวตัศิำสตรท์ีผู่เ้ขยีนไดแ้สดงควำมคดิเหน็ในเรื่องรำวทีบ่นัทกึขอ้มลู เรยีกวำ่อะไร 
     

 5. ท ำไมตอ้งแยกแยะขอ้มลูระหวำ่งขอ้เทจ็จรงิกบัควำมคดิเหน็ 
     

 6. ในปัจจุบนักำรรบัรูข้อ้มลูขำ่วสำรจำกแหล่งต่ำงๆ ของนกัเรยีนตอ้งใหค้วำมส ำคญัในเรื่องใด เพื่อไมใ่ห ้
  กำรรบัรูน้ัน้ผดิพลำด 
    

 7. พธิกีรในรำยกำรโทรทศัน์เสนอขำ่วประจ ำวนัดว้ยกำรอ่ำนขำ่วจำกหน้ำหนงัสอืพมิพแ์ละขยำยควำม 
  เพิม่เตมิ เป็นเรื่องของกำรใหข้อ้มลูดำ้นควำมคดิเหน็หรอืขอ้เทจ็จรงิ 
     

 8. ขอ้มลูทำงประวตัศิำสตรเ์ป็นขอ้เทจ็จรงิ หมำยถงึอะไร 
     

 9. กำรเสยีกรุงศรอียธุยำแก่พม่ำครัง้ที ่1  จดัเป็นขอ้มลูชนิดใด 
     

 10. กำรเสยีกรุงศรอียธุยำแก่พม่ำครัง้ที ่1 เป็นเพรำะคนไทยขำดควำมสำมคัค ี จดัเป็นขอ้มลูชนิดใด 
     



 
 

 

 

 

 ใบงานท่ี 

 1.1 การประเมินคณุค่าของหลกัฐาน 

 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรยีนตอบค ำถำมต่อไปนี้ 

 1. กำรประเมนิควำมเชื่อของหลกัฐำนทำงประวตัศิำสตรส์ำมำรถท ำไดด้ว้ยวธิใีดบำ้ง 
   1)  เป็นของแทห้รอืของปลอม 4)  ชว่งระยะเวลาทีจ่ดัท า  
   2)  ศกึษาภมูหิลงัของผูท้ าหลกัฐานหรอืผูเ้กีย่วขอ้ง 5)  รปูรา่งลกัษณะของหลกัฐาน  
   3)  วตัถุประสงคใ์นการท า   

 2. หลกัฐำนทำงประวตัศิำสตรท์ีเ่ป็นลำยลกัษณ์อกัษร เป็นขอ้มลูทำงประวตัศิำสตรท์ีต่อ้งน ำมำด ำเนินกำร 
  อยำ่งไรต่อไป ก่อนทีจ่ะน ำไปใชอ้ำ้งองิ 
   น ามาแยกแยะหาขอ้เทจ็จรงิ  

 3. ขอ้มลูทีป่รำกฏอยูใ่นหลกัฐำนทำงประวตัศิำสตรล์ำยลกัษณ์อกัษร เรยีกวำ่อะไร 
   ขอ้เทจ็จรงิ  

 4. ขอ้มลูทำงประวตัศิำสตรท์ีผู่เ้ขยีนไดแ้สดงควำมคดิเหน็ในเรื่องรำวทีบ่นัทกึขอ้มลู เรยีกวำ่อะไร 
   ความคดิเหน็  

 5. ท ำไมตอ้งแยกแยะขอ้มลูระหวำ่งขอ้เทจ็จรงิกบัควำมคดิเหน็ 
   เพือ่ใหไ้ดค้วามจรงิหรอืใกลเ้คยีงกบัความจรงิมากทีส่ดุ  

 6. ในปัจจุบนักำรรบัรูข้อ้มลูขำ่วสำรจำกแหล่งต่ำงๆ ของนกัเรยีนตอ้งใหค้วำมส ำคญัในเรื่องใด เพื่อไมใ่ห ้
  กำรรบัรูน้ัน้ผดิพลำด 
   การแยกแยะขอ้เทจ็จรงิกบัความคดิเหน็  

 7. พธิกีรในรำยกำรโทรทศัน์เสนอขำ่วประจ ำวนัดว้ยกำรอ่ำนขำ่วจำกหน้ำหนงัสอืพมิพแ์ละขยำยควำม 
  เพิม่เตมิ เป็นเรื่องของกำรใหข้อ้มลูดำ้นควำมคดิเหน็หรอืขอ้เทจ็จรงิ 
   การใหข้อ้มลูดา้นความคดิเหน็  

 8. ขอ้มลูทำงประวตัศิำสตรเ์ป็นขอ้เทจ็จรงิ หมำยถงึอะไร 
   มทีัง้ความจรงิและขอ้เทจ็จรงิ  

 9. กำรเสยีกรุงศรอียธุยำแก่พม่ำครัง้ที ่1  จดัเป็นขอ้มลูชนิดใด 
   ขอ้มลูทีเ่ป็นความจรงิ  

 10. กำรเสยีกรุงศรอียธุยำแก่พม่ำครัง้ที ่1 เป็นเพรำะคนไทยขำดควำมสำมคัค ี จดัเป็นขอ้มลูชนิดใด 
   ขอ้เทจ็จรงิ  



 
 

 

แบบบนัทึกการอ่าน 
 

 
  

ชือ่หนงัสอื  ชือ่ผูแ้ต่ง   นำมปำกกำ   

ส ำนกัพมิพ์  สถำนทีพ่มิพ์   ปีทีพ่มิพ์    

จ ำนวนหน้ำ   รำคำ  บำท อ่ำนวนัที ่  เดอืน   พ.ศ.   เวลำ   
          
 1. สำระส ำคญัของเรื่อง 
       
       

             
       

 2. วเิครำะหข์อ้คดิ/ประโยชน์ทีไ่ดจ้ำกเรื่องทีอ่่ำน 
       
       
       

 3. สิง่ทีส่ำมำรถน ำไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ ำวนั  
       
       

      

 4. ขอ้เสนอแนะของคร ู  
       
       
       
  

 ลงชื่อ  นกัเรยีน ลงชื่อ  ผูป้กครอง 
  ( ) ( ) 
 

 ลงชื่อ ครผููส้อน 
 ( )  

เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ผลงำนมีความสมบรูณ์ชดัเจน ให ้ 4 คะแนน ผลงำนมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่ ให ้ 2 คะแนน 
         ผลงำนมีข้อบกพร่องเพียงเลก็น้อย ให ้ 3  คะแนน ผลงำนมีข้อบกพร่องมาก                  ให ้ 1 คะแนน 



 
 

 

 

แบบสงัเกตพฤติกรรม    การท างานรายบคุคล  
 

ชื่อ   ชัน้   

ค าช้ีแจง : ให ้ผูส้อน สงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนในระหวำ่งเรยีนและนอกเวลำเรยีน แลว้ขดี ✓ ลงในช่อง 
 ทีต่รงกบัระดบัคะแนน 
 

ล าดบัท่ี รายการประเมิน 
ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 

1 กำรแสดงควำมคดิเหน็     
2 กำรยอมรบัฟังควำมคดิเหน็ของผูอ้ื่น     
3 กำรท ำงำนตำมหน้ำทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมำย     
4 ควำมมนี ้ำใจ     
5 กำรตรงต่อเวลำ     

                                                                        รวม  
      

 ลงชื่อ .................................................... ผูป้ระเมนิ  
  ................ /................ /................ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมอย่างสม า่เสมอ ให ้ 4 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบ่อยครัง้ ให ้ 3 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบางครัง้ ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมน้อยครัง้ ให ้ 1 คะแนน 

เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดบัคณุภาพ 
18 - 20 ดมีำก 
14 - 17 ด ี
10 - 13 พอใช ้

ต ่ำกวำ่ 10 ปรบัปรงุ 
 



 
 

 

 

แบบสงัเกตพฤติกรรม    การท างานกลุ่ม  
 

ชื่อกลุ่ม   ชัน้   

ค าช้ีแจง : ให ้ผูส้อน สงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนในระหวำ่งเรยีนและนอกเวลำเรยีน แลว้ขดี ✓ ลงในช่อง 
 ทีต่รงกบัระดบัคะแนน 
 
 

ล าดบัท่ี รายการประเมิน 
ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 

1 กำรแบ่งหน้ำทีก่นัอยำ่งเหมำะสม     
2 ควำมร่วมมอืกนัท ำงำน     
3 กำรแสดงควำมคดิเหน็     
4 กำรรบัฟังควำมคดิเหน็     
5 ควำมมนี ้ำใจช่วยเหลอืกนั     

                                                                        รวม  
      

 ลงชื่อ .................................................... ผูป้ระเมนิ  
  ................ /................ /................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมอย่างสม า่เสมอ ให ้ 4 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบ่อยครัง้ ให ้ 3 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบางครัง้ ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมน้อยครัง้ ให ้ 1 คะแนน 

เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดบัคณุภาพ 
18 - 20 ดมีำก 
14 - 17 ด ี
10 - 13 พอใช ้

ต ่ำกวำ่ 10 ปรบัปรงุ 
 



 
 

 

 

แบบประเมิน   คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
 

ค าช้ีแจง :   ให ้ผูส้อน สงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนในระหวำ่งเรยีนและนอกเวลำเรยีน แลว้ขดี ✓ ลงในช่อง 
 ทีต่รงกบัระดบัคะแนน 

 

คณุลกัษณะ 
อนัพึงประสงคด้์าน 

รายการประเมิน 
ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 

1. รกัชาติ ศาสน์ 
 กษตัริย ์

1.1 ยนืตรงเมือ่ไดย้นิเพลงชำต ิรอ้งเพลงชำตไิด ้และอธบิำยควำมหมำยของ 
เพลงชำต ิ

    

1.2 ปฏบิตัตินตำมสทิธแิละหน้ำทีข่องนกัเรยีน     

1.3 ใหค้วำมร่วมมอื รว่มใจ ในกำรท ำงำนกบัสมำชกิในโรงเรยีน     

1.4 เขำ้รว่มกจิกรรมและมสีว่นรว่มในกำรจดักจิกรรมทีส่รำ้งควำมสำมคัค ี
ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อโรงเรยีนและชมุชน 

    

1.5 เขำ้รว่มกจิกรรมทำงศำสนำทีต่นนับถอื ปฏบิตัตินตำมหลกัของศำสนำ     

1.6 เขำ้รว่มกจิกรรมและมสีว่นรว่มในกำรจดักจิกรรมทีเ่กีย่วกบัสถำบนั
พระมหำกษตัรยิ์ตำมทีโ่รงเรยีนและชมุชนจดัขึน้ 

    

2. ซ่ือสตัย ์สุจริต 2.1 ใหข้อ้มลูทีถู่กตอ้ง และเป็นจรงิ     

2.2 ปฏบิตัใินสิง่ทีถู่กตอ้ง ละอำย และเกรงกลวัทีจ่ะท ำควำมผดิ ท ำตำม
สญัญำทีต่นใหไ้วก้บัเพื่อน พ่อแม ่หรอืผูป้กครอง และคร ู

    

2.3 ปฏบิตัติ่อผูอ้ื่นดว้ยควำมซื่อตรง ไมห่ำประโยชน์ในทำงทีไ่มถู่กต้อง     

3. มีวินัย 
รบัผิดชอบ 

3.1 ปฏบิตัติำมขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของครอบครวั 
และโรงเรยีน ตรงต่อเวลำในกำรปฏบิตักิจิกรรมต่ำงๆ ในชวีติประจ ำวนั 
และรบัผดิชอบในกำรท ำงำน 

    

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1 แสวงหำขอ้มลูจำกแหล่งกำรเรยีนรูต้่ำงๆ     

4.2 มกีำรจดบนัทกึควำมรูอ้ย่ำงเป็นระบบ     

4.3 สรปุควำมรูไ้ดอ้ย่ำงมเีหตุผล     

5. อยู่อย่างพอเพียง 5.1 ใชท้รพัย์สนิของตนเอง เชน่ สิง่ของ เครือ่งใช ้ฯลฯ อย่ำงประหยดั คุม้คำ่ 
และเกบ็รกัษำดแูลอย่ำงด ีและใชเ้วลำอย่ำงเหมำะสม 

    

5.2 ใชท้รพัยำกรของส่วนรวมอย่ำงประหยดั คุม้คำ่ และเกบ็รกัษำดแูลอย่ำงด ี     

5.3 ปฏบิตัตินและตดัสนิใจดว้ยควำมรอบคอบ มเีหตุผล     

5.4 ไมเ่อำเปรยีบผูอ้ื่น และไมท่ ำใหผู้อ้ื่นเดอืดรอ้น พรอ้มใหอ้ภยัเมือ่ผูอ้ื่น
กระท ำผดิพลำด 

    

 



 
 

 

 

 
คณุลกัษณะ 

อนัพึงประสงคด้์าน 
รายการประเมิน 

ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 

 5.5 วำงแผนกำรเรยีน กำรท ำงำนและกำรใชช้วีติประจ ำวนับนพื้นฐำนของ
ควำมรู ้ขอ้มลู ขำ่วสำร 

    

5.6 รูเ้ท่ำทนักำรเปลีย่นแปลงทำงสงัคม และสภำพแวดลอ้ม ยอมรบัและ
ปรบัตวั อยู่รว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่ำงมคีวำมสขุ 

    

6. มุ่งมัน่ในการ 
 ท างาน 

6.1 มคีวำมตัง้ใจและพยำยำมในกำรท ำงำนทีไ่ดร้บัมอบหมำย     

6.2 มคีวำมอดทนและไมท่อ้แทต้่ออุปสรรคเพื่อใหง้ำนส ำเรจ็     

7. รกัความเป็นไทย 7.1 มจีติส ำนึกในกำรอนุรกัษ์วฒันธรรมและภมูปัิญญำไทย     

7.2 เหน็คณุค่ำและปฏบิตัตินตำมวฒันธรรมไทย     

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รูจ้กัชว่ยพ่อแม ่ผูป้กครอง และครทู ำงำน     

8.2 อำสำท ำงำน ชว่ยคดิ ช่วยท ำ และแบง่ปันสิง่ของใหผู้อ้ื่น     

8.3 ดแูล รกัษำทรพัย์สมบตัขิองหอ้งเรยีน โรงเรยีน ชมุชน      

8.4 เขำ้รว่มกจิกรรมเพื่อสงัคมและสำธำรณประโยชน์ของโรงเรยีน     

 

 ลงชื่อ .................................................... ผูป้ระเมนิ  
  ................ /................ /................ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมอย่างสม า่เสมอ ให ้ 4 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบ่อยครัง้ ให ้ 3 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบางครัง้ ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมน้อยครัง้ ให ้ 1 คะแนน 
 

เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดบัคณุภาพ 
191 - 108  ดมีำก 
73 - 90 ด ี
54 - 72 พอใช ้

ต ่ำกวำ่ 54 ปรบัปรงุ 
 



 
 

 

 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1                   แผนการจดัการเรียนรูท่ี้   4                       เรื่อง       การตีความหลกัฐาน 
รหัสวิชา   ส  22131   รายวิชา    ประวัตศิาสตร์                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี   2                          จ านวนเวลาเรยีน    1    ชั่วโมง 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน    ส 4.1 ม.2/3 เห็นควำมส ำคัญของกำรตีควำมหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ที่น่ำเช่ือถือ 
2. สาระส าคัญ ( ความคิดรวบยอดของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
                    กำรตีควำมทำงประวัติศำสตร์ เป็นข้ันตอนในกำรแปลควำม เรียบเรยีง และอธิบำยควำมเกี่ยวกบัควำมหมำย ที่
แท้จริงของหลกัฐำนทำงประวัติศำสตร์ เพื่อใหเ้ป็นที่เข้ำใจตรงกัน 
3. สาระการเรียนรู ้
 3.1 สาระการเรยีนรู้  
  3.1.1 สาระการเรียนรู้ (ท่ีเกิดในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
  1) ตัวอย่ำงกำรตีควำมข้อมลูจำกหลักฐำนที่แสดงเหตุกำรณ์ส ำคัญในสมัยอยุธยำและธนบุร ี
  2) ควำมส ำคัญของกำรตีควำมทำงประวัติศำสตร ์
  3.1.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ท่ีเกิดในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 

3.2 ทักษะกระบวนการ 
 3.2.1   ควำมสำมำรถในกำรคิด  ในกำรแกป้ัญหำ และในกำรใช้ทกัษะชีวิต  

3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  3.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรยีนรู้และตัวชี้วัดท่ี
เกิดในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 

          อธิบำยควำมส ำคัญของกำรตีควำมหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ได้ 
3.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรยีนรู้) 

   รักชำติศำสน์ กษัตริย ์
   ซื่อสัตย์สจุริต 
   มีวินัย 
   ใฝ่ควำมรู ้
   อยู่อย่ำงพอเพียง 
   มุ่งมั่นในกำรท ำงำน 
   รักควำมเป็นไทย 
   มีจิตสำธำรณะ 

3.4 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน(ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   ควำมสำมำรถในกำรสือ่สำร 



 
 

 

    ควำมสำมำรถในกำรคิด 
   ควำมสำมำรถในกำรแก้ปญัหำ 
   ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต 
   ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลย ี

3.5 ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 (ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   Reading: อ่ำนออก 
   Writing: เขียนได้ 
   Arithmatic: มทีักษะในกำรค ำนวณ 
   Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในกำรคิดวิเครำะห์ และแก้ไขปัญหำได ้
   Creativity and Innovation: คิดอย่ำงสร้ำงสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
   Collaboration Teamwork and Leadership: ให้ควำมร่วมมือในกำรท ำงำนเป็นทีมมีภำวะผู้น ำ 
   Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในกำรสื่อสำร และรู้เท่ำทันสือ่ 
    Cross-Cultural Understanding: มีควำมเข้ำใจควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรม 
   Computing and ICT Literacy: มีทกัษะกำรใช้คอมพวิเตอร์ และรู้เท่ำทันเทคโนโลยี 
   Career and Learning Skills: มีทกัษะทำงอำชีพ และกระบวนกำรเรียนรู้ต่ำงๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มเีมตตำกรุณำ มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพื้นฐำนส ำคัญทีผู่้บริหำรโรงเรียน
จะต้องมีเพือ่เป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อนกัเรียนได้ศึกษำอย่ำงลึกซึง้ 

3.6 การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ(ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   บูรณำกำรงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน............................................................................ 
   บูรณำกำรเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................ 
   บรูณำกำรโครงกำรโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 
   อื่นๆ (โปรดระบุ) ......................................................................... ....................................... 
4. ภาระงาน (ทุกภาระงานท่ีเกิดในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู)้ 
 4.1 ใบงำนที่ 1.2 เรื่อง กำรตีควำมทำงประวัติศำสตร ์
              4.2  ระดมควำมคิด และน ำเสนอผลงำนหน้ำช้ันเรียน   

5. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ 
วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 

ตรวจใบงำนที ่1.2 ใบงำนที ่1.2 รอ้ยละ 60 ผำ่นเกณฑ ์

ประเมนิกำรน ำเสนอผลงำน แบบประเมนิกำรน ำเสนอผลงำน ระดบัคณุภำพ 2 ผำ่นเกณฑ์ 

สงัเกตพฤตกิรรมกำรท ำงำนรำยบคุคล แบบสงัเกตพฤตกิรรมกำรท ำงำนรำยบคุคล ระดบัคณุภำพ 2 ผำ่นเกณฑ์ 

สงัเกตพฤตกิรรมกำรท ำงำนกลุ่ม แบบสงัเกตพฤตกิรรมกำรท ำงำนกลุ่ม ระดบัคณุภำพ 2 ผำ่นเกณฑ์ 

สงัเกตควำมมวีนิยั ใฝ่เรยีนรู ้มุง่ม ัน่ในกำรท ำงำน และรกัควำมเป็นไทย แบบประเมนิคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ ระดบัคณุภำพ 2 ผำ่นเกณฑ์ 



 
 

 

6. กิจกรรมการเรยีนรู้ (ระบุใหล้ะเอียดและชัดเจน) 
วิธีสอน (วิธีสอนแบบ   ธรรมสากัจฉา) 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรยีน 
1. ครูเล่ำนิทำน เรื่อง กระต่ำยต่ืนตูม ให้นกัเรียนฟัง จำกนั้นให้นักเรียนร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับปญัหำที่เกิดข้ึน 
2. ครูขออำสำสมัครนักเรียนเพื่อเสนอแนะแนวทำงแก้ไขปัญหำ  
3. นักเรียนตอบค ำถำมกระตุ้นควำมคิด ข้อ 1-2  
(ค ำถำมกระตุน้ควำมคิด)  1. จำกเหตุกำรณ์ในนิทำน เรื่อง กระต่ำยตื่นตูมตรงกบัส ำนวนไทยว่ำอะไรบ้ำง  
                                     (กระตำ่ยตื่นตูม, ฟังไม่ได้ศัพท์ จบัไปกระเดยีด) 
                                     2. นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ว่ำ กำรสื่อสำรทีม่ีประสิทธิภำพ คือ กำรสื่อสำรใหทุ้กคนมีควำมเข้ำใจตรงกันชัดเจน 
เพรำะเหตุใด     (พิจำรณำตำมค ำตอบของนกัเรียน โดยใหอ้ยู่ใน   ดุลยพินิจของครผููส้อน) (ค ำตอบอยู่ในดุลยพินิจของครูผูส้อน) 
ขั้นสอน 
1.แสวงหาความรู ้
1.ครูให้นกัเรียนช่วยกนัอธิบำยว่ำ กำรตีควำมหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ควรมหีลักกำรอย่ำงไร ครูตรวจสอบควำมถูกต้อง และอธิบำยให้
นักเรียนทกุคนมีควำมเข้ำใจชัดเจน  
2.ครูแจกใบควำมรู้ เรื่อง แนวคิดเกี่ยวกับกำรตีควำมทำงประวัติศำสตร์ ให้นักเรยีนแตล่ะกลุ่มร่วมกันศึกษำ 
3.ครูแจกบัตรค ำ ซึง่เป็นข้อควำมบำงตอนของหลกัฐำนทำงประวัติศำสตร์เพือ่ให้นกัเรียนแตล่ะกลุ่ม (กลุม่เดมิจำกแผนกำรจัดกำรเรยีนรูท้ี่ 
1) ร่วมกนัทดลองตีควำมหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ โดยศึกษำค้นคว้ำจำก หนังสือเรียน และใบควำมรู้  
4.นักเรียนตอบค ำถำมกระตุน้ควำมคิด ข้อ 1 
2.ค้นพบความรู้/สนทนาแลกเปลี่ยนความรู ้
1. สมำชิกแต่ละคนในกลุม่น ำควำมรู้ที่ไดจ้ำกกำรศึกษำมำผลัดกันอธิบำยแลกเปลี่ยนควำมรูก้ันภำยในกลุม่จนสมำชิกทกุคนมีควำมเข้ำใจ
ชัดเจน 
2. ครูแจกใบงำนที่ 1.2 เรื่อง กำรตีควำมทำงประวัติศำสตร์ ใหส้มำชิกแต่ละคนในกลุม่ช่วยกันท ำ 
3. นักเรียนตอบค ำถำมกระตุ้นควำมคิด ข้อ 2 
3.วิเคราะห์และประเมินค่าความรู ้
ตัวแทนกลุ่มน ำเสนอผลงำนในใบงำนที่ 1.2 หน้ำช้ันเรยีน ครูตรวจสอบควำมถูกต้องและให้ข้อเสนอแนะ 
4.พิสูจน์ความรู้หรือปฏิบัติ 
1. สมำชิกแต่ละกลุ่มผลัดกันน ำเสนอกำรตีควำมหลกัฐำนทำงประวัติศำสตร์จำกบัตรค ำทีก่ลุม่ของตนได้รบั โดยใหเ้พื่อนสมำชิกกลุ่มอื่น
ร่วมกันแสดงควำมเหน็ว่ำมีควำมเข้ำใจตรงกันหรอืไม่   
2. ครูให้นกัเรียนแตล่ะคนช่วยกนัยกตัวอย่ำงสำเหตุของปัญหำในกำรตีควำมหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ และร่วมกันเสนอแนะแนวทำงแก้ไข 
(ค ำถำมกระตุน้ควำมคิด)  1. ชำวต่ำงชำติมักไมเ่ข้ำใจวัฒนธรรมไทยอยำ่งลกึซึง้ แต่เพรำะเหตุใดจึงมกีำรศึกษำหลกัฐำนทำงประวัติศำสตร์ 
ประเภทลำยลกัษณ์อักษรหลำยช้ินที่เป็นบันทึกของชำวต่ำงชำต ิ (เปน็กำรศึกษำภำพลักษณ์ของประเทศไทยในทรรศนะของชำวต่ำงชำติ) 
2. กำรศึกษำศักรำชมีควำมส ำคัญกับกำรตีควำมหลกัฐำนทำงประวัติศำสตร์อย่ำงไร (มีควำมส ำคัญในกำรเรียงล ำดบัเหตกุำรณ์)) 



 
 

 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปควำมส ำคัญของกำรตีควำมทำงประวัติศำสตร์ 
7. สื่อ / แหล่งการเรียนรู ้(ท่ีใช้ในแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้) 
 7.1 สื่อการเรียนรู้ 
  1) หนงัสอืเรียน ประวัติศำสตร์ ม.2 
  2) ใบควำมรู้ เรื่อง แนวคิดเกีย่วกับกำรตีควำมทำงประวัติศำสตร ์
  3) นิทำนเรือ่ง กระตำ่ยตื่นตูม 
  4) บัตรค ำ  
  5) ใบงำนที่ 1.2 เรือ่ง กำรตีควำมทำงประวัติศำสตร ์
7..2 แหล่งการเรยีนรู้  
8. บันทึกหลังการสอน 
 8.1 ดา้นความรู ้
......................................................................................................................................................... ............................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... ..................................................................................................... 
 8.2 ดา้นทักษะกระบวนการ 
......................................................................................................................................................... ............................................................................................... 
......................................................................................................................................................... .......................................................................................................... 
 8.3 ดา้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  8.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
......................................................................................................................................................... ......................................................................................... 
  8.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
......................................................................................................................................................... ............................................................................................... 
 8.4 ดา้นสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
......................................................................................................................................................... ................................................................................................ 
9. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
......................................................................................................................................................... ........................................................................................... 
     
 
 
10. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
......................................................................................................................................................... ................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... ............................................................................................ 

ลงช่ือ ....................................................... ผูส้อน 
(  นำงสำวณัฐกำญจน์  แช่มช้อย  ) 

วันที่ ......................................................................... 

ลงช่ือ .......................................................  
       (  นำยพรเทพ  พันพุก  ) 

วันที่ ......................................................................... 



 
 

 

 
 

 
 

แนวคิดเก่ียวกบัการตีความทางประวติัศาสตร์ 

 ผูใ้ชเ้อกสำรหลกัฐำน ตอ้งซื่อสตัย์ต่อเอกสำรหลกัฐำนและผูอ้่ำน โดยไมต่คีวำมบดิเบอืนหลกัฐำน หรอืปิดบงั
หลกัฐำนทีข่ดัแยง้กบัค ำตอบทีต่นตอ้งกำร กำรวเิครำะห์ตคีวำม หมำยถงึ ควำมพยำยำมทีจ่ะถอดควำมหรอืเรือ่งรำวจำก 
ข อสนเทศทีป่รำกฏในเอกสำรหลกัฐำนด วยใจเป นกลำงโดยจะต องดงึภำพจำกควำมบนัดำลใจควำมเข ำอก
เข ำใจในอดตี เพื่อสร ำงควำมเคลื่อนไหว ควำมขดัแย ง ชยัชนะ ภมูภิำพ ควำมยำกล ำบำก พลงัของสงัคมอดตีแต
ละส วนขึน้มำให ได  โดยไม น ำค ำนิยม หรอืวฒันธรรมสมยัของตนไปวนิิจฉยัอดตี 

 อนัตรำยอย ำงส ำคญัทีเ่กดิจำกกำรตคีวำม คอื ผู ตคีวำมมกัจะใส ข อควำมตำมควำมรู ทีต่นมอียู  
เพิม่เตมิเข ำไปในกำรตคีวำมจำกเอกสำรหลกัฐำน เป นเหตุให เกดิกำรบดิเบอืนควำมจรงิโดยไม ได ตัง้ใจ  
 ตวัอย ำง กำรสร ำงองค ควำมรู เกีย่วกบั กำรเรยีนรู วชิำมวย และควำมสำมำรถด ำนศลิปะกำรต
อสู ของพระยำพชิยั (ดำบหกั) ของงำนเขยีนประวตัพิระยำพชิยั ผู สร ำงหลกัฐำนมคีวำมรู ทำงเชงิมวย จะใส
ควำมรู ของตนเองลงไปหรอืผู เขยีนมคีวำมรู ศลิปะกำรต อสู ด วยดำบ จะใส ควำมรู ของตนเองเข
ำไป ผู ใช เอกสำรหลกัฐำนเหล ำนี้อ ำงองิในงำนเขยีนบทควำมหรอืงำนวจิยัเกีย่วกบัทอ้งถิน่ต องกลัน่กรองให
รอบคอบ  

 อกีกรณีหนึ่งคอืกำรตคีวำมเอกสำร หลกัฐำนทีเ่ป นวรรณกรรม กฎหมำยต องวเิครำะห ตคีวำมให
รอบคอบ เพรำะเรือ่งรำวที่ปรำกฏในวรรณกรรม หรอืกฎหมำยอำจจะเป นเรือ่งทีเ่กดิขึน้จรงิ และน ำมำเขยีนวรรณกรรม 
หรอืเขยีนกฎหมำยออกมำใช แก ไขเมือ่เกดิเหตุกำรณ นี้อีก แต อำจไม เกดิจรงิกม็ ีเพรำะบำงเหตุกำรณ์ทีร่ะบุ
ในวรรณคดหีรอืในกฎหมำยยงัไม ได เกดิ แต ผู สร ำงหลกัฐำน มคีวำมรู และประสบกำรณ์จำกสงัคมอื่น ได
น ำมำเขยีนไว ในวรรณกรรมหรอืกฎหมำย ถ ำไม รอบคอบอำจจะตคีวำมผดิว ำ เหตุกำรณ ทีป่รำกฏในงำน

วรรณกรรม กฎหมำยเกดิขึน้จรงิในสงัคมทีศ่กึษำ 
 ส ำหรบัหลกัฐำนทีเ่ป นสนธสิญัญำจะต องตคีวำมอย ำงระมดัระวงัมำก เนื่องจำกมกีฎเกณฑ เกีย่วกบักำร
ท ำสนธสิญัญำไว ว ำต องใช ค ำสภุำพและมมีำรยำท ผู ใช เอกสำรหลกัฐำนทีเ่ป นสนธสิญัญำ ตอ้งใชค้วำม
รอบคอบในกำรท ำควำมเข ำใจกบักำรใช ส ำนวนภำษำ และจุดมุ งหมำยทีแ่ท จรงิของกำรท ำสญัญำ มฉิะนัน้อำจ
ท ำให ตคีวำมผดิไปจำกควำมจรงิ ก อให เกดิกำรน ำเสนอภำพควำมสมัพนัธ ทีผ่ดิไปจำกควำมจรงิ 
 ดงันัน้ผู ใช เอกสำรหลกัฐำน ต อง ค ำนึงถงึแนวคดิหลกัในกำรตคีวำม 2 ประกำร คอื 
 ประการแรก ตคีวำม เอกสำรหลกัฐำนนัน้บอกอะไรบ ำง  
 ประการทีส่อง คอื ตคีวำมในข ัน้ลกึและกว ำง คอื ตคีวำมว ำ ข อควำมเรือ่งรำวทีป่รำกฏในเอกสำรหลกัฐำน
นัน้         มขี อมลูใดแฝงเร นอยู อกีบ ำง ทีผู่ สร ำงหลกัฐำนไม ได บอกไว ชดัเจนเหมอืนข อควำม
อื่น ๆ ซึง่ผู ใช เอกสำรหลกัฐำนต อง       วเิครำะห ตคีวำม สรำ้งองค ควำมรู ขึน้ใหม เพื่อเป นเอกสำร
หลกัฐำนชัน้รองต อไป 
 
ท่ีมา : สทุธนิี จนัทรตัน์. [ม.ป.ป.] “แนวคดิเกีย่วกบักำรใชเ้อกสำรหลกัฐำนทำงประวตัิศำสตรเ์พื่อสรำ้งองคค์วำมรูใ้ห้
 น่ำเชือ่ถอื” วารสารมนุษยศ์าสตรแ์ละสงัคมศาสตร.์ อุตรดติถ์ : คณะมนุษย์ศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร.์ 
 มหำวทิยำลยัรำชภฏัอุตรดติถ์. 
 

ใบความรู ้



 
 

 

เอกสารประกอบการสอน 

 
 
 

 
นิทาน เรื่อง กระต่ายต่ืนตมู 

 กำลครัง้หนึ่งนำนมำแลว้ พระโพธสิตัวเ์กดิเป็นรำชสหี์อำศยัอยู่ในป่ำแห่งหนึ่ง มดีงตำลกบัตน้มะตูมอยู่ตดิทะเล
ดำ้นทศิตะวนัตกของป่ำนัน้ ณ ทีด่งตำลนัน้มกีระต่ำยตวัหนึ่งอำศยัอยู่ใตต้น้ตำลใกลต้น้มะตูมตน้หนึ่ง วนัหนึ่ง เจำ้กระต่ำย
ออกเทีย่วหำกนิอิ่มแลว้ กลบัมำนอนพกัผอ่นอยู่ใตใ้บตำลแหง้ ก ำลงันอนคดิเพลนิๆ อยู่วำ่ “ถำ้หำกแผน่ดนินี้ถล่ม เรำจะ
ไปอยู่ทีไ่หนหนอ” ทนัใดนัน้เองผลมะตูมสกุลูกหนึ่งไดห้ล่นลงมำถูกใบตำลเสยีงดงัลัน่เจำ้กระต่ำยนึกว่ำเป็นเสยีงแผน่ดนิ
ถล่ม จงึรอ้งขึน้สดุเสยีงวำ่ “แผน่ดนิถล่มแลว้ๆ ” พรอ้มกบักระโดดวิง่หนีไปสดุชวีติโดยไมเ่หลยีวหลงัมำดเูลย 
 กระต่ำยตวัอื่นๆ เหน็มนัวิง่หนีอะไรมำสดุชวีติจงึรอ้งถำมมนัว่ำ “เจำ้วิง่หนีอะไรมำ” มนัทัง้วิง่ทัง้รอ้งตอบวำ่ “รบีหนี
เรว็ แผน่ดนิถล่มแลว้ๆ” กระต่ำยจ ำนวนนับพนัต่ำงกร็บีวิง่หนีตำยตำมมนัไปดว้ย สตัวป่์ำนำนำชนิดเมือ่ทรำบข่ำวต่ำงกว็ิง่
หนีตำมกระต่ำยไป ฝงูสตัวว์ิง่หนีตำมกนัมำเป็นทวิแถว รำชสหี์เหน็สตัวน์้อยใหญ่วิง่กนัมำฝุ่ นฟุ้งกระจุยจงึรอ้งถำมไปว่ำ 
“พวกเจำ้วิง่หนีอะไรมำ” ไดร้บัค ำตอบว่ำ “เจำ้นำย แผน่ดนิทีโ่น้นถล่มแลว้ พวกเรำวิง่หนีตำย” แลว้กว็ิง่ไปต่อ บ่ำยหน้ำไป
ทำงหน้ำผำสงูชนัโดยไมรู่ต้วั รำชสหี์ดว้ยควำมกรุณำในสตัวท์ัง้หลำยเกรงวำ่จะตกเหวตำยเสยีหมด จงึวิง่ไปดกัขำ้งหน้ำ
พรอ้มกบัค ำรำมเสยีงดงัลัน่ขึน้ 3 คร ัง้ สตัวท์ัง้หลำยพอไดย้นิเสยีรำชสหี์กพ็ำกนัตกใจกลวั ตื่นจำกภวงัคแ์ละหยุดวิง่ 
 รำชสหีจ์งึถำมวำ่ “ใครเหน็แผน่ดนิถล่มบำ้ง” พวกสตัวบ์อกว่ำ “ชำ้งเหน็ขอรบั” ชำ้งบอกวำ่ “เสอืเหน็” เสอืบอกวำ่ 
“แรดเหน็” แรดบอกวำ่ “ควำยเหน็” ควำยบอกวำ่ “หมปู่ำเหน็” หมปู่ำบอกว่ำ “กวำงเหน็” กวำงบอกว่ำ “กระต่ำยเหน็” 
พวกกระต่ำย จงึชีบ้อกว่ำ “กระต่ำยตวันี้เหน็แผน่ดนิถล่มครบั..นำย” รำชสหี์จงึถำมกระต่ำยตวันัน้วำ่เป็นจรงิหรอืเปล่ำ 
กระต่ำยตอบว่ำ “ขำ้พเจำ้เหน็จรงิๆ นำยท่ำน ขณะทีข่ำ้พเจ้ำก ำลงันอนพกัผอ่นอยู่ใตใ้บตำลกม็เีสยีงดงัสนัน่หวัน่ไหวขึน้ 
ขำ้พเจำ้จงึวิง่หนีตำยมำนี่ละ.... นำยท่ำน” 
 เพื่อตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ รำชสหี์จงึบอกใหส้ตัวท์ัง้หลำยรออยู่ทีต่รงนัน้สว่นตนและเจำ้กระต่ำยไดเ้ดนิกลบัไปดู
สถำนทีต่น้เหตุ ตรวจดเูหน็ผมมะตูมสกุลูกหนึ่งวำงอยู่กเ็ขำ้ใจทนัท ีจงึกลบัมำบอกสตัวท์ัง้หลำยวำ่ “ท่ำนทัง้หลำยเลกิกลวั
ไดแ้ลว้ เสยีงแผน่ดนิถล่ม เป็นเสยีงผลมะตูมสกุหล่นกระทบใบตำลแหง้ดอก เลกิกลวัไดแ้ลว้” สตัวท์ัง้หลำยอำศยัรำชสหี์
จงึเอำชวีติรอดมำได ้
 พระพุทธองคจ์งึตรสัพระคำถำวำ่ “พวกคนโงเ่ขลำยงัไมท่นัรูเ้ร ือ่งรำวแจ่มแจง้ ฟังคนอื่นโจษขำน กพ็ำกนัตื่น
ตระหนก พวกเขำเชือ่คนงำ่ย สว่นคนเหล่ำใดเป็นนักปรำชญ์ เพยีบพรอ้มดว้ยศลีและปัญญำ ยนิดใีนควำมสงบ และ   
เวน้ไกลจำกกำรท ำชัว่ คนเหล่ำนัน้หำเชือ่คนอื่นง่ำยไม”่ 
นิทานเรื่องน้ีสอนให้รู้ว่า 
 กอ่นจะเชือ่อะไรใคร ควรพจิำรณำตรวจสอบควำมเป็นจรงิเสยีกอ่น เพื่อควำมถูกตอ้งจะไดไ้มเ่ป็นเช่นกระต่ำย    
ตื่นตูม 
 
ท่ีมา : www.dhammathai.org/chadoknt/chadoknt03.php 

 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

ผา้เยียรบบักบัการแต่งกายในราชส านักไทย 
 “...พระนำรำยน์มหำรำชซงเผยพระบญัชรสเดด็ออกไหเ้รำเฝ้ำ พระมหำกสตัรพระองคน์ี้ ซงพระมำลำยอดแหลม 
คลำ้ยกนักบัหมวกยอดทีเ่รำเคยไชก้นัไนประเทสฝรัง่เสสไนกำลก่อน แต่รมิไมก่วำ้งกวำ่หนึ่งนิ้ว พระมำลำนัน้มสีำยรดัท ำดว้ย
ไหมทำบไตพ้ระหนุ ซงฉลองพระองคเ์ยยีระบบัสเีพลงิสลบัทอง สอดพระแสงกรดิไวท้ีร่ดั พติรอนัวจิติรงดงำม และซงพระ
ธ ำมรงคอ์นัมคี่ำทุกนิ้วพระหถั...” 

เอกสารจดหมายเหตุฟอรบ์งั 
ท่ีมา : http://emuseum.treasury.go.th/article/439-pha.html 

เหตกุารณ์ปลายสมยักรงุธนบรุี 
 “.......อยู่ภำยหลงักรงุธนบรุเีกดิโกล ีพนัศรพีนัลำเป็นตน้ฟ้องว่ำ ขนุนำงและรำษฎรขำยขำ้วเกลอืลงส ำเภำ โยธำบดผีูร้บั
ฟ้องกรำบทูล รบัส ัง่ใหเ้รง่เงนิทีข่นุนำงรำษฎรขำยขำ้วเกลอื ใหเ้ฆีย่นเรง่เงนิเขำ้ทอ้งพระคลงั รอ้นทุกเสน้หญำ้ สมณรำษฎรไม่
มสีขุ ยุคเขญ็เป็นทีส่ดุในปลำยแผน่ดนิ เงนิในคลงัในหำย 2,000 เหรยีญๆ ละ 1 บำท 3 สลงึ 1 เฟ้ือง แพรเหลอืง 10 มว้น 
รบัส ัง่เรยีกหำไมไ่ด ้ชำวคลงัตอ้งเฆีย่นใสไ่ฟย่ำงแสนสำหสั ท่ำนสงสยัวำ่ขำ้งในขโมยเงนิในคลงั จนพระมำตุจฉำพระพีน่ำงเธอ
ใหจ้ ำหมอ่มเจำ้นดัดำแทนมำรดำเจำ้แทนอยู่งำน คนร ำใหญ่ใหเ้ฆีย่นคนละ 150 คนละ 100  คนละ 50 คนร ำเลก็ใหพ้่อใหแ้มพ่ี่
น้องทำสรบัพระรำชอำญำ 100 ใหเ้จำ้ตวัแต่คนละ 20 ท ีคนละ 10 ทตีำมรบัสัง่” 
 

จดหมายเหตุความทรงจ าของพระเจา้ไปยิกาเธอ  
     กรมหลวงนรนิทรเทว ี(เจา้ครอกวดัโพธิ)์ 

 
ท่ีมา : นรนิทรเทว,ี กรมหลวง. 2526. จดหมายเหตคุวามทรงจ าของกรมหลวงนรินทรเทวี (พ.ศ.2310-2381)                
 และพระราชวิจารณ์ในพระบาทสมเดจ็จลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั. พมิพ์คร ัง้ที ่6. กรงุเทพมหำนคร : กรมศลิปำกร 

การแต่งงานของชาวสยาม 
 “...งำนนี้จดัขึน้ทีบ่ำ้นฝ่ำยเจำ้สำว ซึง่เจำ้บ่ำวตอ้งเอำเป็นธุระปลูกโรงส ำหรบัท ำพธิขี ึน้หลงัหนึ่งโดยเฉพำะ ในบรเิวณ 
ทีห่ำ่งออกไปจำกเรอืนใหญ่ และจำกทีน่ัน่กน็ ำคูบ่่ำวสำวไปสูเ่รอืนหอซึง่ตัง้อยู่โดดเดีย่วอีกหลงัหนึ่ง เป็นภำระของเจำ้บ่ำว      
ทีจ่ะตอ้งปลูกสรำ้งขึน้ดว้ยทุนรอนของตนเองเหมอืนกนั เรอืนหอตัง้อยู่ภำยในรัว้ไมไ้ผภ่ำยในบรเิวณบำ้นบดิำมำรดำของ        
ฝ่ำยหญงิ คูแ่ต่งงำนใหมจ่ะพ ำนกัอยู่ทีเ่รอืนหอนี้ 3-4 เดอืน แลว้จงึแยกออกไปปลูกเรอืนอยู่ในทีแ่ห่งใหมต่ำมใจชอบของตนเอง
ต่อไป” 

จดหมายเหตุลาลูแบร ์
 
ท่ีมา : เดอ ลำ ลูแบร,์ มร. 2548. จดหมายเหต ุลา ลูแบร:์ ราชอาณาจกัรสยาม แปลโดย สนัต์ ท. โกมลบตุร. นนทบรุ ี: 
 ส ำนกัพมิพ์ศรปัีญญำ. 

 
 

บตัรค า 


 



 
 

 

 

 

 ใบงานท่ี 

 1.2 การตีความทางประวติัศาสตร ์

 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรยีนตอบค ำถำมต่อไปนี้ 

 1. กำรตคีวำมทำงประวตัศิำสตรข์องนกัประวตัศิำสตรท์ีด่ ีควรมคีุณลกัษณะอยำ่งไร 
     
     
     

 2. จดหมำยเหตุลำลแูบร ์มคีวำมส ำคญัอยำ่งไรในกำรตคีวำมทำงประวตัศิำสตรข์องกรุงศรอียธุยำ 
     
     
     

 3. “กำรตคีวำมทำงประวตัศิำสตร ์มคีวำมส ำคญัต่อกำรคน้หำควำมจรงิทำงประวตัศิำสตร์” นกัเรยีนเหน็ดว้ย
  กบัขอ้ควำมดงักล่ำวหรอืไม่ อยำ่งไร 
     
     
     

 4. หลกัฐำนทำงประวตัศิำสตรท์ีส่รำ้งขึน้โดยคนไทยและชำวต่ำงชำต ิมคีวำมส ำคญัแตกต่ำงกนัหรอืไม่  
  อยำ่งไร 
     
     
     
     
     

 5. นกัเรยีนสำมำรถน ำวธิกีำรตคีวำมทำงประวตัศิำสตรม์ำประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ ำวนัไดอ้ยำ่งไร จงอธบิำย 
     
     
     
     
     



 
 

 

 

 

 ใบงานท่ี 

 1.2 การตีความทางประวติัศาสตร ์

 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรยีนตอบค ำถำมต่อไปนี้ 

 1. กำรตคีวำมทำงประวตัศิำสตรข์องนกัประวตัศิำสตรท์ีด่ ีควรมคีุณลกัษณะอยำ่งไร 
   ไมต่คีวามบดิเบอืนหลกัฐาน มใีจเป็นกลาง ปราศจากอคติ ไมน่ าค่านิยมของตนไปตดัสนิอดตี ไมน่ าความรูข้อง  
    ตนเองเขา้ไปปะปนกบัการตคีวาม มวีจิารณญาณในการกลัน่กรองความจรงิอย่างรอบคอบ   
     

 2. จดหมำยเหตุลำลแูบร ์มคีวำมส ำคญัอยำ่งไรในกำรตคีวำมทำงประวตัศิำสตรข์องกรุงศรอียธุยำ 
   ไดศ้กึษาประวตัศิาสตรข์องกรงุศรอียุธยาผา่นมุมมองของชาวต่างชาตจิากหลกัฐานทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร  
   โดยเฉพาะวถิชีวีติ ความเป็นอยู่ สงัคม ประเพณี และวฒันธรรมของชาวกรงุศรอียุธยา  
     

 3. “กำรตคีวำมทำงประวตัศิำสตร ์มคีวำมส ำคญัต่อกำรคน้หำควำมจรงิทำงประวตัศิำสตร์” นกัเรยีนเหน็ดว้ย
  กบัขอ้ควำมดงักล่ำวหรอืไม่ อยำ่งไร 
     
     
                          (พจิารณาตามค าตอบของนักเรยีน โดยใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของครผููส้อน)  

 4. หลกัฐำนทำงประวตัศิำสตรท์ีส่รำ้งขึน้โดยคนไทย และชำวต่ำงชำต ิมคีวำมส ำคญัแตกต่ำงกนัหรอืไม่  
  อยำ่งไร 
   หลกัฐานทางประวตัศิาสตรท์ีส่รา้งขึน้โดยคนไทย จะเขา้ใจวถิชีวีติ ความเป็นอยู่ ลกัษณะสงัคม ประเพณี และ  
   วฒันธรรมของคนไทย แต่มกัจะเขยีนในแงด่ ีสือ่ถงึความอุดมสมบรูณ์ของทรพัยากร ความยิง่ใหญ่เกรยีงไกรของ  
   พระมหากษตัรยิ์ สว่นหลกัฐานทางประวตัศิาสตรท์ีส่รา้งขึน้โดยชาวชาต ิอาจเขยีนดว้ยความไม่เขา้ใจในความเป็นไป  
   ของสงัคมไทยในดา้นต่างๆ แต่สือ่ถงึมมุมองของชาวต่างชาตทิีม่ตี่อสงัคมไทยในขณะนัน้   
     

 5. นกัเรยีนสำมำรถน ำวธิกีำรตคีวำมทำงประวตัศิำสตรม์ำประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ ำวนัไดอ้ยำ่งไร จงอธบิำย 
     
     
     
     
                          (พจิารณาตามค าตอบของนักเรยีน โดยใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของครผููส้อน)  



 
 

 

 

แบบประเมิน    การน าเสนอผลงาน  
 

ค าช้ีแจง : ให ้ผูส้อน ประเมนิกำรน ำเสนอผลงำนของนกัเรยีนตำมรำยกำรทีก่ ำหนด แลว้ขดี ✓ ลงในช่อง 
 ทีต่รงกบัระดบัคะแนน 
 

ล าดบัท่ี รายการประเมิน 
ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 

1 น ำเสนอเนื้อหำในผลงำนไดถู้กตอ้ง     
2 กำรล ำดบัข ัน้ตอนของเนื้อเรื่อง     
3 กำรน ำเสนอมคีวำมน่ำสนใจ     
4 กำรมสี่วนร่วมของสมำชกิในกลุ่ม     
5 กำรตรงต่อเวลำ     

                                                                        รวม  
      

 ลงชื่อ .................................................... ผูป้ระเมนิ  
  ................ /................ /................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ผลงำนหรอืพฤตกิรรมสมบรูณ์ชดัเจน ให ้ 4 คะแนน 
 ผลงำนหรอืพฤตกิรรมมีข้อบกพร่องบางส่วน ให ้ 3 คะแนน 
 ผลงำนหรอืพฤตกิรรมมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่ ให ้ 2 คะแนน 
 ผลงำนหรอืพฤตกิรรมมีข้อบกพร่องมาก ให ้ 1 คะแนน 

เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดบัคณุภาพ 
18 - 20 ดมีำก 
14 - 17 ด ี
10 - 13 พอใช ้

ต ่ำกวำ่ 10 ปรบัปรงุ 
 



 
 

 

 

แบบสงัเกตพฤติกรรม    การท างานรายบคุคล  
 

ค าช้ีแจง :  ให ้ผูส้อน สงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนในระหวำ่งเรยีนและนอกเวลำเรยีน แลว้ขดี ✓ ลงในช่อง 
 ทีต่รงกบัระดบัคะแนน 

 

ล าดบั 
ท่ี 

ช่ือ-สกลุ 
ของผู้รบัการประเมิน 

ความมีวินัย 
ความมีน ้าใจ
เอ้ือเฟ้ือ 
เสียสละ 

การรบัฟัง
ความคิดเห็น 

การแสดง
ความคิดเห็น 

การตรงต่อ
เวลา 

รวม 
20 

คะแนน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       
      

 ลงชื่อ .................................................... ผูป้ระเมนิ  
  ................ /................ /................ 
 
 

 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมอย่างสม า่เสมอ ให ้ 4 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบ่อยครัง้ ให ้ 3 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบางครัง้ ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมน้อยครัง้ ให ้ 1 คะแนน 

เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดบัคณุภาพ 
18 - 20 ดมีำก 
14 - 17 ด ี
10 - 13 พอใช ้

ต ่ำกวำ่ 10 ปรบัปรงุ 
 



 
 

 

 

แบบสงัเกตพฤติกรรม    การท างานกลุ่ม  
 

ค าช้ีแจง :  ให ้ผูส้อน สงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนในระหวำ่งเรยีนและนอกเวลำเรยีน แลว้ขดี ✓ ลงในช่อง 
 ทีต่รงกบัระดบัคะแนน 

 

ล าดบั 
ท่ี 

ช่ือ-สกลุ 
ของผู้รบัการประเมิน 

ความ 
ร่วมมือกนั 
ท ากิจกรรม 

การแสดง
ความคิดเห็น 

การรบัฟัง
ความคิดเห็น 

ความตัง้ใจ
ท างาน 

การแก้ไข 
ปัญหา/หรือ 
ปรบัปรงุ 

ผลงานกลุ่ม 

รวม 
20 

คะแนน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       
      

 ลงชื่อ .................................................... ผูป้ระเมนิ  
  ................ /................ /................ 
 
 

 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมอย่างสม า่เสมอ ให ้ 4 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบ่อยครัง้ ให ้ 3 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบางครัง้ ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมน้อยครัง้ ให ้ 1 คะแนน 

เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดบัคณุภาพ 
18 - 20 ดมีำก 
14 - 17 ด ี
10 - 13 พอใช ้

ต ่ำกวำ่ 10 ปรบัปรงุ 
 



 
 

 

 

แบบประเมิน   คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
 

ค าช้ีแจง :   ให ้ผูส้อน สงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนในระหวำ่งเรยีนและนอกเวลำเรยีน แลว้ขดี ✓ ลงในช่อง 
 ทีต่รงกบัระดบัคะแนน 

 

คณุลกัษณะ 
อนัพึงประสงคด้์าน 

รายการประเมิน 
ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 

1. รกัชาติ ศาสน์ 
 กษตัริย ์

1.1 ยนืตรงเมือ่ไดย้นิเพลงชำต ิรอ้งเพลงชำตไิด ้และอธบิำยควำมหมำยของ 
เพลงชำต ิ

    

1.2 ปฏบิตัตินตำมสทิธแิละหน้ำทีข่องนกัเรยีน     

1.3 ใหค้วำมร่วมมอื รว่มใจ ในกำรท ำงำนกบัสมำชกิในโรงเรยีน     

1.4 เขำ้รว่มกจิกรรมและมสีว่นรว่มในกำรจดักจิกรรมทีส่รำ้งควำมสำมคัค ี
ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อโรงเรยีนและชมุชน 

    

1.5 เขำ้รว่มกจิกรรมทำงศำสนำทีต่นนับถอื ปฏบิตัตินตำมหลกัของศำสนำ     

1.6 เขำ้รว่มกจิกรรมและมสีว่นรว่มในกำรจดักจิกรรมทีเ่กีย่วกบัสถำบนั
พระมหำกษตัรยิ์ตำมทีโ่รงเรยีนและชมุชนจดัขึน้ 

    

2. ซ่ือสตัย ์สุจริต 2.1 ใหข้อ้มลูทีถู่กตอ้ง และเป็นจรงิ     

2.2 ปฏบิตัใินสิง่ทีถู่กตอ้ง ละอำย และเกรงกลวัทีจ่ะท ำควำมผดิ ท ำตำม
สญัญำทีต่นใหไ้วก้บัเพื่อน พ่อแม ่หรอืผูป้กครอง และคร ู

    

2.3 ปฏบิตัติ่อผูอ้ื่นดว้ยควำมซื่อตรง ไมห่ำประโยชน์ในทำงทีไ่มถู่กต้อง     

3. มีวินัย 
รบัผิดชอบ 

3.1 ปฏบิตัติำมขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของครอบครวั 
และโรงเรยีน ตรงต่อเวลำในกำรปฏบิตักิจิกรรมต่ำงๆ ในชวีติประจ ำวนั 
และรบัผดิชอบในกำรท ำงำน 

    

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1 แสวงหำขอ้มลูจำกแหล่งกำรเรยีนรูต้่ำงๆ     

4.2 มกีำรจดบนัทกึควำมรูอ้ย่ำงเป็นระบบ     

4.3 สรปุควำมรูไ้ดอ้ย่ำงมเีหตุผล     

5. อยู่อย่างพอเพียง 5.1 ใชท้รพัย์สนิของตนเอง เชน่ สิง่ของ เครือ่งใช ้ฯลฯ อย่ำงประหยดั คุม้คำ่ 
และเกบ็รกัษำดแูลอย่ำงด ีและใชเ้วลำอย่ำงเหมำะสม 

    

5.2 ใชท้รพัยำกรของส่วนรวมอย่ำงประหยดั คุม้คำ่ และเกบ็รกัษำดแูลอย่ำงด ี     

5.3 ปฏบิตัตินและตดัสนิใจดว้ยควำมรอบคอบ มเีหตุผล     

5.4 ไมเ่อำเปรยีบผูอ้ื่น และไมท่ ำใหผู้อ้ื่นเดอืดรอ้น พรอ้มใหอ้ภยัเมือ่ผูอ้ื่น
กระท ำผดิพลำด 

    

 



 
 

 

 
 

คณุลกัษณะ 
อนัพึงประสงคด้์าน 

รายการประเมิน 
ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 

 5.5 วำงแผนกำรเรยีน กำรท ำงำนและกำรใชช้วีติประจ ำวนับนพื้นฐำนของ
ควำมรู ้ขอ้มลู ขำ่วสำร 

    

5.6 รูเ้ท่ำทนักำรเปลีย่นแปลงทำงสงัคม และสภำพแวดลอ้ม ยอมรบัและ
ปรบัตวั อยู่รว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่ำงมคีวำมสขุ 

    

6. มุ่งมัน่ในการ 
 ท างาน 

6.1 มคีวำมตัง้ใจและพยำยำมในกำรท ำงำนทีไ่ดร้บัมอบหมำย     

6.2 มคีวำมอดทนและไมท่อ้แทต้่ออุปสรรคเพื่อใหง้ำนส ำเรจ็     

7. รกัความเป็นไทย 7.1 มจีติส ำนึกในกำรอนุรกัษ์วฒันธรรมและภมูปัิญญำไทย     

7.2 เหน็คณุค่ำและปฏบิตัตินตำมวฒันธรรมไทย     

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รูจ้กัชว่ยพ่อแม ่ผูป้กครอง และครทู ำงำน     

8.2 อำสำท ำงำน ชว่ยคดิ ช่วยท ำ และแบง่ปันสิง่ของใหผู้อ้ื่น     

8.3 ดแูล รกัษำทรพัย์สมบตัขิองหอ้งเรยีน โรงเรยีน ชมุชน      

8.4 เขำ้รว่มกจิกรรมเพื่อสงัคมและสำธำรณประโยชน์ของโรงเรยีน     

 

 ลงชื่อ .................................................... ผูป้ระเมนิ  
  ................ /................ /................ 
 
 
 
 
 
 
 

 
เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมอย่างสม า่เสมอ ให ้ 4 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบ่อยครัง้ ให ้ 3 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบางครัง้ ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมน้อยครัง้ ให ้ 1 คะแนน 

 

เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดบัคณุภาพ 
191 - 108  ดมีำก 
73 - 90 ด ี
54 - 72 พอใช ้

ต ่ำกวำ่ 54 ปรบัปรงุ 
 



 
 

 

 
 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1             แผนการจัดการเรยีนรูท่ี้   5                             เรื่อง       การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมลู 
รหัสวิชา   ส  22131   รายวิชา    ประวัตศิาสตร์                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี   2                          จ านวนเวลาเรยีน    1    ชั่วโมง 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน    ส 4.1 ม.2/2    วิเครำะห์ควำมแตกต่ำงระหว่ำงควำมจริงกบัข้อเทจ็จรงิของเหตุกำรณ์ทำงประวัติศำสตร ์
2. สาระส าคัญ ( ความคิดรวบยอดของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
              กำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมลู มีควำมส ำคัญต่อกำรค้นหำควำมจรงิประวัติศำสตร์ และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรน ำเสนอ
ข้อมูล 
3. สาระการเรียนรู ้
 3.1 สาระการเรยีนรู้  
  3.1.1 สาระการเรียนรู้ (ท่ีเกิดในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
            1) ตัวอย่ำงกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกเอกสำรต่ำงๆ  ในสมัยอยุธยำและธนบรุี (เช่ือมโยงกบั มฐ. ส 4.3) เช่น ข้อควำม
บำงตอนในพระรำชพงศำวดำรอยุธยำ จดหมำยเหตุชำวต่ำงชำต ิ
  2) ควำมส ำคัญของกำรวิเครำะห์ข้อมลูทำงประวัติศำสตร ์
  3.1.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ท่ีเกิดในแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้) 

3.2 ทักษะกระบวนการ 
 3.2.1   ควำมสำมำรถในกำรคิด  ในกำรแกป้ัญหำ และในกำรใช้ทกัษะชีวิต  

3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  3.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรยีนรู้และตัวชี้วัดท่ี
เกิดในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู)้ 

          บอกควำมส ำคัญของกำรวิเครำะห์และสงัเครำะห์ข้อมูลทำงประวัติศำสตร์ได้ 
3.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรยีนรู้) 

   รักชำติศำสน์ กษัตริย ์
   ซื่อสัตย์สจุริต 
   มีวินัย 
   ใฝ่ควำมรู ้
   อยู่อย่ำงพอเพียง 
   มุ่งมั่นในกำรท ำงำน 
   รักควำมเป็นไทย 
   มีจิตสำธำรณะ 



 
 

 

3.4 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน(ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   ควำมสำมำรถในกำรสือ่สำร 
    ควำมสำมำรถในกำรคิด 
   ควำมสำมำรถในกำรแก้ปญัหำ 
   ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต 
   ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลย ี

3.5 ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 (ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   Reading: อ่ำนออก 
   Writing: เขียนได ้
   Arithmatic: มทีักษะในกำรค ำนวณ 
   Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในกำรคิดวิเครำะห์ และแก้ไขปัญหำได ้
   Creativity and Innovation: คิดอย่ำงสร้ำงสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
   Collaboration Teamwork and Leadership: ให้ควำมร่วมมือในกำรท ำงำนเป็นทีมมีภำวะผู้น ำ 
   Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในกำรสื่อสำร และรู้เท่ำทันสือ่ 
    Cross-Cultural Understanding: มีควำมเข้ำใจควำมแตกตำ่งทำงวัฒนธรรม 
   Computing and ICT Literacy: มีทกัษะกำรใช้คอมพวิเตอร์ และรู้เท่ำทันเทคโนโลย ี
   Career and Learning Skills: มีทกัษะทำงอำชีพ และกระบวนกำรเรียนรู้ต่ำงๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มเีมตตำกรุณำ มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพื้นฐำนส ำคัญทีผู่้บริหำรโรงเรียน
จะต้องมีเพือ่เป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อนกัเรียนได้ศึกษำอย่ำงลึกซึง้ 

3.6 การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ(ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   บูรณำกำรงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน............................................................................ 
   บูรณำกำรเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................ 
   บรูณำกำรโครงกำรโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 
   อื่นๆ (โปรดระบุ) ................................................................................................................ 
4. ภาระงาน (ทุกภาระงานท่ีเกิดในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู)้ 
 4.1 ใบงำนที่ 1.3 เรื่อง กำรวิเครำะห์และสงัเครำะห์ข้อมลู 
               4.2  ป้ำยนิเทศ เรือ่ง ควำมส ำคัญของหลักฐำนทำงประวัติศำสตร ์
                4.3 นักเรียนท ำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 
 

5. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ 
วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 

ตรวจใบงำนที่ 1.3 ใบงำนที่ 1.3 ร้อยละ 60 ผ่ำนเกณฑ์ 

ตรวจแบบบันทึกกำรอ่ำน แบบบันทึกกำรอ่ำน ระดับคุณภำพ 2 ผ่ำนเกณฑ์ 



 
 

 

ประเมินกำรน ำเสนอผลงำน แบบประเมินกำรน ำเสนอผลงำน ระดับคุณภำพ 2 ผ่ำนเกณฑ์ 

สังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนรำยบุคคล แบบสังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนรำยบุคคล ระดับคุณภำพ 2 ผ่ำนเกณฑ์ 

สังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนกลุม่ ระดับคุณภำพ 2 ผ่ำนเกณฑ์ 

สังเกตควำมมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในกำรท ำงำน และรักควำมเป็นไทย แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับคุณภำพ 2 ผ่ำนเกณฑ์ 

ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยกำรเรียนรู้ที ่1 แบบทดสอบหลังเรยีน หน่วยกำรเรียนรู้ที ่1 ร้อยละ 60 ผ่ำนเกณฑ์ 

6. กิจกรรมการเรยีนรู้ (ระบุใหล้ะเอียดและชัดเจน) 
วิธีสอน (วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :   กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ) 
ขั้นท่ี 1   สังเกต 
1.ครูให้นักเรียนอ่ำนลิลิตตะเลงพ่ำย ตอน ทัพหน้ำไทยปะทะ หงสำวดี แล้วแปลสรุปเป็นใจควำมส ำคัญสั้นๆ จำกนั้น
วิเครำะห์และสงัเครำะห์ให้นักเรียนฟงัว่ำมีสำระส ำคัญ คือ กล่ำวถึงประเพณีกำรรบในสมัยกรงุศรีอยุธยำ ซึ่งขณะนั้น  
อยู่ในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช 
2. นักเรียนตอบค ำถำมกระตุ้นควำมคิด 
(ค ำถำมกระตุน้ควำมคิด)  นักเรียนพบข้อสังเกตอะไรบ้ำง เกี่ยวกบัประเพณีกำรรบในสมัยกรุงศรีอยุธยำ  (เครื่องทรงของสมเดจ็พระนเรศวร
มหำรำชซึง่ทรงด ำรงต ำแหน่งจอมทพั กำรบรรเลงดนตรีก่อนกำรรบเพือ่ให้นักรบเกิดควำมฮกึเหิม และอำวุธที่ใช้ในกำรรบ) 
ขั้นท่ี 2   อธิบาย 
1. ครูให้นกัเรียนศึกษำควำมรูเ้รื่อง กำรวิเครำะห์และสงัเครำะห์ข้อมลู จำกหนังสือเรยีน แล้วบนัทึกลงในแบบบันทกึกำรอ่ำน 
2. ครูขออำสำสมัครเพื่อแสดงควำมคิดเหน็เกีย่วกับกำรวิเครำะห์และสงัเครำะหห์ลกัฐำนทำงประวัติศำสตรป์ระเภทวรรณคดี ว่ำมีข้อควร
ระวังอย่ำงไร โดยให้นักเรียนแยกแยะส่วนทีเ่ป็นควำมจรงิ ข้อเท็จจริง และควำมคิดเห็นของผูบ้ันทกึ รวมทั้งวิเครำะหส์ำเหตุของเหตุกำรณ์
และผลทีเ่กิดข้ึนหลงัจำกเหตุกำรณ์นั้น 
3. นักเรียนตอบค ำถำมกระตุ้นควำมคิด 
(ค ำถำมกระตุน้ควำมคิด)  ข้อเทจ็จรงิกบัควำมคิดเห็นแตกต่ำงกันอย่ำงไร  (ข้อเทจ็จรงิ คือ ข้อควำมที่แสดงถึงเหตุกำรณ์ ควำมเป็นมำต่ำงๆ  
ส่วนควำมคิดเห็น คือ อำรมณ์และควำมรู้สกึของผูเ้ขียนทีส่อดแทรกอยู่ในข้อมูล) 
ขั้นท่ี 3   รับฟัง 
1. ครูสุ่มนกัเรียนให้แสดงควำมคิดเห็นที่แตกต่ำงจำกนักเรียนทีเ่ป็นอำสำสมัคร โดยครูอธิบำยว่ำ ต้องเป็นกำรแสดงควำม

คิดเห็นอย่ำงสมเหตสุมผลรับฟังควำมคิดเห็นของเพื่อนไม่ใช้อำรมณ์และควำมคิดของตนเองเป็นใหญ ่
2. นักเรียนตอบค ำถำมกระตุ้นควำมคิด 
(ค ำถำมกระตุ้นควำมคิด) กำรวิเครำะหเ์หตกุำรณ์ทำงประวัติศำสตร์ที่มกีำรบันทึกจำกหลำยทีม่ำ และมเีนื้อหำขัดแย้งกัน 

ควรมีวิธีกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมลูอย่ำงไร  (ดุลยพนิิจของครผููส้อน) 
ขั้นท่ี 4   เชื่อมโยงความสมัพันธ์ 
1. ครูแจกใบควำมรู้ เรือ่ง ตัวอย่ำงกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงประวัติศำสตร์ ใหส้มำชิกแต่ละกลุ่มศึกษำ และเช่ือมโยงควำมเข้ำใจของตนเองกบั
ควำมรู้ใหม ่



 
 

 

2. ครูแจกใบงำนที่ 1.3 เรื่อง กำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมลู ให้นกัเรียนแตล่ะกลุม่ (กลุ่มเดิมจำกแผนกำรจดักำรเรียนรู้ที่ 1) ช่วยกันท ำ 
โดยศึกษำข้อมลูตัวอย่ำงจำกหนงัสอืเรียน   
3. นักเรียนตอบค ำถำมกระตุ้นควำมคิด 
(ค ำถำมกระตุน้ควำมคิด) นกัเรียนสำมำรถน ำกำรวิเครำะห์และสงัเครำะห์ข้อมลูทำงประวัติศำสตร์ไปใช้ในกำรรบัข่ำวสำรในชีวิตประจ ำวัน
ได้หรือไม่ อย่ำงไร  (พจิำรณำตำมค ำตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดลุยพินิจของครูผูส้อน) 
ขัน้ท่ี 5   วิจารณ์ 
1. ครูให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มผลัดกันน ำเสนอใบงำนที่ 1.3 หนำ้ช้ันเรียน แล้วให้สมำชิกกลุม่อื่นช่วยกันวิจำรณ์ผลงำน ของเพื่อน โดย
จ ำแนกข้อดี ข้อดอ้ย พรอ้มยกเหตผุลและข้อเสนอแนะประกอบกำรวิจำรณ์ 
2. นักเรียนตอบค ำถำมกระตุ้นควำมคิด2. นักเรยีนตอบค ำถำมกระตุ้นควำมคิด 
(ค ำถำมกระตุน้ควำมคิด)   นักเรยีนเห็นด้วยกบักำรเพิ่มควำมคิดเห็นสว่นตัวในกำรน ำเสนอข้อมลูทำงประวัติศำสตร์หรือไม่ อย่ำงไร 
ขั้นท่ี 6   สรุป 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรปุควำมส ำคัญของกำรวิเครำะห์และสงัเครำะห์ข้อมลูทำงประวัติศำสตร์ โดยให้นกัเรียนบันทกึข้อมลูลงในสมดุ 
 ครูมอบหมำยให้นักเรยีนแตล่ะกลุ่มจัดท ำป้ำยนเิทศ เรือ่ง ควำมส ำคัญของหลักฐำนทำงประวัติศำสตร ์
  โดยให้ครอบคลมุประเด็นตำมที่ก ำหนด ดงันี ้
  1) กำรวิเครำะห์วิธีกำรทำงประวัติศำสตร ์
  2) กำรจ ำแนกหลกัฐำนทำงประวัติศำสตร์แตล่ะประเภท  
  3) กำรอธิบำยควำมแตกตำ่งระหว่ำงข้อมลูกับควำมคิดเห็น และควำมจรงิกบัข้อเทจ็จริง 
  4) กำรยกตัวอย่ำงกำรวิเครำะห์และตีควำมหลักฐำนทำงประวัติศำสตร ์

7. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ (ท่ีใช้ในแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้) 
 7.1 สื่อการเรียนรู้ 
  1) หนงัสอืเรียน ประวัติศำสตร์ ม.2 
  2) บทเรียนส ำเรจ็รปู เรื่อง หลักฐำนทำงประวัติศำสตร ์
  3) แบบทดสอบ เรื่อง หลักฐำนทำงประวัติศำสตร ์
  4) บัตรภำพ  
7..2 แหล่งการเรยีนรู้  
8. บันทึกหลังการสอน 
 8.1 ดา้นความรู ้
......................................................................................................................................................... ............................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... ..................................................................................................... 
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การประ เมิน ช้ินงาน/ภาระงาน (รวบยอด )   

แบบประเมินป้ายนิเทศ เรื่อง ความส าคญัของหลกัฐานทางประวติัศาสตร ์

ล าดบัท่ี รายการประเมิน 
ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 

1 กำรวเิครำะหว์ธิกีำรทำงประวตัศิำสตร ์     
2 กำรจ ำแนกหลกัฐำนทำงประวตัศิำสตรแ์ต่ละประเภท     

3 
กำรอธบิำยควำมแตกต่ำงระหวำ่งขอ้มลูกบั          
ควำมคดิเหน็ และควำมจรงิกบัขอ้เทจ็จรงิ 

    

4 
กำรยกตวัอย่ำงกำรวเิครำะหแ์ละตคีวำมหลกัฐำน
ทำงประวตัศิำสตร ์

    

                                                                        รวม  
 

ลงชื่อ...................................................ผูป้ระเมนิ  
  ............../.................../................ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
เกณฑก์ารให้คะแนน  
 ดมีำก = 4 คะแนน 
 ด ี = 3 คะแนน 
 พอใช ้ = 2 คะแนน 
 ปรบัปรงุ = 1 คะแนน 

เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดบัคณุภาพ 
14 - 16 ดมีำก 
11 - 13 ด ี
8 - 10 พอใช ้

ต ่ำกวำ่ 8 ปรบัปรงุ 
 



 
 

 

 
 

 
ตวัอย่างการวิเคราะห์ข้อมลูทางประวติัศาสตร ์

 “…แต่ถงึเนื้อจะดอีย่ำงไร พ่อครวัคนสยำมกม็กัจะท ำใหเ้สยีรสไปดว้ยเครือ่งแกงทีเ่ขำปรงุขึน้ แกงทุกชนิดเขำจะ 
ใสบ่อระมำนกุง้เน่ำ คนสยำมเรยีกว่ำกะปิ (Capy) เรยีกกนัพื้นๆ วำ่ Balachan

 
มกีลิน่เหมน็เน่ำ น่ำคลื่นไสส้ ำหรบัผูท้ี ่   

ไมเ่คยไดก้ลิน่เชน่นัน้ พวกพ่อครวัอำ้งว่ำมนัท ำใหเ้นื้อมรีสชำติน่ำกนิขึน้ น ้ำแกงทุกชนิดที่วำ่ดีๆ  นัน้ ประกอบดว้ยเกลอื, 
พรกิไทย, ขงิ, อบเชย, กำนพลู, กระเทยีม, หอมขำว, จนัทน์เทศกบัผกักลิน่ฉุนๆ อีกหลำยชนิด พรอ้มกบักุง้ป่นเปียก
อย่ำงทีว่ำ่นัน้...”  
 (นิโกลำส ์แชรแ์วส (ฉบบัแปล), 2506 : 96-97)  
  
 “...พวกเขำชอบบรโิภคน ้ำจิ้มเหลวชนิดหนึ่งคลำ้ยกบัมสัตำรด์ ประกอบดว้ยกุง้เคยเน่ำเพรำะหมกัไมไ่ดท้ี่ เรยีก 
กะปิ (Capi)…”  
 (ซมิง เดอ ลำลูแบร ์(ฉบบัแปล), 2548 : 121) 
 
จำกขอ้ควำมดงักล่ำว สำมำรถวเิครำะห์ได ้ดงันี้ 
 1. กะปิ เป็นเครือ่งปรงุซึง่ไดก้ลำยมำเป็นหนึ่งในวฒันธรรมอำหำรของไทยตัง้แต่สมยัอยธุยำจนกระทัง่ปัจจุบนั 

ส ำหรบัชำวสยำมแลว้เครือ่งปรงุชนิดนี้ ชว่ยเพิม่ควำมกลมกล่อมใหก้บัรสชำตอิำหำรไดห้ลำยชนิด เชน่ น ้ำพรกิ 
และยงัใชเ้ป็นสว่นผสมของเครือ่งแกงมำกมำย  

 2. ค ำว่ำ “กุง้เน่ำ กุง้ป่นเปียก” ของแชรแ์วส หรอื ค ำว่ำ “กุง้เคยเน่ำ” ของลำลูแบรส์ะทอ้นควำมรูส้กึ ไมช่อบ
เครือ่งปรงุชนิดนี้ของชำวสยำม  

 3. ในควำมเป็นจรงิกะปิคดิขึน้มำโดยชำวประมงทีต่อ้งกำรจะดองกุง้ทีจ่บัมำได ้เพื่อจะไดเ้กบ็ไวบ้รโิภคไดใ้นระยะ
เวลำนำน หรอื อกีขอ้สนันิษฐำนหนึ่งกล่ำววำ่ เนื่องจำกกุง้มจี ำนวนมำก ขำยไมห่มด จงึมกีำรดองเกบ็ไว ้ไม่วำ่
ขอ้สนันิษฐำนจะเป็นอย่ำงไร สิง่หนึ่งทีเ่รำรบัรูน้ัน่คอื ภมูปัิญญำของบรรพบรุษุ ทีรู่คุ้ณค่ำของอำหำร ไมเ่หลอื
ทิ้งอย่ำงฟุ่มเฟือย แต่กลบัน ำมำแปรรูปกลำยเป็นเครือ่งปรงุทีอ่ยู่คูส่ยำมมำจนถงึปัจจุบนั 

 
ท่ีมา : พนัธ์จติ ดวงจนัทร.์ [ม.ป.ป.]. การกินของชาวสยาม ใน หนังสือประวติัศาสตรธ์รรมชาติและการเมืองแห่ง
 ราชอาณาจกัรสยามของ นิโกลาส์ แชรแ์วส. มหำสำรคำม : คณะมนุษย์ศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์มหำวทิยำลยั
 มหำสำรคำม. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ใบความรู ้



 
 

 

เอกสารประกอบการสอน 

 
 
 

 
ลิลิตตะเลงพ่าย ตอน ทพัหน้าไทยปะทะหงสาวดี 

๏ ปำงอุภยัภเูบศเบือ้ง  บรูพ์ถวลัย รำชย์แฮ 

เรยีบพริยิพลพรรค ์  พรัง่พรอ้ม 

เจยีนจวบรววิรรณ  รำ่งเรือ่ แลฤๅ 

ทวยทชิำกรน้อม  นอบนิ้วเสนอทูล ฯ 

๏ เชญิไทยู้รยำตรเตำ้  เตยีงสนำน 

ถวำยมทุธำภสิติธำร  เพรยีกพรอ้ง 

ศวิเวทวษิณุบรรสำน  สงัขโ์สรจ สรงแฮ 

มหรทกึครกึเครงกอ้ง  เกรกิหลำ้หวัน่ไหว ฯ 

๏ ภวูไนยสวมเครือ่งถว้น  อลง กรณ์เอย 

ส ำหรบัรำชรณรงค์  เลศิแลว้ 

สอดใสส่นับเพลำทรง  ภสูติ แลนำ 

ฉลองพระองคต์ำดแพรว้  เพรศิพรอ้ยพรำยทอง ฯ 

๏ เรอืงรองเจยีระบำดชอ้ย  ชำยกระสนั 

รตัพสัตรร์ตันสวุรรณ  เวยีดออ้ม 

สงัวำลววิธิพรร  โณภำส เฉวยีงนำ 

ประดบัมณีนพพรอ้ม  พรำ่งรุง้ฉำนฉำย ฯ 

๏ พรำยแพรว้แกว้นิ้วท่ำน  ธ ำมรงค์ 

นพรตัน์รตันควรคง  คูห่ลำ้ 

มำลำลกัษณะผจง  กรวกิ วำลแฮ 

เสรจ็เสดจ็สูเ่กยถำ้  ฤกษ์ผำ้ยพลหำญ ฯ 

๏ รววิำรวรำวธุไท้  ธนูทรง 

คอืคูช่ยัยุทธยง  เยีย่งทำ้ว 

ทวยแสนส ่ำจตัุรงค ์  เรยีงเรยีบ อยู่นำ 

อเนกพหลหื่นหำ้ว  หัน่เสีย้นศกึสลำย ฯ 

 
ท่ีมา : http://www.reurnthai.com/wiki 

 
 



 
 

 

  ใบงานท่ี 

 1.3 การวิเคราะหแ์ละสงัเคราะหข้์อมลู 

 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรยีนตอบค ำถำมต่อไปนี้ 

กรณีศึกษาท่ี 1 

 “...ไมม่ชีนชำตใิดทีจ่ะบรโิภคอำหำรอดออมเท่ำคนสยำม สำมญัชนดืม่แต่น้อยเท่ำนัน้ แลว้กก็นิขำ้วหุง, ผลไม,้  
ปลำแหง้บำ้งเลก็น้อย แลว้ยงักนิไมค่อ่ยอิม่ทอ้งเสยีดว้ย ชนชัน้สูงกม็ไิดบ้รโิภคดไีปกว่ำนี้ ทัง้ๆ ทีส่ำมำรถจะซื้อหำมำ
บรโิภคไดต้ำมปรำรถนำ...” 

นิโกลสั แชรแ์วร์ 
ท่ีมา : Gervaise,Nicolas.1688. Histoire Naturelle et Politique du Royaume de Siam. Paris : Chez Claude Barbin. 

 
 “ส ำรบักบัขำ้วคนชำวสยำมนัน้ไม่สูจ้ะฟุ่มเฟือยนกั ทีพ่วกเรำบรโิภคอำหำรกนัน้อยในฤดรูอ้นกว่ำในฤดหูนำวนัน้ 
ชำวสยำมยงับรโิภคอำหำรน้อยกว่ำพวกเรำลงไปเสยีอีก เนื่องดว้ยมฤีดรูอ้นตดิต่อกนัอยู่ตลอดกำลนัน่เอง อำหำรหลกั
ของเขำ คอื ขำ้วกบัปลำ” 

 ซมิง เดอ ลำลูแบร์ 
ท่ีมา : ซมิง เดอ ลำลูแบร.์ 2548. จดหมายเหตลุาลแูบร ์ราชอาณาจกัรสยาม. แปลโดยสนัต ์ท. โกมลบุตร. กรุงเทพมหำนคร : ศรปัีญญำ. 

 

ค าถาม 
 • จำกขอ้มลูหลกัฐำนทัง้ 2 เรื่อง นกัเรยีนสำมำรถวเิครำะหข์อ้มลูไดอ้ยำ่งไร 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



 
 

 

กรณีศึกษาท่ี 2 

 “...แมว้ำ่เนื้อววัในเมอืงไทยจะมใิชช่นิดเลว แต่กไ็ม่คอ่ยนิยมใชบ้รโิภคกนั เพรำะเขำเชือ่กนัมำเป็นประเพณีวำ่    
ในชำตกิอ่นโน้นพระสมณโคดมไดเ้สวยพระชำตเิป็นโคผูห้รอืนำงโค ถอืวำ่กำรบรโิภคเนื้อววันัน้ผดิพุทธบญัญตัแิละเป็น
กำรละเมดิศำสนำถำ้ไปแตะตอ้งเขำ้... 
 ...ควำมเชือ่นี้ยงักนิวงกวำ้งไปถงึสตัวส์ีเ่ท้ำทุกชนิดว่ำ ฆำ่ไมไ่ด ้ดว้ยอำจจะบงัเอญิไปฆำ่ถูกบดิำ มำรดำ หรอื     
มติรสหำยของตน ซึง่วญิญำณไดเ้ขำ้สงิอยู่ในตวัสตัวเ์หล่ำนัน้เขำ้กไ็ด.้..” 

นิโกลสั แชรแ์วร์ 
ท่ีมา : Gervaise,Nicolas.1688. Histoire Naturelle et Politique du Royaume de Siam. Paris : Chez Claude Barbin. 

 
 “...ในประเทศนี้มสีตัวม์ำกมำยหลำยชนิดเพรำะไม่มใีครกลำ้ฆ่ำมนั ดว้ยเกรงว่ำจะไปฆ่ำเอำบดิำของตนเองเขำ้  
เป็นเรือ่งกำรเวยีนว่ำยตำยเกดิอนัเป็นควำมเชือ่ม ัน่อยู่ในหมูช่นชำวสยำม... 
 ...ควำมสิน้สดุแห่งกศุลกรรมบถทีพ่วกท่ำนสรำ้งสมไว ้กค็อืกำรโยกยำ้ยวญิญำณ (เมือ่ร่ำงกำยสลำยแลว้) ไปสู่
เรอืนรำ่งของเศรษฐหีรอืทำ้วพระยำมหำกษตัรยิ์หรอืสูเ่รอืนร่ำงของสตัวบ์ำงชนิดทีเ่ชือ่ง เชน่ววัหรอืแกะซึง่ไมม่ใีครกลำ้ฆ่ำ
ดว้ยเกรงว่ำจะไปฆ่ำเอำบดิำหรอืมำรดำของตนเองเขำ้...” 

เดอ ชวัซยี์ 
ท่ีมา : ฟรอ็งซวัส-์ทโิมเลอง เดอ ชวัซยี.์ 2550. จดหมายเหตรุายวนัการเดินทางไปสู่ประเทศสยามในปี ค.ศ.1685 และ 1686.  
 แปลโดย สนัต ์ท.โกมลบุตร. กรุงเทพมหำนคร : ศรปัีญญำ. 

 

ค าถาม 
 • จำกขอ้มลูหลกัฐำนทัง้ 2 เรื่อง นกัเรยีนสำมำรถวเิครำะหข์อ้มลูไดอ้ยำ่งไร 
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บรโิภคไดต้ำมปรำรถนำ...” 
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ค าถาม 
 • จำกขอ้มลูหลกัฐำนทัง้ 2 เรื่อง นกัเรยีนสำมำรถวเิครำะหข์อ้มลูไดอ้ยำ่งไร 
   1) แสดงใหเ้หน็ถงึวฒันธรรมการรบัประทานอาหารในสงัคมไทย ไมว่า่จะเป็นสามญัชนหรอืชนชัน้สงูกบ็รโิภคไมไ่ด ้ 
    แตกต่างกนั  
   2) ชาวสยามกนิขา้วเป็นอาหารหลกั ปลาเป็นสตัวท์ีน่ิยมรบัประทาน อาจเพราะมอียู่ทัว่ไป หาไดง้า่ย และมอีย่าง  
    อุดมสมบรูณ์ในแมน่ ้ าล าคลอง จนมคี าพูดทีต่ดิปากกนัว่า กนิขา้วกนิปลา  
   3) ปลาทีแ่ชรแ์วรบ์นัทกึไวค้อื ปลาแหง้ ไมใ่ชป่ลาสด แสดงถงึภมูปัิญญาการถนอมอาหารของคนไทย  
   4) แชรแ์วรม์องวา่ชาวสยามบรโิภคอย่างประหยดั เนือ่งดว้ยวฒันธรรมการกนิของชาวฝรัง่เศสนัน้มคีวามแตกต่าง  
    จากวฒันธรรมการกนิของชาวสยาม โดยในมือ้หนึง่ชาวฝรัง่เศสจะรบัประทานอาหารหลายจาน  
     
     
     
     
     

                          (พจิารณาตามค าตอบของนักเรยีน โดยใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของครผููส้อน)  

(ตวัอย่าง) 



 
 

 

 
กรณีศึกษาท่ี 2 

 “...แมว้ำ่เนื้อววัในเมอืงไทยจะมใิชช่นิดเลว แต่กไ็ม่คอ่ยนิยมใชบ้รโิภคกนั เพรำะเขำเชือ่กนัมำเป็นประเพณีวำ่    
ในชำตกิอ่นโน้นพระสมณโคดมไดเ้สวยพระชำตเิป็นโคผูห้รอืนำงโค ถอืวำ่กำรบรโิภคเนื้อววันัน้ผดิพุทธบญัญตัแิละเป็น
กำรละเมดิศำสนำถำ้ไปแตะตอ้งเขำ้... 
 ...ควำมเชือ่นี้ยงักนิวงกวำ้งไปถงึสตัวส์ีเ่ท้ำทุกชนิดว่ำ ฆำ่ไมไ่ด ้ดว้ยอำจจะบงัเอญิไปฆำ่ถูกบดิำ มำรดำ หรอื     
มติรสหำยของตน ซึง่วญิญำณไดเ้ขำ้สงิอยู่ในตวัสตัวเ์หล่ำนัน้เขำ้กไ็ด.้..” 

นิโกลสั แชรแ์วร์ 
ท่ีมา : Gervaise,Nicolas.1688. Histoire Naturelle et Politique du Royaume de Siam. Paris : Chez Claude Barbin. 

 
 “...ในประเทศนี้มสีตัวม์ำกมำยหลำยชนิดเพรำะไม่มใีครกลำ้ฆ่ำมนั ดว้ยเกรงว่ำจะไปฆ่ำเอำบดิำของตนเองเขำ้  
เป็นเรือ่งกำรเวยีนว่ำยตำยเกดิอนัเป็นควำมเชือ่ม ัน่อยู่ในหมูช่นชำวสยำม... 
 ...ควำมสิน้สดุแห่งกศุลกรรมบถทีพ่วกท่ำนสรำ้งสมไว ้กค็อืกำรโยกยำ้ยวญิญำณ (เมือ่ร่ำงกำยสลำยแลว้) ไปสู่
เรอืนรำ่งของเศรษฐหีรอืทำ้วพระยำมหำกษตัรยิ์หรอืสูเ่รอืนร่ำงของสตัวบ์ำงชนิดทีเ่ชือ่ง เชน่ววัหรอืแกะซึง่ไมม่ใีครกลำ้ฆ่ำ
ดว้ยเกรงว่ำจะไปฆ่ำเอำบดิำหรอืมำรดำของตนเองเขำ้...” 

เดอ ชวัซยี์ 
ท่ีมา : ฟรอ็งซวัส-์ทโิมเลอง เดอ ชวัซยี.์ 2550. จดหมายเหตรุายวนัการเดินทางไปสู่ประเทศสยามในปีค.ศ.1685 และ 1686.  
 แปลโดย สนัต ์ท.โกมลบุตร. กรุงเทพมหำนคร : ศรปัีญญำ. 

 

ค าถาม 
 • จำกขอ้มลูหลกัฐำนทัง้ 2 เรื่อง นกัเรยีนสำมำรถวเิครำะหข์อ้มลูไดอ้ยำ่งไร 
   1) แสดงใหเ้หน็วา่ชาวไทยมคีวามเชือ่เรือ่งการเวยีนวา่ยตายเกดิ ซึง่มคีวามเกีย่วโยงกบัพระพุทธศาสนาทีเ่ป็น   
    ศาสนาประจ าชาติ  
   2) เรือ่งการเวยีนว่ายตายเกดิอยู่ในสงัคมไทยมาชา้นาน ทัง้ยงักอ่เกดิเป็นความเชือ่ทีไ่มก่ลา้ฆา่สตัวท์ัง้กลวับาป  
    รวมถงึเกรงวา่จะฆ่าเอาบรรพบรุุษของตนเอง  
     
     
     
     
     
     
     
     

                          (พจิารณาตามค าตอบของนักเรยีน โดยใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของครผููส้อน)  

 

(ตวัอย่าง) 



 
 

 

แบบบนัทึกการอ่าน  
  

ชือ่หนงัสอื  ชือ่ผูแ้ต่ง   นำมปำกกำ   

ส ำนกัพมิพ์  สถำนทีพ่มิพ์   ปีทีพ่มิพ์    

จ ำนวนหน้ำ   รำคำ  บำท อ่ำนวนัที ่  เดอืน   พ.ศ.   เวลำ   
          
 1. สำระส ำคญัของเรื่อง 
       
       

             
       

 2. วเิครำะหข์อ้คดิ/ประโยชน์ทีไ่ดจ้ำกเรื่องทีอ่่ำน 
       
       
       

 3. สิง่ทีส่ำมำรถน ำไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ ำวนั  
       
       

      

 4. ขอ้เสนอแนะของคร ู  
       
       
       
  

 ลงชื่อ  นกัเรยีน ลงชื่อ  ผูป้กครอง 
  ( ) ( ) 
 

 ลงชื่อ ครผููส้อน 
 ( )  

เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ผลงำนมีความสมบรูณ์ชดัเจน ให ้ 4 คะแนน ผลงำนมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่ ให ้ 2 คะแนน 

 ผลงำนมีข้อบกพร่องเพียงเลก็น้อย ให ้ 3 คะแนน ผลงำนมีข้อบกพร่องมาก ให ้ 1
 คะแนน 



 
 

 

 

แบบประเมิน    การน าเสนอผลงาน  
 

ค าช้ีแจง : ให ้ผูส้อน ประเมนิกำรน ำเสนอผลงำนของนกัเรยีนตำมรำยกำรทีก่ ำหนด แลว้ขดี ✓ ลงในช่อง 
 ทีต่รงกบัระดบัคะแนน 
 

ล าดบัท่ี รายการประเมิน 
ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 

1 ควำมถูกตอ้งของเนื้อหำ     
2 ควำมคดิสรำ้งสรรค ์     
3 วธิกีำรน ำเสนอผลงำน     
4 กำรน ำไปใชป้ระโยชน์     
5 กำรตรงต่อเวลำ     

                                                                        รวม  
      

 ลงชื่อ .................................................... ผูป้ระเมนิ  
  ................ /................ /................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ผลงำนหรอืพฤตกิรรมสมบรูณ์ชดัเจน ให ้ 4 คะแนน 
 ผลงำนหรอืพฤตกิรรมมีข้อบกพร่องบางส่วน ให ้ 3 คะแนน 
 ผลงำนหรอืพฤตกิรรมมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่ ให ้ 2 คะแนน 
 ผลงำนหรอืพฤตกิรรมมีข้อบกพร่องมาก ให ้ 1 คะแนน 

เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดบัคณุภาพ 
18 - 20 ดมีำก 
14 - 17 ด ี
10 - 13 พอใช ้

ต ่ำกวำ่ 10 ปรบัปรงุ 
 



 
 

 

 

แบบสงัเกตพฤติกรรม    การท างานรายบคุคล  
 

ค าช้ีแจง :  ให ้ผูส้อน สงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนในระหวำ่งเรยีนและนอกเวลำเรยีน แลว้ขดี ✓ ลงในช่อง 
 ทีต่รงกบัระดบัคะแนน 

 

ล าดบั 
ท่ี 

ช่ือ-สกลุ 
ของผู้รบัการประเมิน 

ความตัง้ใจ 
ในการท างาน 

ความ
รบัผิดชอบ 

การตรงต่อ
เวลา 

ความสะอาด
เรียบร้อย 

ผลส าเรจ็ 
ของงาน 

รวม 
20 

คะแนน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       
      

 ลงชื่อ .................................................... ผูป้ระเมนิ  
  ................ /................ /................ 
 
 

 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมอย่างสม า่เสมอ ให ้ 4 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบ่อยครัง้ ให ้ 3 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบางครัง้ ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมน้อยครัง้ ให ้ 1 คะแนน 

เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดบัคณุภาพ 
18 - 20 ดมีำก 
14 - 17 ด ี
10 - 13 พอใช ้

ต ่ำกวำ่ 10 ปรบัปรงุ 
 



 
 

 

 

แบบสงัเกตพฤติกรรม    การท างานกลุ่ม  
 

ค าช้ีแจง :  ให ้ผูส้อน สงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนในระหวำ่งเรยีนและนอกเวลำเรยีน แลว้ขดี ✓ ลงในช่อง 
 ทีต่รงกบัระดบัคะแนน 

 

ล าดบั 
ท่ี 

ช่ือ-สกลุ 
ของผู้รบัการประเมิน 

การแสดง
ความคิดเห็น 

การยอมรบั 
ฟังคนอ่ืน 

การท างาน 
ตามท่ีได้รบั 
มอบหมาย 

ความมีน ้าใจ 

การมี 
ส่วนร่วมใน
การปรบัปรงุ 
ผลงานกลุ่ม 

รวม 
20 

คะแนน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       
      

 ลงชื่อ .................................................... ผูป้ระเมนิ  
  ................ /................ /................ 
 
 

 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมอย่างสม า่เสมอ ให ้ 4 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบ่อยครัง้ ให ้ 3 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบางครัง้ ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมน้อยครัง้ ให ้ 1 คะแนน 

เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดบัคณุภาพ 
18 - 20 ดมีำก 
14 - 17 ด ี
10 - 13 พอใช ้

ต ่ำกวำ่ 10 ปรบัปรงุ 
 



 
 

 

 

แบบประเมิน   คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
 

ค าช้ีแจง :   ให ้ผูส้อน สงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนในระหวำ่งเรยีนและนอกเวลำเรยีน แลว้ขดี ✓ ลงในช่อง 
 ทีต่รงกบัระดบัคะแนน 

 

คณุลกัษณะ 
อนัพึงประสงคด้์าน 

รายการประเมิน 
ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 

1. รกัชาติ ศาสน์ 
 กษตัริย ์

1.1 ยนืตรงเมือ่ไดย้นิเพลงชำต ิรอ้งเพลงชำตไิด ้และอธบิำยควำมหมำยของ 
เพลงชำต ิ

    

1.2 ปฏบิตัตินตำมสทิธแิละหน้ำทีข่องนกัเรยีน     

1.3 ใหค้วำมร่วมมอื รว่มใจ ในกำรท ำงำนกบัสมำชกิในโรงเรยีน     

1.4 เขำ้รว่มกจิกรรมและมสีว่นรว่มในกำรจดักจิกรรมทีส่รำ้งควำมสำมคัค ี
ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อโรงเรยีนและชมุชน 

    

1.5 เขำ้รว่มกจิกรรมทำงศำสนำทีต่นนับถอื ปฏบิตัตินตำมหลกัของศำสนำ     

1.6 เขำ้รว่มกจิกรรมและมสีว่นรว่มในกำรจดักจิกรรมทีเ่กีย่วกบัสถำบนั
พระมหำกษตัรยิ์ตำมทีโ่รงเรยีนและชมุชนจดัขึน้ 

    

2. ซ่ือสตัย ์สุจริต 2.1 ใหข้อ้มลูทีถู่กตอ้ง และเป็นจรงิ     

2.2 ปฏบิตัใินสิง่ทีถู่กตอ้ง ละอำย และเกรงกลวัทีจ่ะท ำควำมผดิ ท ำตำม
สญัญำทีต่นใหไ้วก้บัเพื่อน พ่อแม ่หรอืผูป้กครอง และคร ู

    

2.3 ปฏบิตัติ่อผูอ้ื่นดว้ยควำมซื่อตรง ไมห่ำประโยชน์ในทำงทีไ่มถู่กต้อง     

3. มีวินัย 
รบัผิดชอบ 

3.1 ปฏบิตัติำมขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของครอบครวั 
และโรงเรยีน ตรงต่อเวลำในกำรปฏบิตักิจิกรรมต่ำงๆ ในชวีติประจ ำวนั 
และรบัผดิชอบในกำรท ำงำน 

    

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1 แสวงหำขอ้มลูจำกแหล่งกำรเรยีนรูต้่ำงๆ     

4.2 มกีำรจดบนัทกึควำมรูอ้ย่ำงเป็นระบบ     

4.3 สรปุควำมรูไ้ดอ้ย่ำงมเีหตุผล     

5. อยู่อย่างพอเพียง 5.1 ใชท้รพัย์สนิของตนเอง เชน่ สิง่ของ เครือ่งใช ้ฯลฯ อย่ำงประหยดั คุม้คำ่ 
และเกบ็รกัษำดแูลอย่ำงด ีและใชเ้วลำอย่ำงเหมำะสม 

    

5.2 ใชท้รพัยำกรของส่วนรวมอย่ำงประหยดั คุม้คำ่ และเกบ็รกัษำดแูลอย่ำงดี     

5.3 ปฏบิตัตินและตดัสนิใจดว้ยควำมรอบคอบ มเีหตุผล     

5.4 ไมเ่อำเปรยีบผูอ้ื่น และไมท่ ำใหผู้อ้ื่นเดอืดรอ้น พรอ้มใหอ้ภยัเมือ่ผูอ้ื่น
กระท ำผดิพลำด 

    

 



 
 

 

 
 

 
คณุลกัษณะ 

อนัพึงประสงคด้์าน 
รายการประเมิน 

ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 

 5.5 วำงแผนกำรเรยีน กำรท ำงำนและกำรใชช้วีติประจ ำวนับนพื้นฐำนของ
ควำมรู ้ขอ้มลู ขำ่วสำร 

    

5.6 รูเ้ท่ำทนักำรเปลีย่นแปลงทำงสงัคม และสภำพแวดลอ้ม ยอมรบัและ
ปรบัตวั อยู่รว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่ำงมคีวำมสขุ 

    

6. มุ่งมัน่ในการ 
 ท างาน 

6.1 มคีวำมตัง้ใจและพยำยำมในกำรท ำงำนทีไ่ดร้บัมอบหมำย     

6.2 มคีวำมอดทนและไมท่อ้แทต้่ออุปสรรคเพื่อใหง้ำนส ำเรจ็     

7. รกัความเป็นไทย 7.1 มจีติส ำนึกในกำรอนุรกัษ์วฒันธรรมและภมูปัิญญำไทย     

7.2 เหน็คณุค่ำและปฏบิตัตินตำมวฒันธรรมไทย     

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รูจ้กัชว่ยพ่อแม ่ผูป้กครอง และครทู ำงำน     

8.2 อำสำท ำงำน ชว่ยคดิ ช่วยท ำ และแบง่ปันสิง่ของใหผู้อ้ื่น     

8.3 ดแูล รกัษำทรพัย์สมบตัขิองหอ้งเรยีน โรงเรยีน ชมุชน      

8.4 เขำ้รว่มกจิกรรมเพื่อสงัคมและสำธำรณประโยชน์ของโรงเรยีน     

 

 ลงชื่อ .................................................... ผูป้ระเมนิ  
  ................ /................ /................ 
 
 
 
 
 

 
เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมอย่างสม า่เสมอ ให ้ 4 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบ่อยครัง้ ให ้ 3 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบางครัง้ ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมน้อยครัง้ ให ้ 1 คะแนน 
 

 

เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดบัคณุภาพ 
191 - 108  ดมีำก 
73 - 90 ด ี
54 - 72 พอใช ้

ต ่ำกวำ่ 54 ปรบัปรงุ 
 



 
 

 

การประเมินตนเองประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
ค าชี้แจง  แบบประเมินนี้ มีจุดประสงค์เพื่อประเมินพฤติกรรมกำรสอนของครู เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำจัด

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้เกิดผลสัมฤทธ์ิยิ่งขึ้น โดยขอให้ท่ำนประเมินตนเองโดยท ำเครื่องหมำย ✓ ลงใน
ช่องที่ตรงกับสิ่งที่ท่ำนปฏิบัติเมื่อสิ้นสุดภำคเรียน ดังนี้ 

5  =  มำกที่สดุ      4  =  มำก      3  =  ปำนกลำง      2  = น้อย     1  =  น้อยที่สุดหรือไมเ่ลย 

สิ่งท่ีท่านปฏิบัติ 5 4 3 2 1 

ส่วนท่ี 1  ประเมินตนเอง      
1. ครูผู้สอนได้ช้ีแจงวัตถุประสงค์ จุดมุง่หมำยในกำรเรียน ลกัษณะวิชำ วิธีเรียน และกำร

วัดผล วิชำน้ี 
     

2. ครูผู้สอนมีแผนกำรสอนครบถ้วน      
3. เตรียมกำรสอนล่วงหน้ำทั้งเนื้อหำและวิธีกำร      
4. ค้นคว้ำและปรับปรุงเนื้อหำวิชำให้ถูกต้องทันสมัย      
5. ครูผู้สอนเข้ำสอนสม่ ำเสมอและตรงเวลำ      
6. ครูผู้สอนใช้เทคนิควิธีสอนหลำกหลำยแบบ      
7. ครูผู้สอนมีปริมำณของเนื้อหำวิชำเหมำะสมกบัเวลำเรียน      
8. ครูผู้สอนมอบหมำยงำนใหผู้้เรียนค้นคว้ำเพิ่มเตมิ      
9. ครูผู้สอนสอดแทรกจริยธรรมหรอืคุณธรรมในระหว่ำงกำรสอน      
10. ครูผู้สอนมีควำมสนใจและพอใจในกำรสอนวิชำน้ี      
ส่วนท่ี 2  ประเมินผลการสอน      
1. ครูผู้สอนมีจุดมุ่งหมำยของวิชำน้ีชัดเจนและเหมำะสมกับผู้เรียน      
2. ครูผู้สอนมีเนื้อหำวิชำให้ควำมรู้แกผู่้เรียน      
3. เป็นวิชำที่ท ำควำมเข้ำใจได ้      
4. ครูผู้สอนกระตุน้ให้เกิดควำมคิดริเริ่ม      
5. ครูผู้สอนอธิบำยหรือบรรยำยได้แจ่มแจง้      
6. ครูผู้สอนกระตุ้นให้ผูเ้รียนค้นคว้ำเพิม่เติม      
7. ครูผู้สอนเปิดโอกำสใหผู้้เรียนแสดงควำมคิดเห็นหรือซักถำม      
8. ครูผู้สอนตอบปัญหำหรอืช้ีแจงได้กระจ่ำง      
9. ครูผู้สอนพยำยำมเช่ือมโยงเนือ้หำที่สอนกับกำรน ำไปใช้      
10. ครูผู้สอนมีเอกสำรหรืออปุกรณ์ประกอบกำรสอน      
11. ครูผู้สอนมีเอกสำรหรืออปุกรณ์ที่ใช้เหมำะสมกับเนื้อหำวิชำ      
12. ครูผู้สอนมีปริมำณงำนทีก่ ำหนดให้ผูเ้รียนท ำหรอืค้นคว้ำเพิ่มเตมิ      



 
 

 

สิ่งท่ีท่านปฏิบัติ 5 4 3 2 1 

13. ผู้เรียนมีโอกำสฝกึตนเองให้มีวินัยและรบัผิดชอบกำรท ำงำน      
14. ครูผู้สอนตรวจและแจ้งผลงำนของผูเ้รียน      
15. ครูผู้สอนมีกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ระหว่ำงสอน      
16. ครูผู้สอนเอำใจใส่ต่อกำรสอนและเตรียมกำรสอน      
17. ครูผู้สอนสนใจและช่วยเหลือผู้เรียน      
18. ครูผู้สอนจัดบรรยำกำศในห้องเรียนเป็นกันเอง      
19. ครูผู้สอนเปิดโอกำสให้ซักถำมหรือขอค ำแนะน ำนอกเวลำเรียน      
20. ครูผู้สอนจัดใหม้ีกิจกรรมหรือกำรฝึกเสริมกำรเรียนรู ้      
21. ครูผู้สอนมุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ      
22. ครูผู้สอนบูรณำกำรหลักปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง/อื่นๆ.........      
23. ครูผู้สอนส่งเสริมประชำธิปไตย(Democracy)      
24. ครูผู้สอนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย(Decency)      
25. ครูผู้สอนส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด (Drug - Free)      

รวมคะแนน  
ค่าเฉลี่ยท่ีได้ (คะแนน/35)  

 
สรปุผลกำรประเมินอยู่ในระดบั..................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เกณฑก์ารประเมิน 
(4.50 – 5.00)    ระดบั    ดเียีย่ม 
(3.50 – 4.49)    ระดบั    ดมีำก   
(2.50 – 3.49)    ระดบั   ด ี

  (1.50 – 2.49)    ระดบั   พอใช ้
  (1.00 – 1.49)    ระดบั   ควรปรบัปรงุ 

  
 

ลงชื่อ.......................................................................... 
(นำงสำวณฐักำญจน์  แช่มชอ้ย) 

ผูป้ระเมนิ 
 

ลงชื่อ.......................................................................... 
(นำยพรเทพ  พนัพุก) 

หวัหน้ำกลุ่มสำระกำรเรยีนรูส้งัคมศกึษำ ศำสนำและวฒันธรรม 
 

 
ลงชื่อ.......................................................................... 

(นำงวลรีตัน์  ศโิรรตัน์ธญัโชค) 
รองผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีนไทรโยคน้อยวทิยำ 

          
 

 

ลงชื่อ.......................................................................... 
(นำยบุญเลศิ  แสวงทอง) 

ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีนไทรโยคน้อยวทิยำ 



 
 

 

แบบประเมินการใช้แผนการจดัการเรยีนรู ้
หน่วยท่ี   2   เรื่อง   พัฒนาการของอาณาจกัรอยุธยา 

ข้อที ่ รำยกำรประเมิน ระดบัคะแนน 
5 4 3 2 1 

1 หน่วยกำรเรียนรู้มีควำมสมบูรณ์ เหมำะสมและมรีำยละเอียดทีส่อดคล้องสมัพันธ์กัน      
2 แผนกำรจัดกำรเรียนรูส้อดคล้องสัมพันธ์กบัหน่วยกำรเรียนรู้ทีก่ ำหนดไว้      
3 แผนกำรจัดกำรเรียนรู้มอีงค์ประกอบส ำคัญครบถ้วนรอ้ยรัดสัมพันธ์กัน      
4 กำรเขียนสำระส ำคัญในแผนถูกตอ้ง      
5 จุดประสงค์กำรเรียนรู้มีควำมชัดเจนครอบคลมุเนือ้หำสำระ      
6 จุดประสงค์กำรเรียนรู้พฒันำนักเรียนด้ำนควำมรู้ทกัษะกระบวนกำรและเจตคต ิ      
7 จุดประสงค์กำรเรียนรู้เรียงล ำดบัพฤตกิรรมจำกง่ำยไปยำก      
8 ก ำหนดเนื้อหำสำระเหมำะสมกบัคำบเวลำ      
9 กิจกรรมกำรเรียนรู้สอดคลอ้งกับจุดประสงค์และเนื้อหำสำระ      
10 กิจกรรมกำรเรียนรู้สอดคลอ้งกับจุดประสงค์และระดบัช้ันของนกัเรียน      
11 กิจกรรมกำรเรียนรู้มีควำมหลำกหลำยและสำมำรถปฏิบัติไดจ้รงิ      
12 กิจกรรมกำรเรียนรู้เป็นกจิกรรมที่สง่เสริมกระบวนกำรคิดของนกัเรียน      
13 กิจกรรมเน้นให้นักเรียนเรียนรู้จำกกำรปฏิบตัจิรงิ      
14 กิจกรรมกำรเรียนรู้สอดคลอ้งแทรกคุณธรรมและค่ำนิยมที่ดีงำม      
15 วัสดุอุปกรณ์ สื่อและแหลง่เรียนรู้มีควำมหลำกหลำย      
16 วัสดุอุปกรณ์ สื่อและแหลง่เรียนรูเ้หมำะสมกบัเนือ้หำสำระ      
17 นักเรียนไดใ้ช้สื่อและแหลง่เรียนรู้ด้วยตนเอง      
18 นักเรียนท ำช้ินงำนที่ไดใ้ช้ควำมรู้ ควำมคิดมำกกว่ำกำรท ำตำมที่ครูก ำหนดหรือกำรท ำแบบฝึกหัดทั่วไป      
19 มีกำรวัดและประเมินผลทีส่อดคล้องกบัจดุประสงค์กำรเรียนรู ้      
20 นักเรียนไดม้สี่วนร่วมในกำรวัดและประเมินผล      

        ระดับคุณภำพของผลงำน 
         5 หมำยถึง คุณภำพในระดบัดมีำก      4   หมำยถึง      คุณภำพในระดับด ี         3 หมำยถึง คุณภำพในระดบัดีพอใช้ 
         2   หมำยถึง คุณภำพในระดบัดีควรปรับปรงุ           1    หมำยถึง  คุณภำพในระดบัดีไม่ผำ่นเกณฑ์กำรประเมิน 
         รวมคะแนน...............................คะแนน (เต็ม  100  คะแนน)           คิดเป็นคะแนนจรงิ................คะแนน   (เต็ม 25 คะแนน) 

                                                                                              ลงช่ือ.......................................................................................ผูป้ระเมิน 
               (.........................................................................................................) 

                                       ............./................/............ 



 
 

 

 
 

หน่วยการเรียนรูท่ี้ 2 
เรื่อง   พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา 

รหัสวิชา   ส  22131     รายวิชา    ประวัติศาสตร์       กลุ่มสาระการเรยีนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี   2      ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา 2564 
จ านวน     10    ชั่วโมง      ครูผู้สอน   นางสาวณัฐกาญจน์  แช่มช้อย 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ 
        มาตรฐาน     ส 4.3 ม.2/1 วิเครำะห์พฒันำกำรของอำณำจกัรอยุธยำและธนบุรีในด้ำนต่ำงๆ  
    ส 4.3 ม.2/2  วิเครำะหป์จัจัยที่สง่ผลตอ่ควำมมัน่คงและควำมเจริญรุ่งเรอืงของอำณำจกัรอยุธยำ 
     ส 4.3 ม.2/3  ระบุภูมปิัญญำและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยำและธนบุรีและอทิธิพลของภูมิปญัญำดงักล่ำวต่อกำรพัฒนำชำติไทยในยคุ
ต่อมำ 
2. สาระส าคัญ ( ความคิดรวบยอดของหน่วยการเรียนรู้ ) 

พัฒนำกำรของอำณำจักรอยุธยำมีปัจจัยส ำคัญที่ส่งผลต่อควำมเจริญรุ่งเรืองของอำณำจักร ภูมิปัญญำ และ
วัฒนธรรมของสมัยอยุธยำยังมีอิทธิพลต่อกำรพัฒนำชำติไทยในยุคต่อมำ 
3. สาระการเรียนรู้ 
3.1.1 สาระการเรียนรู้ ( ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 
1)กำรสถำปนำอำณำจักรอยุธยำ 
2)ปจัจัยที่สง่ผลตอ่ควำมเจรญิรุง่เรืองของอำณำจักรอยุธยำ 
3)พัฒนำกำรของอำณำจักรอยุธยำในด้ำนกำรเมอืงกำรปกครอง สงัคม เศรษฐกจิและควำมสมัพันธ์ระหว่ำงประเทศ 
4)กำรเสียกรงุศรอียุธยำครัง้ที่ 1 และกำรกูเ้อกรำช 
5)ภูมิปญัญำและวัฒนธรรมไทยสมยัอยุธยำ เช่น กำรควบคุมก ำลงัคน และศิลปวัฒนธรรม 
6)กำรเสียกรงุศรอียุธยำครัง้ที่ 2 กำรกูเ้อกรำช  
3.1..2  สาระการเรยีนรู้ท้องถิ่น ( ท่ีเกดิในหน่วยการเรียนรู้ ) 
 - 
3.2 ทักษะกระบวนการ 
             ทักษะกำรคิด รวบรวมข้อมลู กำรวิเครำะหก์ำรสรุปลงควำมเห็น และกำรสร้ำงควำมรู ้
3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  3.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรยีนรู้และตัวชี้วัดท่ี
เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 

พัฒนำกำรของอำณำจกัรอยุธยำมปีจัจัยส ำคัญที่สง่ผลตอ่ควำมเจรญิรุ่งเรอืงของอำณำจกัร ภูมิปญัญำ และวัฒนธรรม
ของสมัยอยุธยำยังมีอิทธิพลต่อกำรพฒันำชำติไทยในยุคต่อมำ 



 
 

 

3.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรยีนรู้) 
   รักชำติศำสน์ กษัตริย ์
   ซื่อสัตย์สจุริต 
   มีวินัย 
   ใฝ่ควำมรู ้
   อยู่อย่ำงพอเพียง 
   มุ่งมั่นในกำรท ำงำน 
   รักควำมเป็นไทย 
   มีจิตสำธำรณะ 
3.4 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน(ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   ควำมสำมำรถในกำรสือ่สำร 
    ควำมสำมำรถในกำรคิด 
   ควำมสำมำรถในกำรแก้ปญัหำ 
   ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต 
   ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลย ี
3.5 ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 (ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   Reading: อ่ำนออก 
   Writing: เขียนได ้
   Arithmatic: มทีักษะในกำรค ำนวณ 
   Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในกำรคิดวิเครำะห์ และแก้ไขปัญหำได ้
   Creativity and Innovation: คิดอย่ำงสร้ำงสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
   Collaboration Teamwork and Leadership: ให้ควำมร่วมมือในกำรท ำงำนเป็นทีมมีภำวะผู้น ำ 
   Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในกำรสื่อสำร และรู้เท่ำทันสือ่ 
    Cross-Cultural Understanding: มีควำมเข้ำใจควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรม 
   Computing and ICT Literacy: มีทกัษะกำรใช้คอมพวิเตอร์ และรู้เท่ำทันเทคโนโลย ี
   Career and Learning Skills: มีทกัษะทำงอำชีพ และกระบวนกำรเรียนรู้ต่ำงๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มเีมตตำกรุณำ มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพื้นฐำนส ำคัญทีผู่้บริหำรโรงเรียน
จะต้องมีเพือ่เป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อนกัเรียนได้ศึกษำอย่ำงลึกซึง้ 
3.6 การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ(ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   บูรณำกำรงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน............................................................................ 
   บรูณำกำรเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................ 
   บูรณำกำรโครงกำรโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 



 
 

 

 4. ชิ้นงาน (1 หน่วย 1 ชิ้นงาน) 
 4.1 ป้ำยนิเทศ เรื่อง พัฒนำกำรของอำณำจักรอยุธยำ 
5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
5.1 กำรประเมินก่อนเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 2 เรือ่ง พฒันำกำรของอำณำจักรอยุธยำ 
5.2 กำรประเมินระหว่ำงกำรจัดกจิกรรมกำรเรียนรู้ 
  1)ตรวจใบงำนที่ 2.1 เรื่อง กำรสถำปนำอำณำจักรอยุธยำและปัจจัยที่มผีลต่อควำมเจริญรุ่งเรอืง 
  2)ตรวจใบงำนที่ 2.2 เรื่อง พัฒนำกำรด้ำนกำรเมืองกำรปกครองของอำณำจักรอยุธยำ 
  3)ตรวจใบงำนที่ 2.3 เรื่อง ลักษณะกำรเมืองกำรปกครองของอำณำจักรอยุธยำ 
  4)ตรวจใบงำนที่ 2.4 เรื่อง พัฒนำกำรด้ำนเศรษฐกิจของอำณำจักรอยุธยำ 
  5)ตรวจใบงำนที่ 2.5 เรื่อง พัฒนำกำรด้ำนสงัคมของอำณำจกัรอยุธยำ 
  6)ตรวจใบงำนที่ 2.6 เรื่อง ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศของอำณำจักรอยุธยำ 
  7)ตรวจใบงำนที่ 2.7 เรื่อง พัฒนำกำรด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศของอำณำจักรอยุธยำ 
  8)ตรวจใบงำนที่ 2.8 เรื่อง กำรเสื่อมอ ำนำจของอำณำจักรอยุธยำ และกำรกู้เอกรำช 
  9)ตรวจใบงำนที่ 2.9 เรื่อง ภูมิปัญญำและวัฒนธรรมไทยสมยัอยุธยำ 
  10)ตรวจแบบบันทกึกำรอ่ำน 
  11)ประเมินกำรน ำเสนอผลงำน 
  12)สังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนรำยบุคคล 
  13)สังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนกลุ่ม 
  14)สังเกตคุณลักษณะอันพงึประสงค์ 
5.3 กำรประเมินหลังเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบหลงัเรียน หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 2 เรือ่ง พฒันำกำรของอำณำจักรอยุธยำ 
5.4 กำรประเมินช้ินงำน/ภำระงำน (รวบยอด) 
  - ตรวจป้ำยนิเทศ เรื่อง พัฒนำกำรของอำณำจักรอยุธยำ 
6. กิจกรรมการเรยีนรู้ (แต่ละแผนท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
 ช่ัวโมงที่ 1 วิธีสอนแบบ  KWL  

ช่ัวโมงที่ 2-3 วิธีสอนโดยเน้นกระบวนกำร :  กระบวนกำรสร้ำงควำมคิดรวบยอด 
ช่ัวโมงที่ 4 วิธีสอนโดยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่คิดสี่สหำย 
ช่ัวโมงที่ 5-6 วิธีสอนตำมรูปแบบ  โมเดลซิปปำ (CIPPA Model) 
ช่ัวโมงที่ 7-8 วิธีสอนโดยใช้  วิธีกำรทำงประวัติศำสตร ์
ช่ัวโมงที่ 9-10 วิธีสอนตำมแนว  วัฏจักรกำรเรียนรู้ (4 MAT) 

 



 
 

 

7. สื่อ / แหล่งการเรยีนรู้ (ท่ีใช้ในทุกแผนของหน่วยการเรยีนรู)้ 
 7.1 สื่อการเรียนรู ้
  1)หนังสือเรียน ประวัติศำสตร์ ม.2 
  2)หนังสือค้นคว้ำเพิ่มเติม 
  3)ใบควำมรู้  
  4)เอกสำรประกอบกำรสอน 
  5)บัตรภำพ 
  6)บัตรค ำ 
  7)ซีดีเพลงอยุธยำร ำลึก 
  8)ใบงำนที่ 2.1 เรือ่ง กำรสถำปนำอำณำจักรอยุธยำและปจัจัยที่มผีลตอ่ควำมเจริญรุ่งเรือง 
  9)ใบงำนที่ 2.2 เรือ่ง พัฒนำกำรด้ำนกำรเมอืงกำรปกครองของอำณำจักรอยุธยำ 
  10)ใบงำนที่ 2.3 เรื่อง ลักษณะกำรเมืองกำรปกครองของอำณำจักรอยุธยำ 
  11)ใบงำนที่ 2.4 เรื่อง พัฒนำกำรด้ำนเศรษฐกิจของอำณำจกัรอยุธยำ 
  12)ใบงำนที่ 2.5 เรื่อง พัฒนำกำรด้ำนสงัคมของอำณำจักรอยุธยำ 
  13)ใบงำนที่ 2.6 เรื่อง ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศของอำณำจักรอยุธยำ 
  14)ใบงำนที่ 2.7 เรื่อง พัฒนำกำรด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศของอำณำจักรอยุธยำ 
  15)ใบงำนที่ 2.8 เรื่อง กำรเสื่อมอ ำนำจของอำณำจกัรอยุธยำ และกำรกูเ้อกรำช 
  16)ใบงำนที่ 2.9 เรื่อง ภูมิปัญญำและวัฒนธรรมไทยสมัยอยธุยำ  
7.2 แหล่งการเรียนรู ้
  1)ห้องสมุด  
  2)แหลง่ข้อมลูสำรสนเทศ 
8. บันทึกหลังการสอนประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
 8.1 ด้านความรู้ 
............................................................................................................................................................................. 
 8.2 ด้านทักษะกระบวนการ 
............................................................................................................................................................................. 
8.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  8.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ าหน่วยการเรียนรู้) 
............................................................................................................................................................................. 
  8.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
.............................................................................................................................................................................  
 



 
 

 

8.4 ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
............................................................................................................................................................................. 
9. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
.................................................................................................... ......................................................................... 
      
 
 
 
10. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
11. ความคิดเห็นหัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 
............................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................ ..................................... 
 
 
 
12. ความคิดเห็นของรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................  
 
 
 
13. ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
.............................................................................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................................................................  
 
 
 

ลงช่ือ ....................................................... ผูส้อน 
(  นำงสำวณัฐกำญจน์  แช่มช้อย  ) 

วันที่ ......................................................................... 

ลงช่ือ .......................................................  
       (  นำยพรเทพ  พันพุก  ) 

วันที่ ......................................................................... 

ลงช่ือ .......................................................  
    (  นำยบัณฑิต บุญเพชร  ) 

วันที่ ......................................................................... 

ลงช่ือ .......................................................  
    (  นำงวลีรัตน์  ศิโรรัตน์ธัญโชค  ) 

วันที่ ......................................................................... 

   ลงช่ือ .......................................................  
           (  นำยบุญเลิศ  แสวงทอง  ) 
วันที่ ............................................................... 



 
 

 

ประ เมินช้ินงาน/ภาระงาน (รวบยอด)   

แบบประเมินป้ายนิเทศ เรื่อง พฒันาการของอาณาจกัรอยุธยา 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดบัคณุภาพ / ระดบัคะแนน 

ดมีาก (4) ด ี(3) พอใช ้(2) ปรบัปรงุ (1) 

1. การวิเคราะห์
พฒันาการของ
อาณาจกัรอยุธยา 

วเิครำะห์พฒันำกำร 
ของอำณำจกัรอยุธยำ 
ไดถู้กตอ้ง ละเอยีด 
ครบถว้นทัง้ 4 ดำ้น 

วเิครำะห์พฒันำกำร 
ของอำณำจกัรอยุธยำ 
ไดถู้กตอ้ง 3 ดำ้น 

วเิครำะห์พฒันำกำร 
ของอำณำจกัรอยุธยำ 
ไดถู้กตอ้ง 2 ดำ้น 

วเิครำะห์พฒันำกำร 
ของอำณำจกัรอยุธยำ 
ไดถู้กตอ้ง 1 ดำ้น 

2. การวิเคราะห์
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ความมัน่คงและ
ความเจริญรุ่งเรือง
ของอาณาจกัร
อยุธยา 

วเิครำะห์ปัจจยัทีส่ง่ผล
ต่อควำมมัน่คงและ
ควำมเจรญิรุง่เรอืงของ
อำณำจกัรอยุธยำได้
ถูกตอ้ง ละเอยีด ชดัเจน 
ทัง้ 6 ปัจจยั 

วเิครำะห์ปัจจยัทีส่ง่ผล
ต่อควำมมัน่คงและ
ควำมเจรญิรุง่เรอืงของ
อำณำจกัรอยุธยำได้
ถูกตอ้ง ชดัเจน 5 ปัจจยั 

วเิครำะห์ปัจจยัทีส่ง่ผล
ต่อควำมมัน่คงและ
ควำมเจรญิรุง่เรอืงของ
อำณำจกัรอยุธยำได้
ถูกตอ้ง ชดัเจน 4 ปัจจยั 

วเิครำะห์ปัจจยัทีส่ง่ผล
ต่อควำมมัน่คงและ
ควำมเจรญิรุง่เรอืงของ
อำณำจกัรอยุธยำได้
ถูกตอ้ง ชดัเจน           
1-3 ปัจจยั 

3. การยกตวัอย่าง
และอธิบาย       
ภมิูปัญญาและ
วฒันธรรมไทย
สมยัอยุธยา 

ยกตวัอย่ำง และอธบิำย
ภมูปัิญญำและ
วฒันธรรมไทยสมยั
อยุธยำไดถู้กตอ้ง 
ละเอยีด ครบถว้น 

ยกตวัอย่ำง และอธบิำย
ภมูปัิญญำและ
วฒันธรรมไทยสมยั
อยุธยำไดถู้กตอ้ง   
เกอืบครบถว้น 

ยกตวัอย่ำง และอธบิำย
ภมูปัิญญำและ
วฒันธรรมไทยสมยั
อยุธยำไดถู้กตอ้ง       
เป็นบำงส่วน 

ยกตวัอย่ำง และอธบิำย
ภมูปัิญญำและ
วฒันธรรมไทยสมยั
อยุธยำไดถู้กตอ้ง เป็น
บำงสว่น แต่ไมช่ดัเจน 

4. การวิเคราะห์    
ภมิูปัญญาและ
วฒันธรรมไทย
สมยัอยุธยาท่ี
ส่งผลต่อการ
พฒันาชาติไทย 

วเิครำะห์ภูมปัิญญำและ
วฒันธรรมไทยสมยั
อยุธยำทีส่ง่ผลต่อกำร
พฒันำชำตไิทยได้
ถูกตอ้ง ละเอยีด ชดัเจน 
ทัง้ 2 ประเดน็ 

วเิครำะห์ภูมปัิญญำและ
วฒันธรรมไทยสมยั
อยุธยำทีส่ง่ผลต่อกำร
พฒันำชำตไิทยได้
ถูกตอ้ง ทัง้ 2 ประเดน็ 
แต่ไมล่ะเอยีด และ      
ไมช่ดัเจน 

วเิครำะห์ภูมปัิญญำและ
วฒันธรรมไทยสมยั
อยุธยำทีส่ง่ผลต่อกำร
พฒันำชำตไิทยได้
ถูกตอ้ง ละเอยีด ชดัเจน 
1 ประเดน็ 

วเิครำะห์ภูมปัิญญำและ
วฒันธรรมไทยสมยั
อยุธยำทีส่ง่ผลต่อกำร
พฒันำชำตไิทยได้
ถูกตอ้ง 1 ประเดน็       
แต่ไมล่ะเอยีด และ        
ไมช่ดัเจน 

 
 
 

     เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ 
 

ช่วงคะแนน 14 - 16 11 - 13 8 - 10 ต ่ำกวำ่ 8 

ระดบัคณุภาพ ดมีำก ด ี พอใช ้ ปรบัปรุง 



 
 

 

แบบทดสอบกอ่นเรียน หน่วยการเรยีนรูท้ี่ 22/2//2 2 

ค าช้ีแจง ใหน้กัเรยีนเลือกค ำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพยีงข้อเดียว 

 1. ขอ้ใดไมถ่อืเป็นปัจจยัทำงภมูศิำสตรท์ีส่ ำคญั ซึง่มผีลต่อ
พฒันำกำรของอำณำจกัรอยุธยำ 

  ก. ตัง้อยู่ในชยัภมูทิีด่ ี
  ข. มที ำเลทีต่ ัง้เหมำะสมแกก่ำรเพำะปลูก 
  ค. เป็นเมอืงทีส่ ำคญัทำงกำรคำ้กบัต่ำงประเทศ 
  ง. พระมหำกษตัรยิ์ทรงสง่เสรมิใหร้ำษฎรประกอบอำชพี

 ไดอ้ย่ำงเสร ี
 2. อำณำจกัรอยุธยำเกดิจำกกำรรวมตวักนัระหวำ่งแควน้

ส ำคญั 2 แควน้ ไดแ้กแ่ควน้ใด 
  ก. แควน้ละโว ้กบัแควน้สพุรรณภมู ิ
  ข. แควน้ละโว ้กบัแควน้ไทรบรุ ี
  ค. แควน้สพุรรณภมู ิกบัแควน้ไทรบรุ ี
  ง. แควน้สพุรรณภมู ิกบัแควน้สโุขทยั 
 3. หวัเมอืงระดบัใดในกำรปกครองสว่นภมูภิำคทีเ่จำ้เมอืงมี

อ ำนำจปกครองตนเอง แต่จะตอ้งสง่เครือ่งรำชบรรณำกำร
มำถวำยพระมหำกษตัรยิ์ตำมเวลำทีก่ ำหนด 

  ก. เมอืงลูกหลวง 
  ข. หวัเมอืงชัน้ใน 
  ค. หวัเมอืงชัน้นอก 
  ง. หวัเมอืงประเทศรำช 
 4. สำเหตุส ำคญัทีท่ ำใหส้มเดจ็พระบรมไตรโลกนำถ        

ทรงแบง่แยกหน้ำทีร่ะหวำ่งฝ่ำยทหำรกบัฝ่ำยพลเรอืน 
ออกจำกกนั คอืขอ้ใด 

  ก. เพื่อใหห้น้ำทีข่องทัง้สองฝ่ำยชดัเจนขึน้ 
  ข. เพื่อป้องกนัเหตุกระทบกระทัง่กนัระหวำ่งสองฝ่ำย 
  ค. เพื่อป้องกนัไมใ่หฝ่้ำยใดฝ่ำยหนึ่งมอี ำนำจมำก

 จนเกนิไป 
  ง. เพื่อใหร้ำษฎรจดจ ำหน้ำทีข่องทัง้สองฝ่ำยไดง้่ำย 
   และถูกตอ้ง 
 5. กรงุศรอียุธยำใชก้ำรคำ้รปูแบบใดในกำรตดิต่อคำ้ขำยกบั

ประเทศจนี 
  ก. กำรคำ้แบบบรรณำกำร 
  ข. กำรคำ้แบบต่ำงตอบแทน 
  ค. กำรคำ้แบบใชท้องค ำเป็นสือ่กลำง 
  ง. กำรคำ้แบบแลกเปลีย่นสนิคำ้ระหว่ำงกนั 

 6. หน่วยงำนส ำคญัทีท่ ำหน้ำทีใ่นกำรตดิต่อคำ้ขำยกบั
ต่ำงชำต ิคอืหน่วยงำนใด 

  ก. กรมพำณิชย์ 
  ข. พระคลงัสนิคำ้ 
  ค. กองส ำเภำหลวง 
  ง. พระคลงัมหำสมบตัิ 
 7. ขอ้ใดคอืชนชัน้พเิศษทีไ่ดร้บัควำมเคำรพจำกทุกชนชัน้ใน

สมยัอยุธยำ 
  ก. พระสงฆ ์
  ข. ขนุนำง 
  ค. พระมหำกษตัรยิ์ 
  ง. พระบรมวงศำนุวงศ์ 
 8. “โกษำธบิด”ี ถอืเป็นสิง่ใดทีก่ ำหนดไวใ้นพระรำชก ำหนด

ศกัดนิำ 
  ก. ยศ  
  ข. ต ำแหน่ง 
  ค. บรรดำศกัดิ ์  
  ง. รำชทนินำม 
 9. ขอ้ใดกล่ำวไดถู้กตอ้งเกีย่วกบัวฒันธรรมในสมยัอยุธยำ 
  ก. อำชพีหลกัในสมยัอยุธยำคอืเกษตรกรรม ประเพณี

 สว่นใหญ่จงึเกีย่วขอ้งกบักำรเกษตร 
  ข. วฒันธรรมสว่นใหญ่ในสมยัอยุธยำมกัเกีย่วขอ้งกบั 
   ชนชัน้สงูเป็นหลกั 
  ค. วฒันธรรมจำกต่ำงชำตไิมไ่ดร้บักำรยอมรบั 
   จำกคนในกรงุศรอียุธยำ 
  ง. ชำวอยุธยำนิยมควำมสนุกสนำนจงึมกัสรำ้งสรรค์

 ประเพณีทีร่ ืน่เรงิ 
 10. ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อกำรสรำ้งสรรคภ์มูปัิญญำและ

วฒันธรรมไทยสมยัอยุธยำมหีลำยประกำร ยกเว้นขอ้ใด 
  ก. กำรตดิต่อกบัชำวต่ำงชำติ 
  ข. ลกัษณะทำงสงัคมและวฒันธรรม 
  ค. ลกัษณะทำงภมูศิำสตรแ์ละสิง่แวดลอ้ม 
  ง. กำรมรีำยไดจ้ำกกำรเกบ็ภำษบีำงประเภท 



 
 

 

เฉลย          

 1. ง  2. ก  3. ง   4. ค  5. ก  6. ข  7. ก   8. ง  9. ก   10. ง 
 11. ค  12. ข  13. ค  14. ข  15. ง      

 

 

 11. ขอ้ใดเป็นควำมสมัพนัธ์ทีเ่หน็ไดช้ดัเจนทีสุ่ดระหวำ่ง 
  กรงุศรอียุธยำกบัเขมร 
  ก. ควำมสมัพนัธ์ทำงเศรษฐกจิ 
  ข. ควำมสมัพนัธ์ทำงกำรเมอืง 
  ค. ควำมสมัพนัธ์ทำงวฒันธรรม 
  ง. ควำมสมัพนัธ์ทำงกำรปกครอง 
 12. กรงุศรอียุธยำท ำสงครำมครัง้แรกกบัพมำ่ในกรณี 
  ทีส่บืเนื่องมำจำกเมอืงใด 
  ก. ญวน 
  ข. มอญ 
  ค. มลำยู 
  ง. ลำ้นชำ้ง 
 13. ควำมสมัพนัธ์ของอยุธยำกบัประเทศใดมลีกัษณะของกำร

ผกูมติร และเชือ่มสมัพนัธไมตร ี
  ก. พมำ่ 
  ข. ญวน 
  ค. ลำ้นชำ้ง 
  ง. ลำ้นนำ 

 14. ควำมสมัพนัธ์กบัต่ำงประเทศโดยเฉพำะชำตติะวนัตก 
  มคีวำมเจรญิสงูสดุในสมยัใด 
  ก. สมเดจ็พระนเรศวรมหำรำช 
  ข. สมเดจ็พระนำรำยณ์มหำรำช 
  ค. สมเดจ็พระบรมไตรโลกนำถ 
  ง. สมเดจ็พระเจำ้อยู่หวับรมโกศ 
 15. ศลิปกรรมของไทยสมยัอยุธยำทีต่กทอดมำจนถงึปัจจุบนั

ไดแ้กอ่ะไร 
  ก. กำรทอผำ้ไหม 
  ข. ภำพวำดสนี ้ำมนั 
  ค. เครือ่งถว้ยชำมสงัคโลก 
  ง. เครือ่งถว้ยชำมเบญจรงค์ 
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 แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี  2    

ค าช้ีแจง ใหน้กัเรยีนเลือกค ำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพยีงข้อเดียว 

 1. ควำมสมัพนัธ์กบัต่ำงประเทศโดยเฉพำะชำตติะวนัตก 
  มคีวำมเจรญิสงูสดุในสมยัใด 
  ก. สมเดจ็พระเจำ้อยู่หวับรมโกศ 
  ข. สมเดจ็พระบรมไตรโลกนำถ 
  ค. สมเดจ็พระนำรำยณ์มหำรำช 
  ง. สมเดจ็พระนเรศวรมหำรำช 
 2. หน่วยงำนส ำคญัทีท่ ำหน้ำทีใ่นกำรตดิต่อคำ้ขำยกบั

ต่ำงชำต ิคอืหน่วยงำนใด 
  ก. พระคลงัมหำสมบตัิ 
  ข. กองส ำเภำหลวง 
  ค. พระคลงัสนิคำ้ 
  ง. กรมพำณิชย์ 
 3. กรงุศรอียุธยำใชก้ำรคำ้รปูแบบใดในกำรตดิต่อคำ้ขำยกบั

ประเทศจนี 
  ก. กำรคำ้แบบแลกเปลีย่นสนิคำ้ระหว่ำงกนั 
  ข. กำรคำ้แบบใชท้องค ำเป็นสือ่กลำง 
  ค. กำรคำ้แบบต่ำงตอบแทน 
  ง. กำรคำ้แบบบรรณำกำร 
 4. ขอ้ใดไมถ่อืเป็นปัจจยัทำงภมูศิำสตรท์ีส่ ำคญั ซึง่มผีลต่อ

พฒันำกำรของอำณำจกัรอยุธยำ 
  ก. พระมหำกษตัรยิ์ทรงสง่เสรมิใหร้ำษฎรประกอบอำชพี

 ไดอ้ย่ำงเสร ี
  ข. เป็นเมอืงทีส่ ำคญัทำงกำรคำ้กบัต่ำงประเทศ 
  ค. มที ำเลทีต่ ัง้เหมำะสมแกก่ำรเพำะปลูก 
  ง. ตัง้อยู่ในชยัภมูทิีด่ ี
 5. ควำมสมัพนัธ์ของอยุธยำกบัประเทศใดมลีกัษณะของกำร

ผกูมติร และเชือ่มสมัพนัธไมตร ี
  ก. พมำ่ 
  ข. ญวน 
  ค. ลำ้นนำ 
  ง. ลำ้นชำ้ง 

 6. ขอ้ใดกล่ำวไดถู้กตอ้งเกีย่วกบัวฒันธรรมในสมยัอยุธยำ 
  ก. ชำวอยุธยำนิยมควำมสนุกสนำนจงึมกัสรำ้งสรรค์

 ประเพณีทีร่ ืน่เรงิ 
  ข. วฒันธรรมจำกต่ำงชำตไิมไ่ดร้บักำรยอมรบั 
   จำกคนในกรงุศรอียุธยำ 
  ค. วฒันธรรมสว่นใหญ่ในสมยัอยุธยำมกัเกีย่วขอ้งกบั 
   ชนชัน้สงูเป็นหลกั 
  ง. อำชพีหลกัในสมยัอยุธยำคอืเกษตรกรรม ประเพณี

 สว่นใหญ่จงึเกีย่วขอ้งกบักำรเกษตร 
 7. ศลิปกรรมของไทยสมยัอยุธยำทีต่กทอดมำจนถงึปัจจุบนั

ไดแ้กอ่ะไร 
  ก. เครือ่งถว้ยชำมเบญจรงค์ 
  ข. เครือ่งถว้ยชำมสงัคโลก 
  ค. ภำพวำดสนี ้ำมนั 
  ง. กำรทอผำ้ไหม 
 8. ขอ้ใดคอืชนชัน้พเิศษทีไ่ดร้บัควำมเคำรพจำกทุกชนชัน้ใน

สมยัอยุธยำ 
  ก. พระบรมวงศำนุวงศ์ 
  ข. พระมหำกษตัรยิ์ 
  ค. พระสงฆ ์
  ง. ขนุนำง 
 9. สำเหตุส ำคญัทีท่ ำใหส้มเดจ็พระบรมไตรโลกนำถ        

ทรงแบง่แยกหน้ำทีร่ะหวำ่งฝ่ำยทหำรกบัฝ่ำยพลเรอืน 
ออกจำกกนั คอืขอ้ใด 

  ก. เพื่อใหร้ำษฎรจดจ ำหน้ำทีข่องทัง้สองฝ่ำยไดง้่ำย 
   และถูกตอ้ง 
  ข. เพื่อป้องกนัไมใ่หฝ่้ำยใดฝ่ำยหนึ่งมอี ำนำจมำก

 จนเกนิไป 
  ค. เพื่อป้องกนัเหตุกระทบกระทัง่กนัระหวำ่งสองฝ่ำย 
  ง. เพื่อใหห้น้ำทีข่องทัง้สองฝ่ำยชดัเจนขึน้ 
 10. กรงุศรอียุธยำท ำสงครำมครัง้แรกกบัพมำ่ในกรณี 
  ทีส่บืเนื่องมำจำกเมอืงใด 
  ก. ลำ้นชำ้ง ข. มลำยู 
  ค. มอญ ง. ญวน 
 



 
 

 

เฉลย          

 1. ค  2. ค  3. ง   4. ก  5. ง  6. ง  7. ก   8. ค  9. ข   10. ค 

 11. ก  12. ค  13. ก  14. ก  15. ข      

 

 

 11. “โกษำธบิด”ี ถอืเป็นสิง่ใดทีก่ ำหนดไวใ้นพระรำชก ำหนด
ศกัดนิำ 

  ก. รำชทนินำม  
  ข. บรรดำศกัดิ ์
  ค. ต ำแหน่ง  
  ง. ยศ 
 12. อำณำจกัรอยุธยำเกดิจำกกำรรวมตวักนัระหวำ่งแควน้

ส ำคญั 2 แควน้ ไดแ้กแ่ควน้ใด 
  ก. แควน้สพุรรณภมู ิกบัแควน้สโุขทยั 
  ข. แควน้สพุรรณภมู ิกบัแควน้ไทรบรุ ี
  ค. แควน้ละโว ้กบัแควน้สพุรรณภมู ิ
  ง. แควน้ละโว ้กบัแควน้ไทรบรุ ี
 13. ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อกำรสรำ้งสรรคภ์มูปัิญญำและ

วฒันธรรมไทยสมยัอยุธยำมหีลำยประกำร ยกเว้นขอ้ใด 
  ก. กำรมรีำยไดจ้ำกกำรเกบ็ภำษบีำงประเภท 
  ข. ลกัษณะทำงภมูศิำสตรแ์ละสิง่แวดลอ้ม 
  ค. ลกัษณะทำงสงัคมและวฒันธรรม 
  ง. กำรตดิต่อกบัชำวต่ำงชำติ 

 14. หวัเมอืงระดบัใดในกำรปกครองสว่นภมูภิำคทีเ่จำ้เมอืงมี
อ ำนำจปกครองตนเอง แต่จะตอ้งสง่เครือ่งรำชบรรณำกำร
มำถวำยพระมหำกษตัรยิ์ตำมเวลำทีก่ ำหนด 

  ก. หวัเมอืงประเทศรำช 
  ข. หวัเมอืงชัน้นอก 
  ค. หวัเมอืงชัน้ใน 
  ง. เมอืงลูกหลวง 
 15. ขอ้ใดเป็นควำมสมัพนัธ์ทีเ่หน็ไดช้ดัเจนทีสุ่ดระหวำ่ง 
  กรงุศรอียุธยำกบัเขมร 
  ก. ควำมสมัพนัธ์ทำงกำรปกครอง 
  ข. ควำมสมัพนัธ์ทำงวฒันธรรม 
  ค. ควำมสมัพนัธ์ทำงกำรเมอืง 
  ง. ควำมสมัพนัธ์ทำงเศรษฐกจิ 
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี  2        แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี   1    เรื่อง   การสถาปนาอาณาจกัรอยุธยาและปัจจัยท่ีมีผลต่อความเจริญรุ่งเรือง
รายวิชา    ประวัติศาสตร์     รหัสวิชา   ส  22131     กลุ่มสาระการเรียนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี   2                       จ านวนเวลาเรยีน    1  ชั่วโมง 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน    ส 4.3 ม.2/1 วิเครำะห์พฒันำกำรของอำณำจกัรอยุธยำและธนบุรีในด้ำนต่ำงๆ  
2. สาระส าคัญ ( ความคิดรวบยอดของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
                ก่อนกำรสถำปนำอำณำจักรอยุธยำ มีชุมชนตั้งอยู่ก่อนแล้ว พระเจ้ำอูท่องทรงรวบรวมดนิแดน และสถำปนำอำณำจักร
อยุธยำ โดยมปีัจจัยต่ำงๆ  ทีส่ง่ผลต่อควำมเจริญรุ่งเรือง 
3. สาระการเรียนรู้ 
 3.1 สาระการเรยีนรู้  
  3.1.1 สาระการเรียนรู้ (ท่ีเกิดในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 

           1) กำรสถำปนำอำณำจกัรอยุธยำ 
           2) ปัจจัยทีส่่งผลต่อควำมเจริญรุ่งเรอืงของอำณำจกัรอยุธยำ 
 3.1.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ท่ีเกิดในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 

3.2 ทักษะกระบวนการ 
 3.2.1   ควำมสำมำรถในกำรคิด  และในกำรใช้ทักษะชีวิต  

3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  3.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรยีนรู้และตัวชี้วัดท่ี
เกิดในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 

           สรุปเรื่องรำวก่อนกำรสถำปนำอำณำจกัรอยุธยำ และวิเครำะห์ปจัจัยที่สง่เสรมิควำมเจริญรุ่งเรอืงของ
อำณำจักรอยุธยำได ้

3.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรยีนรู้) 
   รักชำติศำสน์ กษัตริย ์
   ซื่อสัตย์สจุริต 
   มีวินัย 
   ใฝ่ควำมรู ้
   อยู่อย่ำงพอเพียง 
   มุ่งมั่นในกำรท ำงำน 
   รักควำมเป็นไทย 

 มีจิตสำธำรณะ 
3.4 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน(ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 



 
 

 

   ควำมสำมำรถในกำรสือ่สำร 
    ควำมสำมำรถในกำรคิด 
   ควำมสำมำรถในกำรแก้ปญัหำ 
   ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต 
   ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลย ี
3.5 ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 (ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู)้ 
   Reading: อ่ำนออก 
   Writing: เขียนได ้
   Arithmatic: มทีักษะในกำรค ำนวณ 
   Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในกำรคิดวิเครำะห์ และแก้ไขปัญหำได ้
   Creativity and Innovation: คิดอย่ำงสร้ำงสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
   Collaboration Teamwork and Leadership: ให้ควำมร่วมมือในกำรท ำงำนเป็นทีมมีภำวะผู้น ำ 
   Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในกำรสื่อสำร และรู้เท่ำทันสือ่ 
    Cross-Cultural Understanding: มีควำมเข้ำใจควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรม 
   Computing and ICT Literacy: มีทกัษะกำรใช้คอมพวิเตอร์ และรู้เท่ำทันเทคโนโลย ี
   Career and Learning Skills: มีทกัษะทำงอำชีพ และกระบวนกำรเรียนรู้ต่ำงๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มเีมตตำกรุณำ มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพื้นฐำนส ำคัญทีผู่้บริหำรโรงเรียน
จะต้องมีเพือ่เป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อนักเรียนได้ศึกษำอย่ำงลึกซึง้ 
3.6 การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ(ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   บูรณำกำรงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน............................................................................ 
   บูรณำกำรเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................ 
   บูรณำกำรโครงกำรโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 
4. ภาระงาน (ทุกภาระงานท่ีเกิดในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
 4.1 ใบงำนที่ 2.1 เรื่อง กำรสถำปนำอำณำจักรอยุธยำและปจัจัยทีม่ีผลต่อควำมเจรญิรุง่เรือง 
5. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 

ตรวจแบบทดสอบกอ่นเรยีน หน่วยกำรเรยีนรูท้ี ่2 แบบทดสอบกอ่นเรยีน หน่วยกำรเรยีนรูท้ี ่2 (ประเมนิตามสภาพจรงิ) 

ตรวจใบงำนที ่2.1 ใบงำนที ่2.1 รอ้ยละ 60 ผำ่นเกณฑ ์

สงัเกตพฤตกิรรมกำรท ำงำนรำยบคุคล แบบสงัเกตพฤตกิรรมกำรท ำงำนรำยบคุคล ระดบัคณุภำพ 2 ผำ่นเกณฑ์ 

สงัเกตพฤตกิรรมกำรท ำงำนกลุ่ม แบบสงัเกตพฤตกิรรมกำรท ำงำนกลุ่ม ระดบัคณุภำพ 2 ผำ่นเกณฑ์ 

สงัเกตควำมมวีนิยั ใฝ่เรยีนรู ้มุง่ม ัน่ในกำรท ำงำน และรกัควำมเป็นไทย แบบประเมนิคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ ระดบัคณุภำพ 2 ผำ่นเกณฑ์ 
6. กิจกรรมการเรยีนรู้ (ระบุใหล้ะเอียดและชัดเจน) 



 
 

 

วิธีสอน (วิธีสอนแบบ  KWL) 
ขั้นท่ี 1   K (What you know) 
1.ครูแบง่นักเรียนเป็นกลุม่ กลุ่มละ 4 คน คละกันตำมควำมสำมำรถ คือ เกง่ ปำนกลำงค่อนข้ำงเก่ง ปำนกลำงค่อนข้ำงอ่อน และอ่อน 
2.ครูให้นกัเรียนดูแผนที่แสดงสภำพภูมิศำสตร์ของอำณำจักรอยุธยำ จำกนั้นครูให้นักเรียนแตล่ะกลุ่มช่วยกันระดมสมองเรือ่ง กอ่นกำร
สถำปนำอำณำจักรอยุธยำ ลงในใบงำนที่ 2.1 เรื่อง กำรสถำปนำอำณำจกัรอยุธยำและปจัจัยที่มผีล  ต่อควำมเจรญิรุง่เรือง โดยเขียนลงในช่อง 
K  
3.นักเรียนตอบค ำถำมกระตุน้ควำมคิด ข้อ 1 
4.ครเูปิดเพลงอยุธยำร ำลกึ ให้นักเรียนฟงั แล้วให้นักเรียนร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหำของเพลงที่ได้ฟัง 
5.นักเรียนตอบค ำถำมกระตุน้ควำมคิด ข้อ 2 
(ค ำถำมกระตุน้ควำมคิด) 1.ปจัจัยใดทีส่่งผลต่อควำมเจรญิรุง่เรอืงของอำณำจกัรอยุธยำ   (ดุลยพินิจของครูผูส้อน) 
2. อำณำจกัรอยุธยำตั้งอยู่ในชัยภูมิทีเ่หมำะแก่กำรป้องกันข้ำศึกอยำ่งไร     
(มสีภำพเป็นเกำะ มีแม่น้ ำล้อมรอบ ข้ำศึกไม่สำมำรถปิดล้อมได้นำน เพรำะต้องถอยทพักลับเมือ่ถึงฤดูน้ ำหลำก) 
ขัน้ท่ี 2   W  (What you want to know) 
1.ครูให้นกัเรียนแตล่ะกลุ่มศึกษำเรื่อง ก่อนกำรสถำปนำอำณำจกัรอยธุยำ จำกหนังสือเรียน หรือหนงัสอืค้นคว้ำเพิม่เตมิ โดยอ่ำนอย่ำง
คร่ำวๆ   
2.ครูแจกใบควำมรู้ที่ 1-3 ให้นักเรียนแตล่ะกลุม่ร่วมกันศึกษำ ตำมประเด็นดงัต่อไปนี ้
  - ใบควำมรูท้ี่ 1 เรือ่ง กำรสถำปนำอำณำจักรอยุธยำ 
  - ใบควำมรูท้ี่ 2 เรือ่ง ควำมส ำคัญของที่ตั้งและสภำพภูมปิระเทศของอำณำจักรอยุธยำ 

- ใบควำมรูท้ี่ 3 เรือ่ง ทรัพยำกรธรรมชำติและพระมหำกษัตริย์ของอำณำจักรอยุธยำ 
3. ครูใหส้มำชิกแต่ละกลุ่มช่วยกนัเขียนค ำถำมที่ตนอยำกทรำบ ลงบนกระดำนในรูปแผนผังควำมคิด โดยครูช่วยจัดข้อควำมทีเ่ป็นควำมคิด
ให้เป็นประเด็นที่ชัดเจน แล้วให้แต่ละกลุ่มบันทกึลงในใบงำนที่ 2.1 ช่อง W  
4.นักเรียนตอบค ำถำมกระตุน้ควำมคิด ข้อ 1-2 
(ค ำถำมกระตุน้ควำมคิด) 1.นักเรียนทรำบได้อย่ำงไรว่ำ จงัหวัดพระนครศรอียุธยำมีควำมเจรญิรุง่เรอืงมำตั้งแตส่มัยโบรำณ 
2. นักเรียนคิดว่ำ กำรเลือกชัยภูมิในกำรสรำ้งบ้ำนแปลงเมืองมผีลต่อควำมเจรญิรุง่เรอืงของอำณำจกัรหรอืไม่ อย่ำงไร 
ขัน้ท่ี 3   L (What you have learned) 
1.ครูให้นกัเรียนศึกษำควำมรู้เรื่องเดมิอกีครัง้ โดยอ่ำนอย่ำงละเอียดและพยำยำมหำค ำตอบในสิง่ที่ตนตัง้ค ำถำมไว้แล้วเขียนข้อมูลที่ได้ลงใน
ใบงำนที่ 2.1 ช่อง L 
2.นักเรียนตอบค ำถำมกระตุน้ควำมคิด ข้อ 1-2 
3.นักเรียนน ำข้อมลูที่ได้มำปรับแผนผงัควำมคิดเดมิที่นกัเรียนเขียนไว้ในใบงำนที่ 2.1 ซึง่อำจจะมกีำรตัดทอน เพิม่ หรือจัดระบบข้อมูลใหม่
ให้มีควำมสมบรูณ์มำกยิ่งข้ึน 
4.นักเรียนแตล่ะกลุ่มน ำเสนอข้อมูลของตนจำกใบงำนที่ 2.1  ในรปูแบบตำรำง KWL  
 



 
 

 

 
7. สื่อ / แหล่งการเรียนรู ้(ท่ีใช้ในแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้) 
 7.1  สื่อการเรียนรู้ 
  1)หนงัสอืเรียน ประวัติศำสตร์ ม.2 
  2)หนงัสอืค้นคว้ำเพิม่เตมิ 
  3)ใบควำมรูท้ี่ 1 เรือ่ง กำรสถำปนำอำณำจักรอยุธยำ 
  4)ใบควำมรูท้ี่ 2 เรือ่ง ควำมส ำคัญของที่ตั้งและสภำพภูมปิระเทศของอำณำจักรอยุธยำ 
  5)ใบควำมรูท้ี่ 3 เรือ่ง ทรัพยำกรธรรมชำติและพระมหำกษัตริย์ของอำณำจักรอยุธยำ 
  6)ซีดเีพลงอยุธยำร ำลึก 
  7)ใบงำนที่ 2.1 เรื่อง กำรสถำปนำอำณำจกัรอยุธยำและปัจจัยทีม่ีผลตอ่ควำมเจริญรุ่งเรือง  
7..2  แหล่งการเรยีนรู้ 
   - 
8. บันทึกหลังการสอน 
 8.1 ดา้นความรู ้
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
 8.2 ดา้นทักษะกระบวนการ 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
 8.3 ดา้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  8.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
  8.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
 8.4 ดา้นสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
 
 
 



 
 

 

 
9. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
 
       
 
 
 
 
10. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา สาสนาและวัฒนธรรม 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
 
 
 
     
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ ....................................................... ผูส้อน 
(  นำงสำวณัฐกำญจน์  แช่มช้อย  ) 

วันที่ ......................................................................... 

ลงช่ือ .......................................................  
       (  นำยพรเทพ  พันพุก  ) 

วันที่ ......................................................................... 



 
 

 

 
 
 
 
 

 
เรื่องท่ี 1 การสถาปนาอาณาจกัรอยุธยา 

 กรงุศรอียุธยำมชีือ่เดมิทีป่รำกฏในเอกสำรชัน้ตน้ทีเ่ป็นศลิำจำรกึ และต ำนำนบำงเรือ่งว่ำ "กรงุอโยธยำ" ซึง่เป็นกำร
น ำชือ่เมอืงของพระรำมในเรือ่งรำมเกยีรติม์ำใช ้ชือ่กรงุอโยธยำคงจะถูกเปลีย่นเป็นกรงุศรอียุธยำ ซึง่เป็นชือ่ทีรู่จ้กักนั
ทัว่ไปในปัจจุบนันี้ ในสมยัของสมเดจ็พระนำรำยณ์มหำรำช  
 ควำมเป็นมำของกรงุศรอียุธยำนัน้ ปรำกฏในลกัษณะของต ำนำน โดยเฉพำะต ำนำนเรือ่งทำ้วอู่ทองนัน้ปรำกฏใน
หลำยทอ้งที ่บำงเรือ่ง กล่ำวถงึควำมเกีย่วขอ้งกบัดนิแดนแถบจงัหวดัก ำแพงเพชร บำงเรือ่งปรำกฏเป็นต ำนำนของ
บรเิวณทีร่ำบลุ่มแมน่ ้ำภำคกลำงในจงัหวดัสพุรรณบรุ ีเพชรบรุ ีและประจวบครีขีนัธ์ เมอืงนครศรธีรรมรำชกม็ตี ำนำนทีเ่ล่ำ
ถงึทำ้วอู่ทองกบัพระยำศรธีรรมำโศกรำช ทีต่กลงรวมดนิแดนนครศรธีรรมรำชเขำ้กบักรงุอโยธยำกอ่นกำรสถำปนำกรงุศรี
อยุธยำ บำงต ำนำนในหนงัสอืพงศำวดำรเหนือทีร่วบรวมไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษรในสมยัตน้กรงุรตันโกสนิทร ์กล่ำวถงึกำร
เป็นเมอืงทีส่บืเนื่องมำจำกเมอืงลพบรุซีึง่เป็นเมอืงทีเ่ก่ำแก ่และมเีครอืขำ่ยทีช่ดัเจนจำกหลกัฐำนดำ้นโบรำณคดวีำ่ มี
ควำมเกีย่วขอ้งกบัรำชอำณำจกัรกมัพูชำ  
 ถำ้ไมค่ ำนึงถงึเรือ่งมติขิองเวลำ ต ำนำนต่ำงๆ เกีย่วกบัทำ้วอู่ทอง และเรือ่งในพงศำวดำรเหนือ สำมำรถสะทอ้น
ภำพซึง่ประกอบเขำ้เป็นกรงุศรอียุธยำได ้อย่ำงไรกด็ ีพระรำชพงศำวดำรกรงุศรอียุธยำ ทีก่ล่ำวถงึเมือ่สมเดจ็พระ
รำมำธบิดทีี ่1 ไดส้ถำปนำกรงุศรอียุธยำขึน้เมือ่ พ.ศ.1893 นัน้ ไดก้ล่ำวถงึสมเดจ็พระรำเมศวรโอรสของสมเดจ็พระ
รำมำธบิดวี่ำไดไ้ปครองเมอืงลพบรุ ีอกีทัง้เอกสำรทีเ่ป็นจดหมำยเหตุของจนีไดเ้รยีกกรุงศรอียุธยำเมือ่แรกสถำปนำวำ่ 
“หลอห”ู ซึง่เป็นค ำเดยีวกบัทีจ่นีใชเ้รยีกเมอืงลพบรุมีำกอ่น จงึสนันิษฐำนไดว้่ำ รำชวงศข์องสมเดจ็พระรำมำธบิดผีู้
สถำปนำกรงุศรอียุธยำนัน้ มคีวำมสบืเนื่องมำจำกเมอืงลพบรุทีีเ่ป็นศนูย์อำรยธรรมเก่ำแกแ่ห่งทีร่ำบลุ่มแมน่ ้ำภำคกลำงมำ
กอ่น และเมือ่ไดพ้จิำรณำประกอบกบัหลกัฐำนทำงโบรำณคดทีีม่กีำรพบทีอ่ยุธยำ ไดแ้ก ่เศยีรพระพุทธรปูขนำดใหญ่ซึง่
เป็นศลิปะกอ่นสมยัอยุธยำ ทีว่ดัธรรมกิรำช พระพนญัเชงิซึง่สรำ้งกอ่นเวลำกำรสถำปนำกรงุศรอียุธยำ พระพุทธรปูทัง้สอง
องคม์รีปูแบบศลิปะทีเ่รยีกว่ำ ศลิปะอู่ทองรุน่แรกทีไ่ดร้บัอทิธพิลของศลิปะลพบรุดีว้ย ซึง่กเ็ป็นสิง่ทีช่ ีอ้ย่ำงชดัเจนวำ่ ไดม้ี
กำรขยำยตวัของเมอืงลพบรุลีงมำทำงใตบ้รเิวณเกำะเมอืงอยุธยำ กอ่นทีจ่ะมกีำรสถำปนำกรงุศรอียุธยำขึน้เป็นเมอืงหลวง 
เมือ่ พ.ศ. 1893  
 กำรขยำยตวัของเมอืงลพบรุลีงมำทีอ่ยุธยำ คงจะมขีึน้ตัง้แต่ประมำณตน้พุทธศตวรรษที ่18 เมือ่พจิำรณำในดำ้น
ภมูศิำสตรเ์ศรษฐกจิ กอ็ำจอธบิำยไดว้ำ่ เป็นกำรขยำยทีต่ ัง้กำรคำ้ออกไปใกลท้ะเลเพื่อกำรคำ้ เพรำะอยุธยำมลี ำน ้ำ
เจำ้พระยำ ซึง่เรอืเดนิทะเลใหญ่สำมำรถเขำ้มำถงึตวัเมอืงได ้อกีทัง้ทีต่ ัง้ของอยธุยำเป็นทีร่วมของแมน่ ้ำหลำยสำย จงึมี
ลกัษณะเป็นชมุทำงทีส่ำมำรถตดิต่อเขำ้ไปยงัแผน่ดนิไดห้ลำยทศิทำง เป็นแหล่งรวมสนิคำ้ทีส่ง่มำจำกทีต่่ำงๆ และเป็น
ตลำดกลำงขนำดใหญ่ในกำรซื้อขำยแลกเปลีย่นสนิคำ้กบัทัง้ภำยในทวปีและดนิแดนโพน้ทะเลไดเ้ป็นอย่ำงด ี 
 กรงุศรอียุธยำนัน้ เมือ่สถำปนำขึน้อย่ำงเป็นทำงกำร กเ็ป็นเมอืงที่มพีื้นฐำนอนัเป็นเครอืข่ำยของเมอืงลพบรุซีึง่เป็น
เมอืงใหญ่แต่โบรำณแลว้ สว่นเรือ่งพระเจำ้อู่ทองในต ำนำนของเมอืงนครศรธีรรมรำชไดแ้สดงใหเ้หน็วำ่ เป็นดนิแดนที่
ไดร้บักำรผนวกเขำ้กบัอยุธยำกอ่นเวลำกำรสถำปนำกรงุศรอียุธยำขึน้เป็นเมอืงหลวงอย่ำงเป็นทำงกำร ดว้ยเหตุนี้ จงึไม่
ปรำกฏเรือ่งรำวกำรรวบรวมดนิแดนนครศรธีรรมรำชในพระรำชพงศำวดำรกรงุศรอียุธยำซึง่เริม่เล่ำเรือ่งตัง้แต่เวลำของ

ใบความรู ้



 
 

 

กำรสถำปนำ แต่กลบัปรำกฏในบนัทกึของชำวยุโรปในสมยัอยุธยำตอนตน้วำ่ ดนิแดนตลอดแหลมมลำยูนัน้เป็นของสยำม 
ซึง่มศีนูย์กลำงเป็นเมอืงใหญ่อยู่ทีก่รงุศรอียุธยำ  
 
 
 ในพระรำชพงศำวดำรฉบบัทีเ่ขยีนในสมยักรงุศรอียุธยำ มกีำรกล่ำวถงึกษตัรยิ์องคต์่อมำหลงัจำกสมเดจ็พระ
รำมำธบิดทีี ่1 ผูส้ถำปนำกรงุศรอียุธยำเสดจ็สวรรคตว่ำ มำจำกเมอืงสพุรรณบรุ ีดว้ยท่ำททีีม่อี ำนำจ แลว้ขึน้เสวยรำช
สมบตัติ่อมำ ทรงพระนำมวำ่ สมเดจ็พระบรมรำชำธริำชที ่1 ไดม้กีำรขยำยควำมในพระรำชพงศำวดำรกรงุศรอียุธยำฉบบั
ทีเ่ขยีนในภำยหลงัวำ่ กษตัรยิ์จำกสพุรรณบรุนีี้คอื พ่อง ัว่ ผูเ้ป็นพี่มเหสขีองสมเดจ็พระรำมำธบิดทีี ่1 แมว้่ำจะเป็นเอกสำร
ทีเ่ขยีนขึน้ในภำยหลงักต็ำม แต่เรือ่งรำวต่อๆ มำ ในพระรำชพงศำวดำร กส็ำมำรถใหภ้ำพรวมวำ่ ในชว่งระยะเวลำแรก
แห่งกำรสถำปนำกรงุศรอียุธยำระหวำ่ง พ.ศ. 1893 - 1952 นัน้ กรงุศรอียุธยำมกีษตัรยิ์ทีผ่ลดักนัครองรำชบลัลงักอ์ยู่        
2 สำย สำยหนึ่งคอื สำยทีส่บืรำชตระกลูมำจำกสมเดจ็พระรำมำธบิดทีี ่1 ผูส้ถำปนำเมอืง และอกีสำยหนึ่งคอื รำชตระกลู
ทีม่ำจำกเมอืงสพุรรณบรุ ีกำรผลดักนัขึน้สูร่ำชบลัลงักข์องทัง้ 2 รำชตระกลูนัน้ เป็นกำรยึดอ ำนำจมำจำกอกีฝ่ำยหนึ่ง  
 ชือ่ของเมอืงสพุรรณบรุ ีมทีีม่ำจำกหนงัสอืพระรำชพงศำวดำรเช่นเดยีวกบัชือ่ของกรงุศรอียุธยำ เพรำะจำกเอกสำร
ชัน้ตน้ทีเ่ป็นศลิำจำรกึ หรอืเรือ่งในต ำนำนบำงเรือ่งนัน้ ชือ่เดมิของเมอืงสพุรรณบรุใีนสมยักรงุศรอียุธยำตอนตน้นัน้คอื 
เมอืงสพุรรณภมู ิศลิำจำรกึหลกัที ่1 ของพ่อขนุรำมค ำแหงทีเ่ล่ำเรือ่งรำวในสมยัพ่อขนุรำมค ำแหง กอ่นเวลำกำรสถำปนำ
กรงุศรอียุธยำ ไดก้ล่ำวถงึชือ่เมอืงสพุรรณภมูริวมอยู่ในกลุ่มเมอืง ทีอ่ยู่ทำงฝัง่ตะวนัตกของทีร่ำบลุ่มแมน่ ้ำภำคกลำง คอื 
เมอืงแพรก (ในจงัหวดัชยันำท) เมอืงสพุรรณภมู ิเมอืงรำชบรุ ีเมอืงเพชรบรุ ีซึง่ในทอ้งทีข่องเมอืงเหล่ำนี้ลว้นมโีบรำณ
สถำนทีม่อีำยุไมน่้อยกวำ่เมอืงลพบรุอียู่ดว้ย ดงันัน้ กำรทีพ่ระรำชพงศำวดำรกรงุศรอียุธยำไดร้ะบชุือ่เมอืงสพุรรณภมูอิยู่
รวมกบัดนิแดนของกรงุศรอียุธยำในลกัษณะของเมอืงทีม่อี ำนำจ ทีเ่จำ้เมอืงสำมำรถเขำ้มำสบืรำชบลัลงักก์รงุศรอียุธยำได้
ดว้ยนัน้ แสดงว่ำ นอกจำกกำรเกดิขึน้ของกรงุศรอียุธยำ จะเป็นกำรสบือ ำนำจต่อจำกเมอืงลพบรุ ีโดยกำรสบืรำชวงศข์อง
สมเดจ็พระรำมำธบิดทีี ่1 แลว้ ยงัประกอบดว้ยดนิแดนของสพุรรณภมูทิีม่กีษตัรยิ์ต่ำงรำชวงศป์กครองสบืทอดกนัมำอยู่
ดว้ยอกีส่วนหนึ่ง  
 ดนิแดนของกรงุศรอียุธยำ จงึมอีำณำเขตทีก่วำ้งขวำงครอบคลุมพื้นทีอ่นัอุดมสมบรูณ์ของทีร่ำบลุ่มแมน่ ้ำภำคกลำง
ทัง้หมด มอีทิธพิลครอบง ำตลอดทัง้แหลมมลำยู และพื้นทีส่ว่นใหญ่ของภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ กำรรวมตวัระหวำ่ง
ดนิแดนทีส่บืมำจำกเมอืงลพบรุเีดมิกบัดนิแดนของสพุรรณภมูนิัน้ สำเหตุส ำคญัน่ำจะมำจำกกำรเป็นเครอืญำต ิทีส่บื
เนื่องมำจำกกำรสมรสกนัของรำชวงศท์ัง้สอง พระรำชพงศำวดำร กรงุศรอียุธยำบำงฉบบัทีเ่ขยีนขึน้ภำยหลงั ทีก่ล่ำววำ่
สมเดจ็พระบรมรำชำธริำชที ่1 แห่งสพุรรณภมู ิหรอืขนุหลวงพ่อง ัว่ เป็นพีม่เหสขีองสมเดจ็พระรำมำธบิดทีี ่1 นัน้ อำจเป็น
เหตุผลส ำคญัทีท่ ำใหเ้กดิกำรรวมตวักนัของดนิแดนทัง้สองได ้กลำยเป็นรำชอำณำจกัรทีม่คีวำมเป็นปึกแผน่มัน่คงทีช่ำว
ต่ำงประเทศเรยีกวำ่ รำชอำณำจกัรสยำม โดยมกีรงุศรอียุธยำเป็นรำชธำนีหรอืเมอืงหลวง  
 
ท่ีมา : http://kanchanapisek.or.th/kp6/New/sub/book/book.php?book=24&chap=3&page=t24-3-infodetail04.htm 



 
 

 

 
 

เรื่องท่ี 2 ความส าคญัของท่ีตัง้และสภาพภมิูประเทศของอาณาจกัรอยุธยา 

 นิโกลาส ์  แชรแ์วส ชำวฝร ัง่เศส เขำ้มำในอำณำจกัรอยุธยำสมยัสมเดจ็พระนำรำยณ์มหำรำช ไดเ้ขยีนบนัทึกถงึ
ลกัษณะภมิูประเทศของอยุธยาไวใ้นหนงัสอืประวตัิศำสตรธ์รรมชำตแิละกำรเมอืงแห่งรำชอำณำจกัรสยำมไวว้่ำ 
  “.......รำชอำณำจกัรสยำมมแีมน่ ้ำใหญ่ 3 สำย แมน่ ้ำสำยส ำคญัไหลผำ่นนครหลวงลงไปสูอ่่ำว ซึง่กวำ้งประมำณ  
1 ลี้ (4 กม.) จำกปำกน ้ำนี้ไปถงึนครหลวงมรีะยะทำงประมำณ 30 ลี้ (120 กม.) เรอืขนำด 300-400 ตนั สำมำรถแล่นไป
ตำมแมน่ ้ำนี้ได ้สว่นเรอืขนำดใหญ่จะตอ้งรอทีป่ำกน ้ำ เพรำะตดิสนัดอนจนกว่ำน ้ำจะขึน้จงึแล่นเขำ้แมน่ ้ำได ้ชำยน ้ำมี
ควำมลึกจงึเหมำะแกพ่่อคำ้ทีจ่ะน ำเรอืเขำ้จอดทอดสมอชิดก ำแพงเมอืง และทอดสะพำนขนถ่ำยสนิคำ้ขึน้ท่ำเรอืไดส้ะดวก 
แมน่ ้ำยงัมลี ำคลองมำกมำยหลำยสำยไหลผำ่นเขำ้สูท่ีร่ำบลุ่มและบรเิวณตวัเมอืง ท ำใหม้สีภำพเหมอืนกบัเมอืงเวนีซ        
ล ำคลองอนัเป็นทำงแยกของแมน่ ้ำสำยทีล่อ้มตวัเมอืงอยู่นัน้ มคีวำมกวำ้งและเป็นเสน้ตรงมำก มคีวำมลึกพอทีจ่ะรบั    
เรอืใหญ่ได.้......” 
 
 โจส เซาเตน็ พ่อคำ้ชำวฮอลนัดำ ไดบ้นัทกึถงึความส าคญัของท่ีตัง้อาณาจกัรอยุธยา ไวว้่ำ 
  “.....พระนครศรอียุธยำ จงึอยู่ในภมูฐิำนทีด่แีละมัน่คงสดุวสิยัทีข่ำ้ศกึศตัรจูะโจมตียดึครองไดง้่ำยๆ เพรำะทุกๆ ปี   
น ้ำจะท่วมขึน้มำถงึ 6 เดอืน ทัว่ทอ้งที่นอกก ำแพงเมอืงจงึเป็นกำรบงัคบัใหศ้ตัรอูยู่ไมไ่ด ้ตอ้งล่ำถอยทพัไปเอง.......และ
พระนครศรอียุธยำเป็นรำชธำนีและเป็นทีป่ระทบัของพระมหำกษตัรยิ์ บรรดำขนุนำงขำ้รำชกำรเจำ้นำยทัง้หลำยทัง้ปวง  
กอ็ยู่ทีพ่ระนครศรอียุธยำนี้ เมอืงๆ นี้ต ัง้อยู่บนเกำะเล็กๆ ในแมน่ ้ำเจำ้พระยำ ทอ้งทีร่อบนอกเป็นทีร่ำบไปทัว่ทุกทิศ    
รอบกรงุศรอียุธยำมกี ำแพงหนิสรำ้งอย่ำงหนำแน่นแขง็แรง เป็นนครหลวงทีก่วำ้งขวำงใหญ่มำก ภำยในพระนครมี         
โบสถ์วหิำรวดัวำอำรำมสรำ้งขึน้ตดิๆกนั ประชำชนพลเมอืงผูอ้ำศยัอยู่กอ็ำศยัอยู่หนำแน่น.......” 
 
 ขณะที ่เดอ ลำลูแบร ์รำชทูตฝรัง่เศส เขำ้มำเจรญิสมัพนัธไมตรกีบัไทยสมยัสมเดจ็พระนำรำยณ์มหำรำช ไดเ้ขยีน
บนัทกึเรือ่งจดหมำยเหตุลำลูแบร ์บรรยำยท่ีตัง้ของอาณาจกัรอยุธยา ไวว้ำ่ 
 “.......ตวัเมอืงซึง่เป็นศนูย์กลำงกำรปกครองนัน้ตัง้อยู่บนเกำะซึง่มรีปูรำ่งลกัษณะคลำ้ยๆ กบัถุงย่ำม ปำกถุงอยู่ทำง
ทศิตะวนัตก มแีมน่ ้ำใหญ่ไหลมำบรรจบกบัคลองหลำยสำย ซึง่ไหลเป็นวงรอบกรงุทำงดำ้นเหนือและแยกลงไปทำงดำ้นใต้
เป็นหลำยแพรกดว้ยกนั.......” 



 
 

 

 
 

เรื่องท่ี 3 ทรพัยากรธรรมชาติและพระมหากษตัริยข์องอาณาจกัรอยุธยา 

 บาทหลวงตาชาร์ด  ชำวฝร ัง่เศส  ซึง่เขำ้มำในอำณำจกัรอยุธยำสมยัสมเดจ็พระนำรำยณ์มหำรำชไดก้ล่ำวถงึ    
ความอดุมสมบรูณ์ของอาณาจกัรอยุธยาในจดหมำยเหตุ กำรเดนิทำงสูป่ระเทศสยำมของบำทหลวงตำชำร์ด ไวว้่ำ 
  “.......ทวิทศัน์ของแมน่ ้ำงดงำมนัก ทัง้สองฝัง่เตม็ไปดว้ยตน้ไมใ้หญ่เขยีวชอุ่มอยู่เป็นอำจณิ และเบือ้งหลงัออกไป  
เป็นทอ้งทุ่งอนัไพศำลแลสดุสำยตำเตม็ไปดว้ยตน้ขำ้ว บรเิวณซึง่เป็นทีร่ำบต ่ำน ้ำจะท่วมนำนเป็นเวลำถงึครึง่ปี ฝนซึง่ตก
ลงมำตดิต่อกนัเป็นเวลำหลำยเดอืนนัน้ ท ำใหน้ ้ำในแมน่ ้ำลน้ฝัง่และท่วมเขำ้ไปในแผน่ดนิ เหตุนี้เองจงึท ำใหผ้นืดนิมโีอชะ
อุดมสมบรูณ์นัก.......”  
 ในขณะที ่ฟำน ฟลตี เป็นพ่อคำ้ชำวเนเธอรแ์ลนด ์เขำ้มำในสมยัพระเจำ้ปรำสำททอง ไดเ้ขยีนพรรณนำเรือ่ง
อำณำจกัรสยำมไวน่้ำสนใจวำ่ 
 “.....ภำยในเมอืงทัง้หลำยและศนูย์ชมุชนอื่นๆ ประชำชนหำเลี้ยงชพีโดยกำรคำ้ขำย กำรท ำงำนในวงั กำรเดนิเรอื
ส ำเภำ เรอืใบ และเรอืแบบพื้นเมอืง กำรประมงและกำรอุตสำหกรรมและประดษิฐกรรมทีใ่ชฝี้มอื โดยกำรท ำทองและเงนิ
รปูพรรณอย่ำงช ำนำญ ประชำชนในหมูบ่ำ้นและชนบทท ำงำนในลกัษณะทำส  ท ำงำนในไรน่ำ เพำะปลูกธญัพชืทุกชนิด
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ขำ้ว และยงัมคีรำมเปียกเป็นจ ำนวนมำก นอกจำกนัน้พวกเขำยงัปลูกไมผ้ลทุกประเภท โดยเฉพำะ
มะพรำ้ว สริ ิและตน้หมำก พวกเขำเลี้ยงมำ้ขนำดเลก็ ววั หม ูแกะ ห่ำน เป็ด ลูกไก ่นกพริำบ และสตัวท์ีฝึ่กใหเ้ชือ่งอย่ำง
อื่นๆ อกีมำก อำหำรระหวำ่งปีทีอุ่ดมสมบรูณ์จะมรีำคำถูกมำก (เพรำะของกนิจะถูกหรอืแพงขึน้อยู่กบัรำคำขำ้วสงูหรอืต ่ำ) 
และในเมือ่มผีลผลติอุดมสมบรูณ์กส็ำมำรถสง่เป็นสนิคำ้ออกไปยงัประเทศใกลเ้คยีงไดม้ำก นอกจำกประเทศสยำมจะมี
ควำมอุดมสมบรูณ์ มอีำหำรลน้เหลอื ยงัมวีสัดอุื่นๆ อกีเป็นอนัมำ เป็นตน้วำ่อฐิ กระเบือ้ง ไมซุ้ง มเีหลก็อยู่เลก็น้อย          
(ซึง่ไดจ้ำกหวัเมอืงโครำชสมีำ) และวสัดอุื่นๆ ทีจ่ ำเป็นส ำหรบักำรสรำ้งป้อม โบสถ์ บำ้นเรอืน เรอื เรอืส ำเภำ เรอืทอ้งแบน
......” 
 ฟานฟลตี  ยงัไดเ้ขยีนพรรณนำเกีย่วกบัพระมหำกษตัรยิ์แห่งอำณำจกัรสยำม ไวว้่ำ 
  “.......ขบวนแห่และขำ้รำชบรพิำรของพระเจำ้แผน่ดนิใหญ่โตหรหูรำ พระองคท์รงปรำกฏพระองคใ์นทีส่ำธำรณะ
น้อยครัง้ แต่โดยปกตทิรงใหพ้วกคนส ำคญัและขำ้รำชกำรเขำ้เฝ้ำวนัละ 3 คร ัง้  ตอนเชำ้ตรู ่พวกตวัแทนและพวกคนซึง่น ำ
ของบรรณำกำรมำถวำยเขำ้เฝ้ำ ในเวลำบ่ำยพระองคท์รงปรกึษำหำรอืกบัพวกทีป่รกึษำลบัและคนส ำคญัทีสุ่ด และตอน
ตะวนัตกดนิทรงไปยงัทีป่ระชมุส ำหรบัพวกขำ้รำชกำร พระเจำ้แผน่ดนิมกัปรำกฏพระองค์ในฉลองพระองคท์ีม่รีำคำ 
ประทบับนบลัลงักปิ์ดทองหรหูรำ และทรงสวมมงกฎุกษตัรยิ์......” 
 นอกจำกนี้ยงักล่ำวถงึกำรปฏบิตัติ่อพระมหำกษตัรยิ์ของประชำชนชำวสยำมไวว้่ำ 

 “.......ถงึแมว้ำ่พระเจำ้แผน่ดนิทรงมทีีป่ระทบัสวยๆมำกมำยทัว่ประเทศซึง่พระองคอ์ำจไปพกัผอ่นหำควำมส ำรำญได ้แต่
พระองคก์ไ็มค่อ่ยเสดจ็ออกไปนอกพระรำชวงั....เมือ่พระเจำ้แผน่ดนิเสดจ็ผำ่นไพรฟ้่ำประชำชนทุกคนทีอ่ยู่ตำมถนนจะคกุเขำ่ลง
พนมมอืและกม้ศรีษะลงบนพื้น นี่เป็นวธิกีำรเคำรพ.......หำ้มคนมองดพูระรำชมำรดำ พระมเหสแีละสนม หรอืพระโอรสธดิำของ
พระเจำ้แผน่ดนิ และผูค้นตอ้งเบอืนหน้ำไปเสยีเมือ่พระบรมวงศำนุวงศ์เหล่ำนัน้เสดจ็ผำ่น           พวกชำวต่ำงประเทศหรอืพวก

เอกอคัรรำชทูตต่ำงประเทศเท่ำนัน้ทีไ่ดร้บัอนุญำตใหม้องได.้.....” 
 
 
 
 



 
 

 

เอกสารประกอบการสอน 

 
 

 
 
 

 
เพลงอยุธยาร าลึก/อยุธยาเมืองเก่า 

ค าร้อง - ท านอง : สรุนิทร ์ปิยานนัท์ 
ขบัร้อง : จนิตนา สขุสถติย ์

  อยุธยำ เมอืงเกำ่ของเรำแต่กอ่น 
 จติใจอำวรณ์มำเล่ำสูก่นัฟัง 
 อยุธยำแต่กอ่นนี้ยงั  
 เป็นดัง่เมอืงทองของพีน่้องเผำ่พงศไ์ทย 
  เดีย๋วนี้ซเิป็นเมอืงเก่ำ  
 ชำวไทยแสนเศรำ้ถูกขำ้ศกึรกุรำน 
 ชำวไทยทุกคนหวัใจรำ้วรำน  
 ขำ้ศกึเผำผลำญแหลกลำญวอดวำย 
  เรำชนชัน้หลงัฟังแลว้เศรำ้ใจ  
 อนุสรณ์เตอืนใหช้ำวไทยจงมัน่ 
 สมคัรสมำนรว่มใจกนัสำมคัค ี 
 คงจะไมม่ใีครกล้ำรำวชีำตไิทย 

 
ท่ีมา : http://province.prd.go.th/ayutthaya/song.html 

 
 



 
 

 

 

 

 ใบงานท่ี 

 2.1  
 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรยีนศกึษำหวัขอ้ทีก่ ำหนด แลว้บนัทกึตำมล ำดบัข ัน้ตอน 

K 
(ผู้เรียนรู้อะไรบ้าง) 

W 
(ผู้เรียนต้องการรู้อะไรบ้าง) 

L 
(ผู้เรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

การสถาปนาอาณาจกัรอยธุยา 
และปัจจยัท่ีมีผลต่อความเจริญรุ่งเรือง 



 
 

 

 

 

 ใบงานท่ี 

 2.1  
 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรยีนศกึษำหวัขอ้ทีก่ ำหนด แลว้บนัทกึตำมล ำดบัข ัน้ตอน 

K 
(ผู้เรียนรู้อะไรบ้าง) 

W 
(ผู้เรียนต้องการรู้อะไรบ้าง) 

L 
(ผู้เรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง) 

 1. พระเจา้อู่ทองเป็นผูส้ถาปนา  

  อาณาจกัรอยุธยา  

 2. ชมุชนคนไทยทีม่ารวมกนัเป็น  

  อาณาจกัรอยุธยา คอื แควน้  

  สพุรรณภมูแิละแควน้ละโว ้  

 3. อาณาจกัรอยุธยาตัง้อยู่บรเิวณ  

  ภาคกลางของประเทศไทยปัจจุบนั  

  

  

  

  

  

  

  

  

 1. พระเจา้อู่ทองมทีีม่าจากทีไ่หน  

  กนัแน่  

 2. ยงัมแีควน้รว่มสมยักบัแควน้  

  สพุรรณภมูแิละแควน้ละโว ้  

  อกีหรอืไม ่  

 3. ทีก่ล่าวว่าอยุธยาเป็นเกาะมแีมน่ ้ า  

  ไหลผา่นประกอบดว้ยแมน่ ้าใดบา้ง  

  

  

  

  

  

  

  

  

 1. ไมส่ามารถสรุปไดว้า่พระเจา้อู่ทอง  

  มาจากทีใ่ด เพราะขาดหลกัฐาน  

  มเีพยีงขอ้สนันิษฐาน  

 2. ยงัมแีควน้คนไทยทางเหนือ เชน่  

  สโุขทยั ลา้นนา  

 3. แมน่ ้าทีไ่หลผา่นมาบรรจบและ  

  ท าใหอ้ยุธยามสีภาพเป็นเกาะ   

  ไดแ้ก ่แมน่ ้าป่าสกั แมน่ ้าลพบรุ ี  

  และแมน่ ้าเจา้พระยา  

  

  

  

  

  

  

 
(พจิารณาตามค าตอบของนักเรยีน โดยใหอ้ยู่ในดลุยพนิิจของครผููส้อน) 

  
 
 
 
 
 

การสถาปนาอาณาจกัรอยธุยา 
และปัจจยัท่ีมีผลต่อความเจริญรุ่งเรือง 

(ตวัอย่าง) 



 
 

 

 

แบบสงัเกตพฤติกรรม    การท างานรายบคุคล  
 

ค าช้ีแจง :  ให ้ผูส้อน สงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนในระหวำ่งเรยีนและนอกเวลำเรยีน แลว้ขดี ✓ ลงในช่อง 
 ทีต่รงกบัระดบัคะแนน 

 

ล าดบั 
ท่ี 

ช่ือ-สกลุ 
ของผู้รบัการประเมิน 

ความมีวินัย 
ความมีน ้าใจ
เอ้ือเฟ้ือ 
เสียสละ 

การรบัฟัง
ความคิดเห็น 

การแสดง
ความคิดเห็น 

การตรงต่อ
เวลา 

รวม 
20 

คะแนน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       
      

 ลงชื่อ .................................................... ผูป้ระเมนิ  
  ................ /................ /................ 
 
 

 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมอย่างสม า่เสมอ ให ้ 4 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบ่อยครัง้ ให ้ 3 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบางครัง้ ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมน้อยครัง้ ให ้ 1 คะแนน 

เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดบัคณุภาพ 
18 - 20 ดมีำก 
14 - 17 ด ี
10 - 13 พอใช ้

ต ่ำกวำ่ 10 ปรบัปรงุ 
 



 
 

 

 

แบบสงัเกตพฤติกรรม    การท างานกลุ่ม  
 

ค าช้ีแจง :  ให ้ผูส้อน สงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนในระหวำ่งเรยีนและนอกเวลำเรยีน แลว้ขดี ✓ ลงในช่อง 
 ทีต่รงกบัระดบัคะแนน 

 

ล าดบั 
ท่ี 

ช่ือ-สกลุ 
ของผู้รบัการประเมิน 

ความ 
ร่วมมือกนั 
ท ากิจกรรม 

การแสดง
ความคิดเห็น 

การรบัฟัง
ความคิดเห็น 

ความตัง้ใจ
ท างาน 

การแก้ไข 
ปัญหา/หรือ 
ปรบัปรงุ 

ผลงานกลุ่ม 

รวม 
20 

คะแนน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       
      

 ลงชื่อ .................................................... ผูป้ระเมนิ  
  ................ /................ /................ 
 
 

 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมอย่างสม า่เสมอ ให ้ 4 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบ่อยครัง้ ให ้ 3 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบางครัง้ ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมน้อยครัง้ ให ้ 1 คะแนน 

เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดบัคณุภาพ 
18 - 20 ดมีำก 
14 - 17 ด ี
10 - 13 พอใช ้

ต ่ำกวำ่ 10 ปรบัปรงุ 
 



 
 

 

 

แบบประเมิน   คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
 

ค าช้ีแจง :   ให ้ผูส้อน สงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนในระหวำ่งเรยีนและนอกเวลำเรยีน แลว้ขดี ✓ ลงในช่อง 
 ทีต่รงกบัระดบัคะแนน 

 

คณุลกัษณะ 
อนัพึงประสงคด้์าน 

รายการประเมิน 
ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 

1. รกัชาติ ศาสน์ 
 กษตัริย ์

1.1 ยนืตรงเมือ่ไดย้นิเพลงชำต ิรอ้งเพลงชำตไิด ้และอธบิำยควำมหมำยของ 
เพลงชำต ิ

    

1.2 ปฏบิตัตินตำมสทิธแิละหน้ำทีข่องนกัเรยีน     

1.3 ใหค้วำมร่วมมอื รว่มใจ ในกำรท ำงำนกบัสมำชกิในโรงเรยีน     

1.4 เขำ้รว่มกจิกรรมและมสีว่นรว่มในกำรจดักจิกรรมทีส่รำ้งควำมสำมคัค ี
ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อโรงเรยีนและชมุชน 

    

1.5 เขำ้รว่มกจิกรรมทำงศำสนำทีต่นนับถอื ปฏบิตัตินตำมหลกัของศำสนำ     

1.6 เขำ้รว่มกจิกรรมและมสีว่นรว่มในกำรจดักจิกรรมทีเ่กีย่วกบัสถำบนั
พระมหำกษตัรยิ์ตำมทีโ่รงเรยีนและชมุชนจดัขึน้ 

    

2. ซ่ือสตัย ์สุจริต 2.1 ใหข้อ้มลูทีถู่กตอ้ง และเป็นจรงิ     

2.2 ปฏบิตัใินสิง่ทีถู่กตอ้ง ละอำย และเกรงกลวัทีจ่ะท ำควำมผดิ ท ำตำม
สญัญำทีต่นใหไ้วก้บัเพื่อน พ่อแม ่หรอืผูป้กครอง และคร ู

    

2.3 ปฏบิตัติ่อผูอ้ื่นดว้ยควำมซื่อตรง ไมห่ำประโยชน์ในทำงทีไ่มถู่กต้อง     

3. มีวินัย 
รบัผิดชอบ 

3.1 ปฏบิตัติำมขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของครอบครวั 
และโรงเรยีน ตรงต่อเวลำในกำรปฏบิตักิจิกรรมต่ำงๆ ในชวีติประจ ำวนั 
และรบัผดิชอบในกำรท ำงำน 

    

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1 แสวงหำขอ้มลูจำกแหล่งกำรเรยีนรูต้่ำงๆ     

4.2 มกีำรจดบนัทกึควำมรูอ้ย่ำงเป็นระบบ     

4.3 สรปุควำมรูไ้ดอ้ย่ำงมเีหตุผล     

5. อยู่อย่างพอเพียง 5.1 ใชท้รพัย์สนิของตนเอง เชน่ สิง่ของ เครือ่งใช ้ฯลฯ อย่ำงประหยดั คุม้คำ่ 
และเกบ็รกัษำดแูลอย่ำงด ีและใชเ้วลำอย่ำงเหมำะสม 

    

5.2 ใชท้รพัยำกรของส่วนรวมอย่ำงประหยดั คุม้คำ่ และเกบ็รกัษำดแูลอย่ำงดี     

5.3 ปฏบิตัตินและตดัสนิใจดว้ยควำมรอบคอบ มเีหตุผล     

5.4 ไมเ่อำเปรยีบผูอ้ื่น และไมท่ ำใหผู้อ้ื่นเดอืดรอ้น พรอ้มใหอ้ภยัเมือ่ผูอ้ื่น
กระท ำผดิพลำด 

    

 



 
 

 

คณุลกัษณะ 
อนัพึงประสงคด้์าน 

รายการประเมิน 
ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 

 5.5 วำงแผนกำรเรยีน กำรท ำงำนและกำรใชช้วีติประจ ำวนับนพื้นฐำนของ
ควำมรู ้ขอ้มลู ขำ่วสำร 

    

5.6 รูเ้ท่ำทนักำรเปลีย่นแปลงทำงสงัคม และสภำพแวดลอ้ม ยอมรบัและ
ปรบัตวั อยู่รว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่ำงมคีวำมสขุ 

    

6. มุ่งมัน่ในการ 
 ท างาน 

6.1 มคีวำมตัง้ใจและพยำยำมในกำรท ำงำนทีไ่ดร้บัมอบหมำย     

6.2 มคีวำมอดทนและไมท่อ้แทต้่ออุปสรรคเพื่อใหง้ำนส ำเรจ็     

7. รกัความเป็นไทย 7.1 มจีติส ำนึกในกำรอนุรกัษ์วฒันธรรมและภมูปัิญญำไทย     

7.2 เหน็คณุค่ำและปฏบิตัตินตำมวฒันธรรมไทย     

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รูจ้กัชว่ยพ่อแม ่ผูป้กครอง และครทู ำงำน     

8.2 อำสำท ำงำน ชว่ยคดิ ช่วยท ำ และแบง่ปันสิง่ของใหผู้อ้ื่น     

8.3 ดแูล รกัษำทรพัย์สมบตัขิองหอ้งเรยีน โรงเรยีน ชมุชน      

8.4 เขำ้รว่มกจิกรรมเพื่อสงัคมและสำธำรณประโยชน์ของโรงเรยีน     

 

 ลงชื่อ .................................................... ผูป้ระเมนิ  
  ................ /................ /................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมอย่างสม า่เสมอ ให ้ 4 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบ่อยครัง้ ให ้ 3 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบางครัง้ ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมน้อยครัง้ ให ้ 1 คะแนน 

เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดบัคณุภาพ 
191 - 108  ดมีำก 
73 - 90 ด ี
54 - 72 พอใช ้

ต ่ำกวำ่ 54 ปรบัปรงุ 
 



 
 

 

 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  2        แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี   2    เรื่อง   พัฒนาการด้านการเมืองการปกครอง 
รายวิชา    ประวัติศาสตร์     รหัสวิชา   ส  22131     กลุ่มสาระการเรียนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี   2                       จ านวนเวลาเรยีน    2   ชั่วโมง 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน    ส 4.3 ม.2/1 วิเครำะห์พฒันำกำรของอำณำจกัรอยุธยำและธนบุรีในด้ำนต่ำงๆ  
      ส 4.3 ม.2/2 วิเครำะห์ปจัจัยทีส่่งผลต่อควำมมั่นคงและควำมเจรญิรุง่เรืองของอำณำจักรอยุธยำ 
2. สาระส าคัญ ( ความคิดรวบยอดของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
                กำรเมอืงกำรปกครองของอำณำจกัรอยุธยำมีพฒันำกำรจำกสมัยอยุธยำตอนต้นจนถึงตอนปลำย ซึ่งมีควำมสอดคล้อง
กับสภำพแวดล้อมทำงสงัคมโดยมพีระมหำกษัตริย์ทรงเป็นสมมติเทพและด ำรงฐำนะธรรมรำชำ 
3. สาระการเรียนรู้ 
 3.1 สาระการเรยีนรู้  
  3.1.1 สาระการเรียนรู้ (ท่ีเกิดในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 

           พัฒนำกำรของอำณำจกัรอยุธยำในด้ำนกำรเมอืงกำรปกครอง  
3.1.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ท่ีเกิดในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 

3.2 ทักษะกระบวนการ 
 3.2.1   ควำมสำมำรถในกำรคิด  และในกำรใช้ทักษะชีวิต  

3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  3.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรยีนรู้และตัวชี้วัดท่ี
เกิดในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
              อธิบำยลักษณะกำรเมืองกำรปกครองสมัยอยุธยำได้และเปรียบเทียบรปูแบบกำรจัดกำรปกครองในสมัย
ต่ำงๆได ้
3.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรยีนรู้) 
   รักชำติศำสน์ กษัตริย ์
   ซื่อสัตย์สจุริต 
   มีวินัย 
   ใฝ่ควำมรู ้
   อยู่อย่ำงพอเพียง 
   มุ่งมั่นในกำรท ำงำน 
   รักควำมเป็นไทย 

 มีจิตสำธำรณะ 
 



 
 

 

3.4 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน(ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   ควำมสำมำรถในกำรสือ่สำร 
    ควำมสำมำรถในกำรคิด 
   ควำมสำมำรถในกำรแก้ปญัหำ 
   ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต 
   ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลย ี
3.5 ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 (ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู)้ 
   Reading: อ่ำนออก 
   Writing: เขียนได ้
   Arithmatic: มทีักษะในกำรค ำนวณ 
   Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในกำรคิดวิเครำะห์ และแก้ไขปัญหำได ้
   Creativity and Innovation: คิดอย่ำงสร้ำงสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
   Collaboration Teamwork and Leadership: ให้ควำมร่วมมือในกำรท ำงำนเป็นทีมมีภำวะผู้น ำ 
   Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในกำรสื่อสำร และรู้เท่ำทันสือ่ 
    Cross-Cultural Understanding: มีควำมเข้ำใจควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรม 
   Computing and ICT Literacy: มีทกัษะกำรใช้คอมพวิเตอร์ และรู้เท่ำทันเทคโนโลย ี
   Career and Learning Skills: มีทกัษะทำงอำชีพ และกระบวนกำรเรียนรู้ต่ำงๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มเีมตตำกรุณำ มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพื้นฐำนส ำคัญทีผู่้บริหำรโรงเรียน
จะต้องมีเพือ่เป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อนักเรียนได้ศึกษำอย่ำงลึกซึง้ 
3.6 การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ(ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   บูรณำกำรงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน............................................................................ 
   บูรณำกำรเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................ 
   บูรณำกำรโครงกำรโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 
4. ภาระงาน (ทุกภาระงานท่ีเกิดในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
 4.1 ใบงำนที่ 2.2 เรื่อง พฒันำกำรด้ำนกำรเมืองกำรปกครองของอำณำจกัรอยุธยำ 
          4.2 ใบงำนที่ 2.3 เรื่อง ลักษณะกำรเมืองกำรปกครองของอำณำจกัรอยุธยำ 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

5. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ 
วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 

ตรวจใบงำนที่ 2.2 ใบงำนที่ 2.2 ร้อยละ 60 ผำ่นเกณฑ ์

ตรวจใบงำนที่ 2.3 ใบงำนที่ 2.3 ร้อยละ 60 ผำ่นเกณฑ ์

สังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนรำยบุคคล แบบสังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนรำยบุคคล ระดบัคุณภำพ 2 ผ่ำนเกณฑ ์

สังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนกลุ่ม ระดบัคุณภำพ 2 ผ่ำนเกณฑ ์

สังเกตควำมมีวินัย ใฝเ่รียนรู้ และมุ่งมั่นในกำรท ำงำน  แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดบัคุณภำพ 2 ผ่ำนเกณฑ ์
6. กิจกรรมการเรยีนรู้ (ระบุใหล้ะเอียดและชัดเจน) 
วิธีสอน (วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :  กระบวนการสรา้งความคิดรวบยอด) 
ชั่วโมงท่ี 1       ขั้นท่ี 1   สังเกต ุ
1.ครูให้นกัเรียนจบับัตรค ำรำยพระนำมพระมหำกษัตริย์ทีป่กครองอำณำจักรอยุธยำ แล้วบอกเรื่องรำวที่นักเรียนทรำบตำมควำมรู้เดมิ
เกี่ยวกบัควำมส ำคัญที่มีต่อประวัติศำสตร์ของอำณำจกัรอยุธยำ 
2.นักเรียนตอบค ำถำมกระตุน้ควำมคิด 
(ค ำถำมกระตุน้ควำมคิด)   ฐำนะของพระมหำกษัตริย์ไทยสมัยอยุธยำ แตกต่ำงจำกปจัจบุันหรือไม่ อย่ำงไร      (ดุลยพินจิของครผููส้อน) 

ขัน้ท่ี 2   จ าแนกความแตกต่าง 
1.ครูให้นกัเรียนรวมกลุ่ม (กลุม่เดมิจำกแผนกำรจัดกำรเรยีนรูท้ี่ 1) จำกนั้นครูแจกใบงำนที่ 2.2 เรือ่ง พฒันำกำรด้ำนกำรเมืองกำรปกครองของ
อำณำจกัรอยุธยำ ให้นักเรียนแตล่ะกลุม่ 
2.สมำชิกแตล่ะกลุม่ร่วมกันศึกษำควำมรูเ้รือ่ง พฒันำกำรด้ำนกำรเมืองกำรปกครองสมัยอยุธยำ จำกหนงัสอืเรียนและหนงัสือค้นคว้ำ
เพิ่มเติม จำกนัน้เปรยีบเทียบรูปแบบกำรปกครองของอำณำจกัรอยุธยำแต่ละช่วง ในประเด็นต่อไปนี ้
-อำณำจักรอยุธยำปกครองโดยรำชวงศ์ใดบ้ำง                               -พระรำชอ ำนำจของพระมหำกษัตริย์ในสมัยอยุธยำมลีักษณะอย่ำงไร 
-กำรจัดกำรปกครองในสมัยอยุธยำแต่ละสมัยมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงไร 
3.สมำชิกแตล่ะกลุม่บันทึกควำมรู้ที่ไดล้งในใบงำนที่ 2.2 
4.นักเรียนตอบค ำถำมกระตุน้ควำมคิด 
5.ครูและนกัเรียนร่วมกันเฉลยค ำตอบในใบงำนที่ 2.2 จำกนั้น ครสูรปุควำมแตกต่ำงของกำรเมืองกำรปกครองในแตล่ะช่วงสมัยให้นักเรยีนฟงั 
(ค ำถำมกระตุน้ควำมคิด) ปัจจัยทีส่ง่ผลต่อควำมมั่นคงและควำมเจรญิรุ่งเรอืงของอำณำจกัรอยุธยำยำวนำนถึง 417 ปี คือปจัจัยใด 
ชัว่โมงท่ี 2       ขัน้ท่ี 3   หาลกัษณะรว่ม 
1.ครูอธิบำยให้นกัเรียนฟังว่ำ พฒันำกำรด้ำนกำรเมืองกำรปกครองของอำณำจักรอยุธยำเปน็กำรเปลี่ยนแปลงในลักษณะของกำรปรบัปรุง
เพื่อจัดระบบระเบยีบจำกปัญหำและอุปสรรคที่พบจำกกำรปกครอง โดยที่ยังคงรปูแบบพื้นฐำนของกำรปกครองในลักษณะเดมิ 
2.สมำชิกแตล่ะกลุม่ร่วมกันวิเครำะห์ถึงสำเหตุของกำรปรับปรุงรูปแบบกำรปกครองในแตล่ะยุคสมัยของอำณำจกัรอยุธยำ  ในประเด็น
ต่อไปนี ้
          -พระรำชอ ำนำจของพระมหำกษัตริยม์ีลกัษณะอยำ่งไร          -กำรจัดรปูแบบกำรปกครองแตล่ะสมัยมสีิ่งใดที่คล้ำยคลงึกัน 



 
 

 

3.ครูและนกัเรียนร่วมกันสรุปภำพรวมพฒันำกำรด้ำนกำรเมืองกำรปกครองของอำณำจักอยุธยำลงบนกระดำน โดยครเูป็นผูเ้ติมเตม็ให้
สมบูรณ์ 
4.นักเรียนตอบค ำถำมกระตุน้ควำมคิด 
(ค ำถำมกระตุน้ควำมคิด)    นักเรียนเข้ำใจว่ำ ค ำว่ำ “ธรรมรำชำ” และ “สมมตเิทพ” หมำยควำมว่ำอย่ำงไร          (ดุลยพินิจของครูผูส้อน) 

ขั้นท่ี 4   ระบุชื่อความคิดรวบยอด 
1.ครูให้นกัเรียนร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกบัพื้นฐำนกำรเมืองกำรปกครองของอำณำจกัรอยุธยำ  
2.ครูและนกัเรียนร่วมกันสรุปควำมรูท้ี่ได้เป็นแนวคิดสั้นๆ เพื่อให้เข้ำใจชัดเจนยิง่ข้ึน 
3.นักเรียนตอบค ำถำมกระตุน้ควำมคิด 
(ค ำถำมกระตุน้ควำมคิด)   กำรจัดกำรปกครองในสมัยอยุธยำมีกำรเปลีย่นแปลงหลำยครั้งเป็นเพรำะเหตุใด     (ดุลยพินจิของครูผูส้อน)  
  ขัน้ท่ี 5   ทดสอบและน าไปใช้ 
1. ครูแจกใบงำนที่ 2.3 เรื่อง ลกัษณะกำรเมอืงกำรปกครองของอำณำจกัรอยุธยำ ใหส้มำชิกแตล่ะกลุ่มช่วยกันหำค ำตอบ  
2. ครูตรวจสอบควำมรู้ของนักเรียนโดยกำรสุม่ตัวแทนของแตล่ะกลุม่ผลัดกันน ำเสนอค ำตอบในใบงำนที่ 2.3 หน้ำช้ันเรียน และแลกเปลี่ยน
ควำมคิดเหน็ระหว่ำงกลุ่มอย่ำงมีเหตผุล  
3.ครูและนกัเรียนร่วมกันสรุปควำมรูเ้รือ่ง พฒันำกำรด้ำนกำรเมืองกำรปกครองของอำณำจกัรอยุธยำ 
7. สื่อ / แหล่งการเรียนรู ้(ท่ีใช้ในแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้) 
 7.1  สื่อการเรียนรู้ 
  1)หนงัสอืเรียน ประวัติศำสตร์ ม.2 
  2)หนงัสอืค้นคว้ำเพิม่เตมิ 
  3)บัตรค ำ 
  4)ใบงำนที่ 2.2 เรื่อง พฒันำกำรด้ำนกำรเมืองกำรปกครองของอำณำจักรอยุธยำ 
  5)ใบงำนที่ 2.3 เรื่อง ลักษณะกำรเมืองกำรปกครองของอำณำจักรอยุธยำ 
7..2  แหล่งการเรยีนรู้ 
   - 
8. บันทึกหลังการสอน 
 8.1 ดา้นความรู ้
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
 8.2 ดา้นทักษะกระบวนการ 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
 8.3 ดา้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  8.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 



 
 

 

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

......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
  8.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
 8.4 ดา้นสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
 
9. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
 
       
 
 
 
 
10. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา สาสนาและวัฒนธรรม 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ ....................................................... ผูส้อน 
(  นำงสำวณัฐกำญจน์  แช่มช้อย  ) 

วันที่ ......................................................................... 

ลงช่ือ .......................................................  
       (  นำยพรเทพ  พันพุก  ) 

วันที่ ......................................................................... 



 
 

 

 
 
 
 
 

สมเดจ็พระรามาธิบดีท่ี 1 สมเดจ็พระราเมศวร 

สมเดจ็พระรามาธิบดีท่ี 2 
(เจ้าสามพระยา) 

สมเดจ็ 
พระบรมไตรโลกนาถ 

สมเดจ็พระมหาจกัรพรรดิ สมเดจ็พระมหินทราธิราช 

สมเดจ็ 
พระมหาธรรมราชาธิราช 

สมเดจ็พระนเรศวร 
มหาราช 

สมเดจ็พระเอกาทศรถ สมเดจ็พระเจ้าทรงธรรม 

สมเดจ็พระเจ้า 
ประสาททอง 

สมเดจ็พระนารายณ์
มหาราช 

สมเดจ็พระเพทราชา พระเจ้าเสือ 

สมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั สมเดจ็พระท่ีนัง่ 

บตัรค า 


 



 
 

 

 

บรมโกศ สริุยาศน์อมัรินทร ์

 

 ใบงานท่ี 

 2.2  
 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรยีนศกึษำควำมรูเ้รื่อง พฒันำกำรดำ้นกำรเมอืงกำรปกครองของอำณำจกัรอยธุยำ แลว้สรุป

องคค์วำมรูเ้ขยีนเป็นผงัมโนทศัน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฒันาการด้านการเมืองการปกครอง 
ของอาณาจกัรอยธุยา 

พฒันาการด้านการเมืองการปกครองของ
อาณาจกัรอยธุยา 

กำรบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิส่วนกลำง 

กำรบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิส่วนหวัเมอืง 



 
 

 

 

 
 
 

 ใบงานท่ี 

 2.2  
 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรยีนศกึษำควำมรูเ้รื่อง พฒันำกำรดำ้นกำรเมอืงกำรปกครองของอำณำจกัรอยธุยำ แลว้สรุป

องคค์วำมรูเ้ขยีนเป็นผงัมโนทศัน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฒันาการด้านการเมืองการปกครอง 
ของอาณาจกัรอยธุยา 

 

พฒันาการด้านการเมืองการปกครองของ
อาณาจกัรอยธุยา 

กำรบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิส่วนกลำง 

กำรบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิส่วนหวัเมอืง 



 
 

 

 
(พจิารณาตามค าตอบของนักเรยีน โดยใหอ้ยู่ในดลุยพนิิจของครผููส้อน) 



 
 

 

 

 

 ใบงานท่ี 

 2.3 ลกัษณะการเมืองการปกครองของอาณาจกัรอยธุยา 

 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรยีนตอบค ำถำมต่อไปนี้ 

 1. อำณำจกัรอยธุยำปกครองดว้ยพระมหำกษตัรยิ ์33 พระองค ์ประกอบดว้ยรำชวงศใ์ดบำ้ง 
     

 2. หลกัฐำนทีแ่สดงวำ่ สมเดจ็พระรำมำธบิดทีี ่1 (พระเจำ้อูท่อง) รบัรปูแบบกำรปกครองมำจำกสุโขทยั          
  และเขมร คอือะไร 
     

 3. กำรสบืทอดต ำแหน่งผูป้กครองหวัเมอืงชัน้นอกหรอืเมอืงพระยำมหำนคร มหีลกัเกณฑอ์ยำ่งไร 
     

 4. กำรยอมรบัอ ำนำจของอยธุยำดว้ยกำรส่งบรรณำกำรมำถวำยตำมวำระ และมอีสิระในกำรปกครองตนเอง 
  เป็นกำรจดักำรปกครองแบบใด 
     

 5. เหตุใดจงึมกีำรแบ่งรำชกำรส่วนกลำง ออกเป็น 2 ฝ่ำย คอื สมุหนำยก และสมหุพระกลำโหม 
     

 6. เหตุใดสมเดจ็พระบรมไตรโลกนำถจงึตอ้งปรบัปรุงกำรปกครองส่วนหวัเมอืงใหม ่
    

 7. ต ำแหน่งทีม่หีน้ำทีด่แูลหวัเมอืงในวงรำชธำนีหรอืเมอืงชัน้จตัวำโดยขึน้ตรงต่อรำชธำนี คอืต ำแหน่งใด 
     

 8. สมเดจ็พระบรมไตรโลกนำถใชห้ลกักำรใด ในกำรจดักำรปกครองหวัเมอืงออกเป็นชัน้เอก ชัน้โท ชัน้ตร ี
     

 9. สมเดจ็พระรำมำธบิดทีี ่2 ไดม้กีำรจดัระเบยีบไพร่พลอยำ่งไร เพื่อประโยชน์ในกำรปกครอง 
     

 10. สมยัอยธุยำตอนปลำยมหีน่วยงำนใด ทีด่แูลหวัเมอืงฝ่ำยใต ้
     



 
 

 

 

 

 ใบงานท่ี 

 2.3 ลกัษณะการเมืองการปกครองของอาณาจกัรอยธุยา 

 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรยีนตอบค ำถำมต่อไปนี้ 

 1. อำณำจกัรอยธุยำปกครองดว้ยพระมหำกษตัรยิ ์33 พระองค ์ประกอบดว้ยรำชวงศใ์ดบำ้ง 
   ราชวงศอ์ู่ทอง ราชวงศส์พุรรณภมู ิราชวงศส์โุขทยั ราชวงศ์ปราสาททอง และราชวงศบ์า้นพลูหลวง  

 2. หลกัฐำนทีแ่สดงวำ่ สมเดจ็พระรำมำธบิดทีี ่1 (พระเจำ้อูท่อง) รบัรปูแบบกำรปกครองมำจำกสุโขทยั          
  และเขมร คอือะไร 
   กษตัรยิ์ทรงเป็นธรรมราชา-อทิธพิลสโุขทยั และจตุสดมภ-์อทิธพิลของเขมร  

 3. กำรสบืทอดต ำแหน่งผูป้กครองหวัเมอืงชัน้นอกหรอืเมอืงพระยำมหำนคร มหีลกัเกณฑอ์ยำ่งไร 
   สบืทอดตามสายโลหติจากพ่อไปลูก  

 4. กำรยอมรบัอ ำนำจของอยธุยำดว้ยกำรส่งบรรณำกำรมำถวำยตำมวำระ และมอีสิระในกำรปกครองตนเอง 
  เป็นกำรจดักำรปกครองแบบใด 
   หวัเมอืงประเทศราช  

 5. เหตุใดจงึมกีำรแบ่งรำชกำรส่วนกลำง ออกเป็น 2 ฝ่ำย คอื สมุหนำยก และสมหุพระกลำโหม 
   แบง่ตามหน้าทีฝ่่ายทหารและพลเรอืน  

 6. เหตุใดสมเดจ็พระบรมไตรโลกนำถจงึตอ้งปรบัปรุงกำรปกครองส่วนหวัเมอืงใหม ่
   ผนวกอาณาจกัรสโุขทยัเป็นสว่นหนึง่ของอาณาจกัรอยุธยา  

 7. ต ำแหน่งทีม่หีน้ำทีด่แูลหวัเมอืงในวงรำชธำนีหรอืเมอืงชัน้จตัวำโดยขึน้ตรงต่อรำชธำนี คอืต ำแหน่งใด 
   ผูร้ ัง้ และกรมการเมอืง  

 8. สมเดจ็พระบรมไตรโลกนำถใชห้ลกักำรใด ในกำรจดักำรปกครองหวัเมอืงออกเป็นชัน้เอก ชัน้โท ชัน้ตร ี
   ขนาด และความส าคญัของเมอืง  

 9. สมเดจ็พระรำมำธบิดทีี ่2 ไดม้กีำรจดัระเบยีบไพร่พลอยำ่งไร เพื่อประโยชน์ในกำรปกครอง 
   จดัตัง้กรมสรุสัวด ี(สสัด)ี เพือ่ขึน้ทะเบยีนไพรพ่ล และพธิกีารเกณฑไ์พรพ่ล  

 10. สมยัอยธุยำตอนปลำยมหีน่วยงำนใด ทีด่แูลหวัเมอืงฝ่ำยใต ้
   กรมคลงั  



 
 

 

 

แบบสงัเกตพฤติกรรม    การท างานรายบคุคล  
 

ค าช้ีแจง :  ให ้ผูส้อน สงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนในระหวำ่งเรยีนและนอกเวลำเรยีน แลว้ขดี ✓ ลงในช่อง 
 ทีต่รงกบัระดบัคะแนน 

 

ล าดบั 
ท่ี 

ช่ือ-สกลุ 
ของผู้รบัการประเมิน 

ความตัง้ใจ 
ในการท างาน 

ความ
รบัผิดชอบ 

การตรงต่อ
เวลา 

ความสะอาด
เรียบร้อย 

ผลส าเรจ็ 
ของงาน 

รวม 
20 

คะแนน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       
      

 ลงชื่อ .................................................... ผูป้ระเมนิ  
  ................ /................ /................ 
 
 

 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมอย่างสม า่เสมอ ให ้ 4 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบ่อยครัง้ ให ้ 3 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบางครัง้ ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมน้อยครัง้ ให ้ 1 คะแนน 

เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดบัคณุภาพ 
18 - 20 ดมีำก 
14 - 17 ด ี
10 - 13 พอใช ้

ต ่ำกวำ่ 10 ปรบัปรงุ 
 



 
 

 

 

แบบสงัเกตพฤติกรรม    การท างานกลุ่ม  
 

ค าช้ีแจง :  ให ้ผูส้อน สงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนในระหวำ่งเรยีนและนอกเวลำเรยีน แลว้ขดี ✓ ลงในช่อง 
 ทีต่รงกบัระดบัคะแนน 

 

ล าดบั 
ท่ี 

ช่ือ-สกลุ 
ของผู้รบัการประเมิน 

การแสดง
ความคิดเห็น 

การยอมรบั 
ฟังคนอ่ืน 

การท างาน 
ตามท่ีได้รบั 
มอบหมาย 

ความมีน ้าใจ 

การมี 
ส่วนร่วมใน
การปรบัปรงุ 
ผลงานกลุ่ม 

รวม 
20 

คะแนน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       
      

 ลงชื่อ .................................................... ผูป้ระเมนิ  
  ................ /................ /................ 
 
 

 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมอย่างสม า่เสมอ ให ้ 4 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบ่อยครัง้ ให ้ 3 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบางครัง้ ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมน้อยครัง้ ให ้ 1 คะแนน 

เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดบัคณุภาพ 
18 - 20 ดมีำก 
14 - 17 ด ี
10 - 13 พอใช ้

ต ่ำกวำ่ 10 ปรบัปรงุ 
 



 
 

 

 

แบบประเมิน   คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
 

ค าช้ีแจง :   ให ้ผูส้อน สงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนในระหวำ่งเรยีนและนอกเวลำเรยีน แลว้ขดี ✓ ลงในช่อง 
 ทีต่รงกบัระดบัคะแนน 

 

คณุลกัษณะ 
อนัพึงประสงคด้์าน 

รายการประเมิน 
ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 

1. รกัชาติ ศาสน์ 
 กษตัริย ์

1.1 ยนืตรงเมือ่ไดย้นิเพลงชำต ิรอ้งเพลงชำตไิด ้และอธบิำยควำมหมำยของ 
เพลงชำต ิ

    

1.2 ปฏบิตัตินตำมสทิธแิละหน้ำทีข่องนกัเรยีน     

1.3 ใหค้วำมร่วมมอื รว่มใจ ในกำรท ำงำนกบัสมำชกิในโรงเรยีน     

1.4 เขำ้รว่มกจิกรรมและมสีว่นรว่มในกำรจดักจิกรรมทีส่รำ้งควำมสำมคัค ี
ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อโรงเรยีนและชมุชน 

    

1.5 เขำ้รว่มกจิกรรมทำงศำสนำทีต่นนับถอื ปฏบิตัตินตำมหลกัของศำสนำ     

1.6 เขำ้รว่มกจิกรรมและมสีว่นรว่มในกำรจดักจิกรรมทีเ่กีย่วกบัสถำบนั
พระมหำกษตัรยิ์ตำมทีโ่รงเรยีนและชมุชนจดัขึน้ 

    

2. ซ่ือสตัย ์สุจริต 2.1 ใหข้อ้มลูทีถู่กตอ้ง และเป็นจรงิ     

2.2 ปฏบิตัใินสิง่ทีถู่กตอ้ง ละอำย และเกรงกลวัทีจ่ะท ำควำมผดิ ท ำตำม
สญัญำทีต่นใหไ้วก้บัเพื่อน พ่อแม ่หรอืผูป้กครอง และคร ู

    

2.3 ปฏบิตัติ่อผูอ้ื่นดว้ยควำมซื่อตรง ไมห่ำประโยชน์ในทำงทีไ่มถู่กต้อง     

3. มีวินัย 
รบัผิดชอบ 

3.1 ปฏบิตัติำมขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของครอบครวั 
และโรงเรยีน ตรงต่อเวลำในกำรปฏบิตักิจิกรรมต่ำงๆ ในชวีติประจ ำวนั 
และรบัผดิชอบในกำรท ำงำน 

    

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1 แสวงหำขอ้มลูจำกแหล่งกำรเรยีนรูต้่ำงๆ     

4.2 มกีำรจดบนัทกึควำมรูอ้ย่ำงเป็นระบบ     

4.3 สรปุควำมรูไ้ดอ้ย่ำงมเีหตุผล     

5. อยู่อย่างพอเพียง 5.1 ใชท้รพัย์สนิของตนเอง เชน่ สิง่ของ เครือ่งใช ้ฯลฯ อย่ำงประหยดั คุม้คำ่ 
และเกบ็รกัษำดแูลอย่ำงด ีและใชเ้วลำอย่ำงเหมำะสม 

    

5.2 ใชท้รพัยำกรของส่วนรวมอย่ำงประหยดั คุม้คำ่ และเกบ็รกัษำดแูลอย่ำงดี     

5.3 ปฏบิตัตินและตดัสนิใจดว้ยควำมรอบคอบ มเีหตุผล     

5.4 ไมเ่อำเปรยีบผูอ้ื่น และไมท่ ำใหผู้อ้ื่นเดอืดรอ้น พรอ้มใหอ้ภยัเมือ่ผูอ้ื่น
กระท ำผดิพลำด 

    

 



 
 

 

คณุลกัษณะ 
อนัพึงประสงคด้์าน 

รายการประเมิน 
ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 

 5.5 วำงแผนกำรเรยีน กำรท ำงำนและกำรใชช้วีติประจ ำวนับนพื้นฐำนของ
ควำมรู ้ขอ้มลู ขำ่วสำร 

    

5.6 รูเ้ท่ำทนักำรเปลีย่นแปลงทำงสงัคม และสภำพแวดลอ้ม ยอมรบัและ
ปรบัตวั อยู่รว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่ำงมคีวำมสขุ 

    

6. มุ่งมัน่ในการ 
 ท างาน 

6.1 มคีวำมตัง้ใจและพยำยำมในกำรท ำงำนทีไ่ดร้บัมอบหมำย     

6.2 มคีวำมอดทนและไมท่อ้แทต้่ออุปสรรคเพื่อใหง้ำนส ำเรจ็     

7. รกัความเป็นไทย 7.1 มจีติส ำนึกในกำรอนุรกัษ์วฒันธรรมและภมูปัิญญำไทย     

7.2 เหน็คณุค่ำและปฏบิตัตินตำมวฒันธรรมไทย     

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รูจ้กัชว่ยพ่อแม ่ผูป้กครอง และครทู ำงำน     

8.2 อำสำท ำงำน ชว่ยคดิ ช่วยท ำ และแบง่ปันสิง่ของใหผู้อ้ื่น     

8.3 ดแูล รกัษำทรพัย์สมบตัขิองหอ้งเรยีน โรงเรยีน ชมุชน      

8.4 เขำ้รว่มกจิกรรมเพื่อสงัคมและสำธำรณประโยชน์ของโรงเรยีน     

 

 ลงชื่อ .................................................... ผูป้ระเมนิ  
  ................ /................ /................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมอย่างสม า่เสมอ ให ้ 4 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบ่อยครัง้ ให ้ 3 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบางครัง้ ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมน้อยครัง้ ให ้ 1 คะแนน 

 

เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดบัคณุภาพ 
191 - 108  ดมีำก 
73 - 90 ด ี
54 - 72 พอใช ้

ต ่ำกวำ่ 54 ปรบัปรงุ 
 



 
 

 

 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  2        แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี   3    เรื่อง   พัฒนาการด้านเศรษฐกิจและสังคม 
รายวิชา    ประวัติศาสตร์     รหัสวิชา   ส  22131     กลุ่มสาระการเรียนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี   2                       จ านวนเวลาเรยีน    1   ชั่วโมง 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน    ส 4.3 ม.2/2 วิเครำะห์ปจัจัยทีส่่งผลต่อควำมมั่นคงและควำมเจรญิรุง่เรืองของอำณำจักรอยุธยำ 
2. สาระส าคัญ ( ความคิดรวบยอดของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
                เศรษฐกจิของอำณำจักรอยุธยำข้ึนอยู่กับกำรเกษตรกรรมและพำนิชยกรรมเป็นหลกั โดยมีท ำเลที่ตั้งเปน็ปจัจยัส ำคัญ 
ประชำชนมีควำมเป็นอยู่ทีส่มัพันธ์กันในระบบอุปถัมภ์ภำยใต้โครงสรำ้งทำงสงัคมศักดินำ 
3. สาระการเรียนรู้ 
 3.1 สาระการเรยีนรู้  
  3.1.1 สาระการเรียนรู้ (ท่ีเกิดในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 

           พัฒนำกำรของอำณำจกัรอยุธยำในด้ำนสังคมและเศรษฐกจิ 
          3.1.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ท่ีเกิดในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 

3.2 ทักษะกระบวนการ 
 3.2.1   ควำมสำมำรถในกำรคิด  และในกำรใช้ทักษะชีวิต  

3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  3.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรยีนรู้และตัวชี้วัดท่ี
เกิดในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
             อธิบำยลักษณะเศรษฐกิจของอำณำจักรอยุธยำ   สรปุกำรแสวงหำรำยได้ของอำณำจกัรอยุธยำได ้
บอกควำมส ำคัญของสงัคมศักดินำได้ อธิบำยโครงสร้ำงทำงสังคมในสมัยอยุธยำได้       

3.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรยีนรู้) 
   รักชำติศำสน์ กษัตริย ์
   ซื่อสัตย์สจุริต 
   มีวินัย 
   ใฝ่ควำมรู ้
   อยู่อย่ำงพอเพียง 
   มุ่งมั่นในกำรท ำงำน 
   รักควำมเป็นไทย 

 มีจิตสำธำรณะ 
3.4 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน(ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 

   ควำมสำมำรถในกำรสือ่สำร 



 
 

 

    ควำมสำมำรถในกำรคิด 
   ควำมสำมำรถในกำรแก้ปญัหำ 
   ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต 
   ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลย ี
3.5 ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 (ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู)้ 
   Reading: อ่ำนออก 
   Writing: เขียนได ้
   Arithmatic: มทีักษะในกำรค ำนวณ 
   Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในกำรคิดวิเครำะห์ และแก้ไขปัญหำได ้
   Creativity and Innovation: คิดอย่ำงสร้ำงสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
   Collaboration Teamwork and Leadership: ให้ควำมร่วมมือในกำรท ำงำนเป็นทีมมีภำวะผู้น ำ 
   Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในกำรสื่อสำร และรู้เท่ำทันสือ่ 
    Cross-Cultural Understanding: มีควำมเข้ำใจควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรม 
   Computing and ICT Literacy: มีทกัษะกำรใช้คอมพวิเตอร์ และรู้เท่ำทันเทคโนโลย ี
   Career and Learning Skills: มีทกัษะทำงอำชีพ และกระบวนกำรเรียนรู้ต่ำงๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มเีมตตำกรุณำ มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพื้นฐำนส ำคัญทีผู่้บริหำรโรงเรียน
จะต้องมีเพือ่เป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อนักเรียนได้ศึกษำอย่ำงลึกซึง้ 
3.6 การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ(ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   บูรณำกำรงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน............................................................................ 
   บรูณำกำรเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................ 
   บูรณำกำรโครงกำรโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 
4. ภาระงาน (ทุกภาระงานท่ีเกิดในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
 4.1 ใบงำนที่ 2.4 เรื่อง พฒันำกำรด้ำนเศรษฐกจิของอำณำจกัรอยุธยำ 
 4.2 ใบงำนที่ 2.5 เรื่อง พฒันำกำรด้ำนสังคมของอำณำจกัรอยุธยำ 
5. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 

ตรวจใบงำนที่ 2.4 ใบงำนที่ 2.4 ร้อยละ 60 ผำ่นเกณฑ ์

ตรวจใบงำนที่ 2.5 ใบงำนที่ 2.5 ร้อยละ 60 ผำ่นเกณฑ ์

สังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนรำยบุคคล แบบสังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนรำยบุคคล ระดบัคุณภำพ 2 ผ่ำนเกณฑ ์
6. กิจกรรมการเรยีนรู้ (ระบุใหล้ะเอียดและชัดเจน) 
วิธีสอน (วิธีสอนโดยการจดัการเรียนรูแ้บบร่วมมือ :  เทคนิคคู่คิดสี่สหาย) 
ขัน้น าเข้าสู่บทเรยีน 



 
 

 

1.ครูให้นกัเรียนดูแผนที่อำณำจักรอยุธยำหรือภำพเกี่ยวกับวิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ของประชำชนในสมัยอยุธยำ แล้วให้นกัเรียนร่วมกันแสดง
ควำมคิดเหน็ในประเด็นที่ก ำหนดให้ ดังนี ้
  -ที่ตั้งของอำณำจักรอยุธยำมีลกัษณะอย่ำงไร                      -ประชำชนในสมยัอยุธยำน่ำจะมีวิถีชีวิตอย่ำงไร 
2.นักเรียนตอบค ำถำมกระตุน้ควำมคิด ข้อ 1-2 
 (ค ำถำมกระตุ้นควำมคิด)   1.จำกสภำพภูมปิระเทศของอำณำจกัรอยุธยำ นักเรียนคิดว่ำ ผู้คนในสมัยนั้นน่ำจะประกอบอำชีพอะไร เพรำะ
เหตุใด 
2.นักเรียนคิดว่ำ ระบบชนช้ันในสังคม มผีลต่อกำรปกครองหรือไม่ อยำ่งไร       (ดุลยพินจิของครผููส้อน) 
ขัน้สอน 
1.ครูให้นกัเรียนแตล่ะกลุ่ม (กลุม่เดิมจำกแผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ี่ 1) จบัคู่กันเป็น 2 คู่ เพือ่ศึกษำควำมรู้ จำกหนังสือเรียน หรือหนังสือ
ค้นคว้ำเพิ่มเติม ตำมประเด็นดงัต่อไปนี ้
-คู่ที่ 1 ศึกษำควำมรู้เรื่อง พฒันำกำรด้ำนเศรษฐกจิของอำณำจักรอยุธยำ   
-คู่ที่ 2 ศึกษำควำมรู้เรื่อง พฒันำกำรด้ำนสังคมของ อำณำจกัรอยุธยำ 
แล้วบันทกึควำมรู้ที่ไดจ้ำกกำรศึกษำลงในแบบบันทึกกำรอ่ำน 
2.ครูแจกใบงำนที่ 2.4 เรื่อง พฒันำกำรด้ำนเศรษฐกจิของอำณำจักรอยธุยำ และใบงำนที่ 2.5 เรื่อง พฒันำกำรด้ำนสงัคมของอำณำจักรอยุธยำ 
ให้นักเรียนคู่ที่ 1 และคู่ที่ 2 เพื่อบันทกึควำมรู้ตำมประเด็นที่คู่ตนเองรับผิดชอบลงในใบงำน  
3.นักเรียนแตล่ะคนผลัดกนัอธิบำยควำมรู้ให้คู่ของตนเองฟัง   แล้วสรุปเป็นค ำตอบของคู่ตนเอง 
4.นักเรียน 2 คู่ รวมกลุ่มกนั แล้วผลัดกันอธิบำยควำมรู้และค ำตอบในใบงำนที่ตนเองรบัผดิชอบจำกนั้นผลัดกันซกัถำมข้อสงสัยและอธิบำย
จนทกุคนมีควำมเข้ำใจชัดเจนตรงกัน 
5.นักเรียนแตล่ะกลุ่มน ำเสนอผลงำนในใบงำนที่ 2.4 – 2.5  โดยครูและเพื่อนนักเรยีนช่วยกันตรวจสอบควำมถูกต้อง  และให้ข้อเสนอแนะ 
6.นักเรียนตอบค ำถำมกระตุน้ควำมคิด ข้อ 1-2 
ค ำถำมกระตุ้นควำมคิด 
1.ถ้ำอำณำจกัรอยุธยำตัง้อยู่ไกลปำกแม่น้ ำ จะเกดิผลต่อเศรษฐกจิอยุธยำอย่ำงไร 
2.ควำมสมัพันธ์ระหว่ำงชนช้ันในสังคมอยุธยำก่อให้เกดิผลต่อพัฒนำกำรด้ำนเศรษฐกจิอย่ำงไร      (ดุลยพินจิของครูผูส้อน) 
ขัน้สรปุ 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรปุควำมรู้เรื่อง พฒันำกำรด้ำนเศรษฐกจิและสังคมของอำณำจักรอยุธยำ โดยครอูธิบำยเช่ือมโยงควำมสมัพันธ์ของ
เศรษฐกจิและสงัคมให้นักเรียนมีควำมเข้ำใจชัดเจน 
7. สื่อ / แหล่งการเรียนรู ้(ท่ีใช้ในแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้) 
 7.1  สื่อการเรียนรู้ 
  1)หนงัสอืเรียน ประวัติศำสตร์ ม.2 
  2)หนงัสอืค้นคว้ำเพิม่เตมิ 
  3)บัตรภำพ 
  4)ใบงำนที่ 2.4 เรื่อง พฒันำกำรด้ำนเศรษฐกิจของอำณำจกัรอยุธยำ 



 
 

 

  5)ใบงำนที่ 2.5 เรื่อง พฒันำกำรด้ำนสงัคมของอำณำจักรอยุธยำ 
7..2  แหล่งการเรยีนรู้ 
   - 
8. บันทึกหลังการสอน 
 8.1 ดา้นความรู ้
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
 8.2 ดา้นทักษะกระบวนการ 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
 8.3 ดา้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  8.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
  8.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
 8.4 ดา้นสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
 
9. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
 
       
 
 
 
 
10. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา สาสนาและวัฒนธรรม 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 

ลงช่ือ ....................................................... ผูส้อน 
(  นำงสำวณัฐกำญจน์  แช่มช้อย  ) 

วันที่ ......................................................................... 



 
 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ .......................................................  
       (  นำยพรเทพ  พันพุก  ) 

วันที่ ......................................................................... 



 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพวาดลายเส้นวิถีชีวิตของประชาชนในสมยัอยุธยาในจดหมายเหตลุาลูแบร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแผนท่ี Siam Ludia ของ ครูต์อแลง บาทหลวงชาวฝรัง่เศส ในสมยัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช 

 

บตัรภาพ 

ท่ีมา : http://school.obec.go.th/watsripracha/library/mapay/map_ay.html  


 



 
 

 

 

 

 ใบงานท่ี 

 2.4 พฒันาการด้านเศรษฐกิจของอาณาจกัรอยธุยา 
 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรยีนตอบค ำถำมต่อไปนี้ 

 1. ลกัษณะทีต่ ัง้ทำงภมูศิำสตรข์องอยธุยำเรื่องใดทีส่่งเสรมิกำรคำ้กบัชำตติะวนัตก 
     

 2. สนิคำ้ใดทีช่ำตติะวนัตกตอ้งกำรในกำรเขำ้มำคำ้ขำยกบัอยธุยำ 
     

 3. เศรษฐกจิของอยธุยำขึน้อยูก่บัอำชพีใด 
     

 4. ชำตติะวนัตกชำตใิดบำ้งทีเ่ดนิทำงโดยเรอืก ำปัน่เขำ้มำคำ้ขำยกบัอยธุยำ 
     

 5. ก่อนทีจ่ะมกีำรคำ้ขำยกบัชำตติะวนัตกอยธุยำเองมกีำรคำ้เรอืส ำเภำโดยบุคคลใดบำ้ง 
     

 6. พระเจำ้ปรำสำททองมวีธิกีำรใดในกำรเพิม่รำยไดใ้นกำรซือ้อำวธุเพื่อปรำบกบฏและท ำสงครำม 
     

 7. เพรำะเหตุใด กำรคำ้ขำยกบัชำตติะวนัตกเริม่ตกต ่ำลงในสมยัรำชวงศบ์้ำนพลหูลวง 
     

 8. สนิคำ้ตอ้งหำ้มต่ำงจำกสนิคำ้ผกูขำดอยำ่งไร 
     
     
     
     

 9. จงักอบ 10 หยบิ 1 คอือะไร 
     

 10. แหล่งรำยไดท้ีส่ ำคญัของอยธุยำมำจำกแหล่งใด 
     



 
 

 

 

 

 ใบงานท่ี 

 2.4 พฒันาการด้านเศรษฐกิจของอาณาจกัรอยธุยา 
 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรยีนตอบค ำถำมต่อไปนี้ 

 1. ลกัษณะทีต่ ัง้ทำงภมูศิำสตรข์องอยธุยำเรื่องใดทีส่่งเสรมิกำรคำ้กบัชำตติะวนัตก 
   อยุธยาตัง้อยู่ใกลอ้่าวไทย ท าใหส้ะดวกในการคา้ขายกบัชาตติ่างๆ  

 2. สนิคำ้ใดทีช่ำตติะวนัตกตอ้งกำรในกำรเขำ้มำคำ้ขำยกบัอยธุยำ 
   สนิคา้ของป่า  

 3. เศรษฐกจิของอยธุยำขึน้อยูก่บัอำชพีใด 
   เกษตรกรรม และพาณิชยกรรม  

 4. ชำตติะวนัตกชำตใิดบำ้งทีเ่ดนิทำงโดยเรอืก ำปัน่เขำ้มำคำ้ขำยกบัอยธุยำ 
   โปรตุเกส สเปน ฮอลนัดา องักฤษ เดนมาร์ก ฝร ัง่เศส  

 5. ก่อนทีจ่ะมกีำรคำ้ขำยกบัชำตติะวนัตกอยธุยำเองมกีำรคำ้เรอืส ำเภำโดยบุคคลใดบำ้ง 
   พระมหากษตัรยิ์ พระราชวงศ ์ขนุนาง และพ่อคา้จนี  

 6. พระเจำ้ปรำสำททองมวีธิกีำรใดในกำรเพิม่รำยไดใ้นกำรซือ้อำวธุเพื่อปรำบกบฏและท ำสงครำม 
   ด าเนินนโยบายผกูขาดการคา้ขายกบัชาตติะวนัตกโดยกรมพระคลงัสนิคา้  

 7. เพรำะเหตุใด กำรคำ้ขำยกบัชำตติะวนัตกเริม่ตกต ่ำลงในสมยัรำชวงศบ์ำ้นพลหูลวง 
   การกวาดลา้งอทิธพิลของฝรัง่เศส และเกดิสงครามกลางเมอืงในกรงุศรอียุธยา  

 8. สนิคำ้ตอ้งหำ้มต่ำงจำกสนิคำ้ผกูขำดอยำ่งไร 
   - สนิคา้ผกูขาด คอื สนิคา้ทีท่างราชการตอ้งการและคดิว่ามอีนัตรายหากพ่อคา้จะท าการตดิต่อซื้อขายกนัโดยตรง  
   ไดแ้ก ่อาวธุ กระสนุปืน ดงันัน้รฐัจงึผกูขาดการซื้อขายเสยีเอง  
   - สนิคา้ตอ้งหา้ม คอื สนิคา้ทีห่ายากและมรีาคาแพง ราษฎรตอ้งน ามาขายใหท้างราชการ เพือ่ทางราชการจะได ้  
   น าไปขายใหพ้่อคา้ต่างประเทศ จะไดเ้ป็นการเพิม่รายไดใ้หแ้กร่ฐั สนิคา้ตอ้งหา้ม เชน่ งาชา้ง รงันก ฝาง กฤษณา   

 9. จงักอบ 10 หยบิ 1 คอือะไร 
   การเกบ็ภาษ ี1 สว่น ใน 10 สว่น ของผลประโยชน์ทีไ่ด ้  

 10. แหล่งรำยไดท้ีส่ ำคญัของอยธุยำมำจำกแหล่งใด 
   จงักอบ ฤชา อากร สว่ย  



 
 

 

 

 

 ใบงานท่ี 

 2.5 พฒันาการด้านสงัคมของอาณาจกัรอยธุยา 
 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรยีนตอบค ำถำมต่อไปนี้ 

 1. ศกัดนิำ หมำยถงึอะไร 
     

 2. กฎหมำยศกัดนิำตรำขึน้ในรชัสมยัใด 
     

 3. บุคคลใดในสงัคมอยธุยำทีไ่ม่มศีกัดนิำ 
     

 4. คนในสงัคมสมยัอยธุยำมศีกัดนิำทีแ่ตกต่ำงกนัเนื่องมำจำกสำเหตุใด 
     

 5. ระบบศกัดนิำมปีระโยชน์อยำ่งไร 
     

 6. กำรปรบัไหม เป็นกำรลงโทษบุคคลทีท่ ำควำมผดิ มจีุดประสงคใ์ด 
     

 7. เพรำะเหตุใด จงึใชศ้กัดนิำในกำรก ำหนดหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบ 
     

 8. โครงสรำ้งทำงสงัคมไทยสมยัอยธุยำ ประกอบดว้ยบุคคลใดบำ้ง 
     

 9. ไพร่หลวงต่ำงจำกไพรส่มอยำ่งไร 
     
     

 10. กำรรบัรำชกำรของไพรห่ลวง เรยีกวำ่อะไร 
     



 
 

 

 

 

 ใบงานท่ี 

 2.5 พฒันาการด้านสงัคมของอาณาจกัรอยธุยา 
 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรยีนตอบค ำถำมต่อไปนี้ 

 1. ศกัดนิำ หมำยถงึอะไร 
   เครือ่งก าหนดสทิธแิละหน้าทีข่องบคุคลในสงัคม  

 2. กฎหมำยศกัดนิำตรำขึน้ในรชัสมยัใด 
   สมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ  

 3. บุคคลใดในสงัคมอยธุยำทีไ่ม่มศีกัดนิำ 
   พระมหากษตัรยิ์  

 4. คนในสงัคมสมยัอยธุยำมศีกัดนิำทีแ่ตกต่ำงกนัเนื่องมำจำกสำเหตุใด 
   ฐานะ อ านาจ และหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ  

 5. ระบบศกัดนิำมปีระโยชน์อยำ่งไร 
   ควบคมุคน ปรบัไหม  

 6. กำรปรบัไหม เป็นกำรลงโทษบุคคลทีท่ ำควำมผดิ มจีุดประสงคใ์ด 
   ป้องกนัผูใ้หญ่รงัแกผูน้้อย และป้องกนัมใิหผู้น้้อยละเมดิผูใ้หญ่  

 7. เพรำะเหตุใด จงึใชศ้กัดนิำในกำรก ำหนดหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบ 
   คนไทยในสมยัอยุธยามทีีน่า เป็นเครือ่งมอืในการประกอบอาชพี  

 8. โครงสรำ้งทำงสงัคมไทยสมยัอยธุยำ ประกอบดว้ยบุคคลใดบำ้ง 
   พระมหากษตัรยิ์ พระบรมวงศานุวงศ ์ขนุนาง ไพร่ และทาส  

 9. ไพร่หลวงต่ำงจำกไพรส่มอยำ่งไร 
   ไพรห่ลวง เป็นไพรข่องกษตัรยิ์ทีส่งักดักรมกองต่างๆ สว่นไพรส่ม เป็นไพรท่ีก่ษตัรยิ์พระราชทานใหก้บัเจา้นาย  
   และขนุนาง เพือ่เป็นการตอบแทนความดคีวามชอบทีท่ าคณุประโยชน์แกบ่า้นเมอืง  

 10. กำรรบัรำชกำรของไพรห่ลวง เรยีกวำ่อะไร 
   การเขา้เดอืน ออกเดอืน  

 

 

 



 
 

 

แบบบนัทึกการอ่าน 
 

 
  

ชือ่หนงัสอื  ชือ่ผูแ้ต่ง   นำมปำกกำ   

ส ำนกัพมิพ์  สถำนทีพ่มิพ์   ปีทีพ่มิพ์    

จ ำนวนหน้ำ   รำคำ  บำท อ่ำนวนัที ่  เดอืน   พ.ศ.   เวลำ   
          
 1. สำระส ำคญัของเรื่อง 
       
       

             
       

 2. วเิครำะหข์อ้คดิ/ประโยชน์ทีไ่ดจ้ำกเรื่องทีอ่่ำน 
       
       
       

 3. สิง่ทีส่ำมำรถน ำไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ ำวนั  
       
       

      

 4. ขอ้เสนอแนะของคร ู  
       
       
       
  

 ลงชื่อ  นกัเรยีน ลงชื่อ  ผูป้กครอง 
  ( ) ( ) 
 

 ลงชื่อ ครผููส้อน 
 ( )  
 
เกณฑก์ารให้คะแนน 
ผลงำนมีความสมบรูณ์ชดัเจน       ให้ 4 คะแนน      ผลงำนมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่ ให ้ 2 คะแนน 
ผลงำนมีข้อบกพร่องเพียงเลก็น้อย  ให ้      3    คะแนน ผลงำนมีข้อบกพร่องมาก                  ให ้ 1  คะแนน 



 
 

 

 

แบบสงัเกตพฤติกรรม    การท างานรายบคุคล  
 

ชื่อ   ชัน้   

ค าช้ีแจง : ให ้ผูส้อน สงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนในระหวำ่งเรยีนและนอกเวลำเรยีน แลว้ขดี ✓ ลงในช่อง 
 ทีต่รงกบัระดบัคะแนน 
 

ล าดบัท่ี รายการประเมิน 
ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 

1 กำรแสดงควำมคดิเหน็     
2 กำรยอมรบัฟังควำมคดิเหน็ของผูอ้ื่น     
3 กำรท ำงำนตำมหน้ำทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมำย     
4 ควำมมนี ้ำใจ     
5 กำรตรงต่อเวลำ     

                                                                        รวม  
      

 ลงชื่อ .................................................... ผูป้ระเมนิ  
  ................ /................ /................ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมอย่างสม า่เสมอ ให ้ 4 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบ่อยครัง้ ให ้ 3 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบางครัง้ ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมน้อยครัง้ ให ้ 1 คะแนน 

เกณฑก์ารตดัสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดบัคณุภาพ 
18 - 20 ดมีำก 
14 - 17 ด ี
10 - 13 พอใช ้

ต ่ำกวำ่ 10 ปรบัปรงุ 
 



 
 

 

 
 

แบบสงัเกตพฤติกรรม    การท างานกลุ่ม  
 

ชื่อกลุ่ม   ชัน้   

ค าช้ีแจง : ให ้ผูส้อน สงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนในระหวำ่งเรยีนและนอกเวลำเรยีน แลว้ขดี ✓ ลงในช่อง 
 ทีต่รงกบัระดบัคะแนน 
 
 

ล าดบัท่ี รายการประเมิน 
ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 

1 กำรแบ่งหน้ำทีก่นัอยำ่งเหมำะสม     
2 ควำมร่วมมอืกนัท ำงำน     
3 กำรแสดงควำมคดิเหน็     
4 กำรรบัฟังควำมคดิเหน็     
5 ควำมมนี ้ำใจช่วยเหลอืกนั     

                                                                        รวม  
      

 ลงชื่อ .................................................... ผูป้ระเมนิ  
  ................ /................ /................ 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมอย่างสม า่เสมอ ให ้ 4 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบ่อยครัง้ ให ้ 3 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบางครัง้ ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมน้อยครัง้ ให ้ 1 คะแนน 

เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดบัคณุภาพ 
18 - 20 ดมีำก 
14 - 17 ด ี
10 - 13 พอใช ้

ต ่ำกวำ่ 10 ปรบัปรงุ 
 



 
 

 

 

แบบประเมิน   คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
 

ค าช้ีแจง :   ให ้ผูส้อน สงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนในระหวำ่งเรยีนและนอกเวลำเรยีน แลว้ขดี ✓ ลงในช่อง 
 ทีต่รงกบัระดบัคะแนน 

 

คณุลกัษณะ 
อนัพึงประสงคด้์าน 

รายการประเมิน 
ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 

1. รกัชาติ ศาสน์ 
 กษตัริย ์

1.1 ยนืตรงเมือ่ไดย้นิเพลงชำต ิรอ้งเพลงชำตไิด ้และอธบิำยควำมหมำยของ 
เพลงชำต ิ

    

1.2 ปฏบิตัตินตำมสทิธแิละหน้ำทีข่องนกัเรยีน     

1.3 ใหค้วำมร่วมมอื รว่มใจ ในกำรท ำงำนกบัสมำชกิในโรงเรยีน     

1.4 เขำ้รว่มกจิกรรมและมสีว่นรว่มในกำรจดักจิกรรมทีส่รำ้งควำมสำมคัค ี
ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อโรงเรยีนและชมุชน 

    

1.5 เขำ้รว่มกจิกรรมทำงศำสนำทีต่นนับถอื ปฏบิตัตินตำมหลกัของศำสนำ     

1.6 เขำ้รว่มกจิกรรมและมสีว่นรว่มในกำรจดักจิกรรมทีเ่กีย่วกบัสถำบนั
พระมหำกษตัรยิ์ตำมทีโ่รงเรยีนและชมุชนจดัขึน้ 

    

2. ซ่ือสตัย ์สุจริต 2.1 ใหข้อ้มลูทีถู่กตอ้ง และเป็นจรงิ     

2.2 ปฏบิตัใินสิง่ทีถู่กตอ้ง ละอำย และเกรงกลวัทีจ่ะท ำควำมผดิ ท ำตำม
สญัญำทีต่นใหไ้วก้บัเพื่อน พ่อแม ่หรอืผูป้กครอง และคร ู

    

2.3 ปฏบิตัติ่อผูอ้ื่นดว้ยควำมซื่อตรง ไมห่ำประโยชน์ในทำงทีไ่มถู่กต้อง     

3. มีวินัย 
รบัผิดชอบ 

3.1 ปฏบิตัติำมขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของครอบครวั 
และโรงเรยีน ตรงต่อเวลำในกำรปฏบิตักิจิกรรมต่ำงๆ ในชวีติประจ ำวนั 
และรบัผดิชอบในกำรท ำงำน 

    

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1 แสวงหำขอ้มลูจำกแหล่งกำรเรยีนรูต้่ำงๆ     

4.2 มกีำรจดบนัทกึควำมรูอ้ย่ำงเป็นระบบ     

4.3 สรปุควำมรูไ้ดอ้ย่ำงมเีหตุผล     

5. อยู่อย่างพอเพียง 5.1 ใชท้รพัย์สนิของตนเอง เชน่ สิง่ของ เครือ่งใช ้ฯลฯ อย่ำงประหยดั คุม้คำ่ 
และเกบ็รกัษำดแูลอย่ำงด ีและใชเ้วลำอย่ำงเหมำะสม 

    

5.2 ใชท้รพัยำกรของส่วนรวมอย่ำงประหยดั คุม้คำ่ และเกบ็รกัษำดแูลอย่ำงดี     

5.3 ปฏบิตัตินและตดัสนิใจดว้ยควำมรอบคอบ มเีหตุผล     

5.4 ไมเ่อำเปรยีบผูอ้ื่น และไมท่ ำใหผู้อ้ื่นเดอืดรอ้น พรอ้มใหอ้ภยัเมื่อผูอ้ื่น
กระท ำผดิพลำด 

    

 



 
 

 

คณุลกัษณะ 
อนัพึงประสงคด้์าน 

รายการประเมิน 
ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 

 5.5 วำงแผนกำรเรยีน กำรท ำงำนและกำรใชช้วีติประจ ำวนับนพื้นฐำนของ
ควำมรู ้ขอ้มลู ขำ่วสำร 

    

5.6 รูเ้ท่ำทนักำรเปลีย่นแปลงทำงสงัคม และสภำพแวดลอ้ม ยอมรบัและ
ปรบัตวั อยู่รว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่ำงมคีวำมสขุ 

    

6. มุ่งมัน่ในการ 
 ท างาน 

6.1 มคีวำมตัง้ใจและพยำยำมในกำรท ำงำนทีไ่ดร้บัมอบหมำย     

6.2 มคีวำมอดทนและไมท่อ้แทต้่ออุปสรรคเพื่อใหง้ำนส ำเรจ็     

7. รกัความเป็นไทย 7.1 มจีติส ำนึกในกำรอนุรกัษ์วฒันธรรมและภมูปัิญญำไทย     

7.2 เหน็คณุค่ำและปฏบิตัตินตำมวฒันธรรมไทย     

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รูจ้กัชว่ยพ่อแม ่ผูป้กครอง และครทู ำงำน     

8.2 อำสำท ำงำน ชว่ยคดิ ช่วยท ำ และแบง่ปันสิง่ของใหผู้อ้ื่น     

8.3 ดแูล รกัษำทรพัย์สมบตัขิองหอ้งเรยีน โรงเรยีน ชมุชน      

8.4 เขำ้รว่มกจิกรรมเพื่อสงัคมและสำธำรณประโยชน์ของโรงเรยีน     

 

 ลงชื่อ .................................................... ผูป้ระเมนิ  
  ................ /................ /................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมอย่างสม า่เสมอ ให ้ 4 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบ่อยครัง้ ให ้ 3 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบางครัง้ ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมน้อยครัง้ ให ้ 1 คะแนน 
 

เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดบัคณุภาพ 
191 - 108  ดมีำก 
73 - 90 ด ี
54 - 72 พอใช ้

ต ่ำกวำ่ 54 ปรบัปรงุ 
 



 
 

 

 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  2        แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี   4    เรื่อง   พัฒนาการด้านความสมัพันธ์ระหว่างประเทศ 
รายวิชา    ประวัติศาสตร์     รหัสวิชา   ส  22131     กลุ่มสาระการเรียนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี   2                       จ านวนเวลาเรยีน    2   ชั่วโมง 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน    ส 4.3 ม.2/2 วิเครำะห์ปจัจัยทีส่่งผลต่อควำมมั่นคงและควำมเจรญิรุง่เรืองของอำณำจักรอยุธยำ 
2. สาระส าคัญ ( ความคิดรวบยอดของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
                ควำมสมัพันธ์ระหว่ำงประเทศของอำณำจักรอยุธยำกบัรัฐอื่นๆ  มักเปน็ไปเพื่อผลประโยชน์ในด้ำนต่ำงๆ         ซึ่งกำร
ด ำเนินนโยบำยระหว่ำงประเทศเป็นไปตำมลักษณะของรูปแบบควำมสมัพันธ์ที่แตกตำ่งกนั 
3. สาระการเรียนรู้ 
 3.1 สาระการเรยีนรู ้ 
  3.1.1 สาระการเรียนรู้ (ท่ีเกิดในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 

           พัฒนำกำรของอำณำจกัรอยุธยำในด้ำนควำมสมัพันธ์ระหว่ำงประเทศ  
3.1.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ท่ีเกิดในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 

3.2 ทักษะกระบวนการ 
 3.2.1   ควำมสำมำรถในกำรคิด  และในกำรใช้ทักษะชีวิต  

3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  3.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรยีนรู้และตัวชี้วัดท่ี
เกิดในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 

1) วิเครำะหล์ักษณะควำมสมัพันธ์ระหว่ำงอยุธยำกับรัฐที่อยู่ใกล้เคียงได้ 
  2) วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอยุธยำกบัดินแดนอื่นๆ ในทวีปเอเชียได้ 
  3) วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอยุธยำกบัชำติตะวันตกได้ 

3.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรยีนรู้) 
   รักชำติศำสน์ กษัตริย ์
   ซื่อสัตย์สจุริต 
   มีวินัย 
   ใฝ่ควำมรู ้
   อยู่อย่ำงพอเพียง 
   มุ่งมั่นในกำรท ำงำน 
   รักควำมเป็นไทย 

 มีจิตสำธำรณะ 
 



 
 

 

3.4 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน(ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   ควำมสำมำรถในกำรสือ่สำร 
    ควำมสำมำรถในกำรคิด 
   ควำมสำมำรถในกำรแก้ปญัหำ 
   ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต 
   ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลย ี
3.5 ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 (ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู)้ 
   Reading: อ่ำนออก 
   Writing: เขียนได ้
   Arithmatic: มทีักษะในกำรค ำนวณ 
   Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในกำรคิดวิเครำะห์ และแก้ไขปัญหำได ้
   Creativity and Innovation: คิดอย่ำงสร้ำงสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
   Collaboration Teamwork and Leadership: ให้ควำมร่วมมือในกำรท ำงำนเป็นทีมมีภำวะผู้น ำ 
   Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในกำรสื่อสำร และรู้เท่ำทันสือ่ 
    Cross-Cultural Understanding: มีควำมเข้ำใจควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรม 
   Computing and ICT Literacy: มีทกัษะกำรใช้คอมพวิเตอร์ และรู้เท่ำทันเทคโนโลย ี
   Career and Learning Skills: มีทกัษะทำงอำชีพ และกระบวนกำรเรียนรู้ต่ำงๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มเีมตตำกรุณำ มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพื้นฐำนส ำคัญทีผู่้บริหำรโรงเรียน
จะต้องมีเพือ่เป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อนักเรียนได้ศึกษำอย่ำงลึกซึง้ 
3.6 การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ(ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   บูรณำกำรงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน............................................................................ 
   บูรณำกำรเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................ 
   บูรณำกำรโครงกำรโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 
4. ภาระงาน (ทุกภาระงานท่ีเกิดในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู)้ 
 4.1 ใบงำนที่ 2.6 เรื่อง ควำมสมัพันธ์ระหว่ำงประเทศของอำณำจักรอยุธยำ 
 4.2 ใบงำนที่ 2.7 เรื่อง พฒันำกำรด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศของอำณำจักรอยุธยำ 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

5. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ 
วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 

ตรวจใบงำนที่ 2.6 ใบงำนที่ 2.6 ร้อยละ 60 ผำ่นเกณฑ ์

ตรวจใบงำนที่ 2.7 ใบงำนที่ 2.7 ร้อยละ 60 ผำ่นเกณฑ ์

ตรวจแบบบันทึกกำรอ่ำน แบบบันทกึกำรอ่ำน ระดบัคุณภำพ 2 ผ่ำนเกณฑ ์

สังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนรำยบุคคล แบบสังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนรำยบุคคล ระดบัคุณภำพ 2 ผ่ำนเกณฑ ์

สังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนกลุ่ม ระดบัคุณภำพ 2 ผ่ำนเกณฑ ์
6. กิจกรรมการเรยีนรู้ (ระบุใหล้ะเอียดและชัดเจน) 
วิธีสอน (วิธีสอนตามรูปแบบ  โมเดลซิปปา (CIPPA Model)) 
ชั่วโมงท่ี 1       ขัน้ท่ี 1   ทบทวนความรู้เดิม 
1.ครูให้นกัเรียนแตล่ะกลุ่ม (กลุม่เดิมจำกแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ที่ 1) เลือกประธำน รองประธำน และเลขำนุกำรกลุม่ 
2.นักเรียนตอบค ำถำมกระตุน้ควำมคิด ข้อ 1-2 
3.ครูให้นกัเรียนแตล่ะกลุ่มผลดักันเล่ำควำมรูเ้ดิมเกี่ยวกับควำมสมัพันธ์ระหว่ำงประเทศในสมัยอยุธยำ ครูตรวจสอบควำมถูกต้อง 
(ค ำถำมกระตุน้ควำมคิด)   1.ปัญหำระหว่ำงประเทศทีม่ีพรมแดนติดกนัมักเป็นปัญหำเกี่ยวกบัอะไร 
                       (กำรค้ำขำยของหนีภำษี กำรลักลอบเข้ำเมืองผิดกฎหมำย กำรรุกล้ ำดินแดน เป็นตน้) 
    2.กำรมปีระเทศรำชในครอบครอง สง่ผลดีต่อประเทศอย่ำงไร      (อำณำจักรมีอ ำนำจ ใหญโ่ต และเข้มแข็ง) 

ขัน้ท่ี 2   แสวงหาความรู้ใหม่ 
1.ครูใหส้มำชิกแตล่ะคนในกลุม่จับสลำกเพื่อศึกษำควำมรู้เรื่อง พฒันำกำรด้ำนควำมสมัพันธ์ระหว่ำงประเทศ จำกหนังสือเรยีน หรือหนังสือ
ค้นคว้ำเพิ่มเติม ในหัวข้อต่อไปนี ้
 1)ลกัษณะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอยุธยำกบัรัฐทีอ่ยู่ใกล้เคียง  (สุโขทัย ล้ำนนำ พม่ำ มอญ) 
 2)ลกัษณะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอยุธยำกบัรัฐทีอ่ยู่ใกล้เคียง  (เขมร ญวน ล้ำนช้ำง หัวเมืองมลำย)ู 
 3)ลกัษณะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอยุธยำกบัดินแดนอื่น  ๆ ในทวีปเอเชีย (จีน ญีปุ่่น เปอรเ์ซีย)  
 4)ลกัษณะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอยุธยำกบัชำติตะวันตก (โปรตุเกส ฮอลันดำ องักฤษ ฝรัง่เศส สเปน) 
2.ครูให้นกัเรียนแตล่ะคนทีจ่ับสลำกไดห้ัวข้อเดียวกัน ไปรวมกนัเป็นกลุ่มใหม ่
3.นักเรียนตอบค ำถำมกระตุน้ควำมคิด 
(ค ำถำมกระตุน้ควำมคิด)     ระบบศักดินำและระบบอุปถัมภ์มีควำมเหมือนหรือแตกต่ำงกันอยำ่งไร 

ขัน้ท่ี 3   ศึกษาท าความเข้าใจข้อมลู/ความรู้ใหม่ และเช่ือมโยงความรู้ใหม่กบัความรู้เดิม 
1.นักเรียนในกลุ่มใหมร่่วมกนัศึกษำควำมรู้จำกหนังสือเรยีน  หรือหนงัสอืค้นคว้ำเพิม่เตมิ ตำมหัวข้อที่ตนเองรบัผิดชอบ จำกนั้นบันทึก
ควำมรู้ที่ไดล้งในแบบบนัทึกกำรอ่ำน 
2.นักเรียนตอบค ำถำมกระตุน้ควำมคิด     
(ค ำถำมกระตุน้ควำมคิด)    นักเรียนคิดว่ำ ควำมสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้ำน มีควำมส ำคัญอยำ่งไร 



 
 

 

ชัว่โมงท่ี 2       ขัน้ท่ี 4   แลกเปล่ียนความรูค้วามเข้าใจกบักลุ่ม 
1.นักเรียนกลุม่ใหม่กลบัเข้ำกลุม่เดมิ และน ำข้อมลูควำมรู้ที่ได้ศึกษำมำอธิบำยใหเ้พื่อน  ๆในกลุม่เดมิฟัง 
2.สมำชิกแตล่ะกลุม่อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมรู้ซึง่กันและกนั 
3.นักเรียนตอบค ำถำมกระตุน้ควำมคิด 
(ค ำถำมกระตุน้ควำมคิด)    เพรำะเหตุใด พม่ำและอยุธยำจึงมีควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศในด้ำนสงครำมบ่อยครั้ง 
 (แย่งชิงควำมเป็นใหญ่ในดนิแดนสุวรรณภูมิ ซึ่งทั้งอยุธยำและพม่ำต่ำงก็เป็นดินแดนที่มีควำมยิ่งใหญ่ ทดัเทียมกนั) 

ขัน้ท่ี 5   สรปุและจดัระเบียบความรู ้
1.สมำชิกแตล่ะกลุม่ร่วมกันสรปุควำมรู้ที่ไดจ้ำกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรูซ้ึ่งกันและกัน โดยบรูณำกำรทัง้ควำมรู้ใหม่และควำมรูเ้ดิม และจัด
ระเบียบควำมรู้ให้อยู่ในรูปแบบแผนผงัควำมคิดลงในใบงำนที่ 2.6 เรื่อง ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงประเทศของอำณำจกัรอยุธยำ  
2.นักเรียนตอบค ำถำมกระตุน้ควำมคิด 
3.ครูแจกใบงำนที่ 2.7 เรื่อง พฒันำกำรด้ำนควำมสมัพันธ์ระหว่ำงประเทศของอำณำจกัรอยุธยำ ใหส้มำชิกแตล่ะกลุม่ร่วมกันสรปุควำมรู้ที่ได้
จำกกำรศึกษำค้นคว้ำลงในใบงำน 
(ค ำถำมกระตุน้ควำมคิด)   เพรำะเหตุใด ควำมสมัพันธ์ระหว่ำงจนีกับอยุธยำ จึงเป็นไปในรูปแบบรัฐบรรณำกำร ซึ่งเป็นรปูแบบที่แตกต่ำง
จำกประเทศอื่นๆ             (เพื่อให้จีนรองรบัฐำนะของกษัตริย์อยุธยำ และยอมด ำเนินกำรค้ำขำยด้วย) 
  ขัน้ท่ี 6   ปฏิบติัและ/หรือแสดงผลงาน 
1.ครูใหส้มำชิกแตล่ะกลุม่น ำเสนอใบงำนที่ 2.6-2.7  หน้ำช้ันเรียน ครูตรวจสอบควำมถูกต้อง และเตมิเตม็ค ำตอบใหส้มบรูณ์ 
2.นักเรียนตอบค ำถำมกระตุน้ควำมคิด 
(ค ำถำมกระตุน้ควำมคิด)   รปูแบบควำมสมัพันธ์ระหว่ำงประเทศเพื่อนบ้ำนในสมัยอยุธยำเป็นไปในลักษณะใดบ้ำง    
                                         (มิตรไมตรี กำรทหำร และเครอืญำต)ิ 

ขัน้ท่ี 7   ประยกุตใ์ช้ความรู ้
1.นักเรียนตอบค ำถำมกระตุน้ควำมคิด 
2.ครูแนะน ำให้นกัเรียนน ำควำมรูท้ี่ได้จำกกำรศึกษำไปประยกุต์ ใช้ในชีวิตประจ ำวันด้ำนกำรจัดกำรควำมสมัพันธ์ทำงสงัคม  ซึง่แตกตำ่งกนั
ไปตำมสถำนะและบทบำทหน้ำทีท่ำงสงัคม 
(ค ำถำมกระตุน้ควำมคิด)   นักเรยีนคิดว่ำ กำรด ำเนินควำมสมัพันธ์กบัประเทศเพื่อนบ้ำนมีควำมจ ำเป็นหรือไม่ เพรำะเหตุใด 
7. สื่อ / แหล่งการเรียนรู ้(ท่ีใช้ในแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้) 
 7.1  สื่อการเรียนรู้ 
  1)หนงัสอืเรียน ประวัติศำสตร์ ม.2 
  2)หนงัสอืค้นคว้ำเพิม่เตมิ 
  3)ใบงำนที่ 2.6 เรื่อง ควำมสมัพันธ์ระหว่ำงประเทศของอำณำจักรอยุธยำ 
  4)ใบงำนที่ 2.7 เรื่อง พฒันำกำรด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศของอำณำจกัรอยุธยำ 
7..2  แหล่งการเรยีนรู ้
   - 



 
 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
 8.1 ดา้นความรู ้
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
 8.2 ดา้นทักษะกระบวนการ 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
 8.3 ดา้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  8.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
  8.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
 8.4 ดา้นสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
 
9. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
 
       
 
 
 
 
10. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา สาสนาและวัฒนธรรม 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
 
 

ลงช่ือ ....................................................... ผูส้อน 
(  นำงสำวณัฐกำญจน์  แช่มช้อย  ) 

วันที่ ......................................................................... 

ลงช่ือ .......................................................  
       (  นำยพรเทพ  พันพุก  ) 

วันที่ ......................................................................... 



 
 

 

 

 

 ใบงานท่ี 

 2.6 ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศของอาณาจกัรอยธุยา 
 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรยีนสรุปควำมรูเ้รื่อง ควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งประเทศของอำณำจกัรอยธุยำ แลว้เขยีนเป็น        

ผงัมโนทศัน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ          ของ
อาณาจกัรอยธุยา 



 
 

 

  ใบงานท่ี 

 2.6 ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศของอาณาจกัรอยธุยา 
 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรยีนสรุปควำมรูเ้รื่อง ควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งประเทศของอำณำจกัรอยธุยำ แลว้เขยีนเป็น     

ผงัมโนทศัน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(พจิารณาตามค าตอบของนักเรยีน โดยใหอ้ยู่ในดลุยพนิิจของครผููส้อน) 

ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ          ของ
อาณาจกัรอยธุยา 

 



 
 

 

 

 

 ใบงานท่ี 

 2.7  
 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรยีนตอบค ำถำมต่อไปนี้ 

 1. สมเดจ็พระบรมไตรโลกนำถทรงสำมำรถผนวกสุโขทยัเขำ้เป็นส่วนหนึ่งของอยธุยำไดอ้ยำ่งเป็นปึกแผ่น 
  ดว้ยนโยบำยควำมสมัพนัธใ์นรปูแบบใด 
     

 2. หวัเมอืงมอญมคีวำมส ำคญัต่อควำมมัน่คงของกรุงศรอียธุยำอยำ่งไร 
     

 3. เพรำะเหตุใด ลำ้นนำจงึตกเป็นประเทศรำชทัง้ของพม่ำและอยธุยำบ่อยครัง้ 
     

 4. กำรปะทะครัง้แรกอนัเป็นชนวนเหตุของสงครำมอนัยำวนำนระหวำ่งไทยกบัพม่ำใน พ.ศ. 2081 คอื 
  เหตุกำรณ์ใด 
     
     
     

 5. สงครำมครัง้ส ำคญักบัพม่ำในสมยัสมเดจ็พระนเรศวรมหำรำช คอืสงครำมใด 
     

 6. อยธุยำกบัญวนมคีวำมสมัพนัธใ์นลกัษณะใด 
     

 7. หลกัฐำนใดทีแ่สดงถงึควำมสมัพนัธอ์นัแน่นแฟ้นระหวำ่งสมเดจ็พระมหำจกัรพรรดแิหง่กรุงศรอียธุยำ       
  และพระไชยเชษฐำแหง่ลำ้นชำ้ง 
     
     
     

 8. อยธุยำตดิต่อคำ้ขำยกบัจนีไดอ้ยำ่งไร 
     

พฒันาการด้านความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ 
ของอาณาจกัรอยธุยา 



 
 

 

9.วฒันธรรมใดบำ้งทีส่งัคมสมยัอยธุยำไดร้บัอทิธพิลจำกเขมร 
     

 10. เนื่องจำกหวัเมอืงมลำยอูยูห่่ำงไกลจำกอยธุยำ จงึมอบหมำยใหห้วัเมอืงใดดแูล 
     

 11. เพรำะเหตุใด ควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งอยธุยำกบัญี่ปุ่นจงึสิน้สุดลงในสมยัพระเจำ้ปรำสำททอง 
     
     

 12. ชำวเปอรเ์ซยีเขำ้มำตดิต่อกบัอยธุยำในเรื่องใด 
     

 13. ชำตติะวนัตกใดบำ้งทีเ่ขำ้มำตดิต่อกบัอยธุยำ 
     

 14. สญัญำฉบบัแรกทีอ่ยธุยำท ำกบัโปรตุเกสมใีจควำมส ำคญัเรื่องใด 
     

 15. จุดประสงคแ์รกทีฮ่อลนัดำเขำ้มำตดิต่อกบัอยธุยำ คอือะไร 
     

 16. สมเดจ็พระนำรำยณ์ทรงด ำเนินนโยบำยอยำ่งไรต่อกำรกระท ำของฮอลนัดำทีม่ต่ีอควำมมัน่คงและ 
  ปลอดภยัของอยธุยำ 
    

 17. จุดประสงคใ์ด ทีส่มเดจ็พระนำรำยณ์มหำรำชตดิต่อคำ้ขำยกบัองักฤษ 
     

 18. ปัญหำใดทีเ่กดิขึน้กบัองักฤษจนท ำใหค้วำมสมัพนัธก์บัอยธุยำสิน้สุดลงดว้ย 
     

 19. กษตัรยิฝ์ร ัง่เศสพระองคใ์ดทีม่คีวำมสมัพนัธก์บัอยธุยำสมยัสมเดจ็พระนำรำยณ์มหำรำช 
     

 20. ฝรัง่เศสไดป้ระโยชน์อะไรหลงัจำกทีส่ง่ลำลแูบรแ์ละเซเบเรตม์ำท ำสญัญำฉบบัใหม่พรอ้มกบัทหำร               
  จ ำนวนหนึ่งมำประจ ำกำรทีอ่ยธุยำ 
     



 
 

 

 

 

 ใบงานท่ี 

 2.7  
 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรยีนตอบค ำถำมต่อไปนี้ 

 1. สมเดจ็พระบรมไตรโลกนำถทรงสำมำรถผนวกสุโขทยัเขำ้เป็นส่วนหนึ่งของอยธุยำไดอ้ยำ่งเป็นปึกแผ่น 
  ดว้ยนโยบำยควำมสมัพนัธใ์นรปูแบบใด 
   นโยบายความสมัพนัธ์เชงิเครอืญาติ  

 2. หวัเมอืงมอญมคีวำมส ำคญัต่อควำมมัน่คงของกรุงศรอียธุยำอย่ำงไร 
   หวัเมอืงมอญเป็นเสมอืนดา่นหน้าของกรงุศรอียุธยาในการสกดักัน้การรุกรานจากพมา่  

 3. เพรำะเหตุใด ลำ้นนำจงึตกเป็นประเทศรำชทัง้ของพม่ำและอยธุยำบ่อยครัง้ 
   ลา้นนาเป็นอาณาจกัรทีต่ ัง้อยู่ระหวา่งเสน้ทางเดนิทพัของพมา่และอยุธยา  

 4. กำรปะทะครัง้แรกอนัเป็นชนวนเหตุของสงครำมอนัยำวนำนระหวำ่งไทยกบัพม่ำใน พ.ศ. 2081 คอื 
  เหตุกำรณ์ใด 
   อยุธยาสง่กองทพัไปชว่ยเมอืงเชยีงกรานของมอญซึง่เป็นเมอืงขึ้นของอยุธยาในขณะนัน้ จากการโจมตขีองพมา่  
   จงึเกดิการปะทะกนัเป็นครัง้แรก และเป็นชนวนเหตุของสงครามครัง้ต่อมาอกีหลายครัง้  
     

 5. สงครำมครัง้ส ำคญักบัพม่ำในสมยัสมเดจ็พระนเรศวรมหำรำช คอืสงครำมใด 
   สงครามยุทธหตัถ ี  

 6. อยธุยำกบัญวนมคีวำมสมัพนัธใ์นลกัษณะใด 
   แย่งชงิความเป็นใหญ่ในเขมร  

 7. หลกัฐำนใดทีแ่สดงถงึควำมสมัพนัธอ์นัแน่นแฟ้นระหวำ่งสมเดจ็พระมหำจกัรพรรดแิหง่กรุงศรอียธุยำ       
  และพระไชยเชษฐำแหง่ลำ้นชำ้ง 
   การแต่งพระราชสาสน์สูข่อพระเทพกษตัรยี์พระราชธิดาในสมเดจ็พระมหาจกัรพรรดไิปเป็นอคัรมเหสแีห่งกรงุ  
   ลา้นชา้ง หากแต่การอภเิษกสมรสระหว่างสองแผน่ดนิไมไ่ดเ้กดิขึน้ เนือ่งจากพระเจา้บเุรงนองแต่งทพัชงิตวั  
   พระเทพกษตัรยี์ในระหวา่งเดนิทาง  

 8. อยธุยำตดิต่อคำ้ขำยกบัจนีไดอ้ยำ่งไร 
   น าเครือ่งราชบรรณาการไปถวายจกัรพรรดจินี  

พฒันาการด้านความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ 
ของอาณาจกัรอยธุยา 



 
 

 

9.วฒันธรรมใดบำ้งทีส่งัคมสมยัอยธุยำไดร้บัอทิธพิลจำกเขมร 
   การปกครองแบบจตุสดมภ ์แนวคดิสมมตเิทพ สถาปัตยกรรม  

 10. เนื่องจำกหวัเมอืงมลำยอูยูห่่ำงไกลจำกอยธุยำ จงึมอบหมำยใหห้วัเมอืงใดดแูล 
   นครศรธีรรมราช  

 11. เพรำะเหตุใด ควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งอยธุยำกบัญี่ปุ่นจงึสิน้สุดลงในสมยัพระเจำ้ปรำสำททอง 
   ชาวญีปุ่่ นกอ่ความวุน่วายเพราะไมพ่อใจพระเจา้ปราสาททองทีฆ่่าเชือ้สายของพระเจา้ทรงธรรมซึง่ญีปุ่่ นใหก้าร  
   สนบัสนุน  

 12. ชำวเปอรเ์ซยีเขำ้มำตดิต่อกบัอยธุยำในเรื่องใด 
   การคา้ การเมอืง หรอืการรบัราชการในราชส านกั  

 13. ชำตติะวนัตกใดบำ้งทีเ่ขำ้มำตดิต่อกบัอยธุยำ 
   โปรตุเกส สเปน องักฤษ เดนมาร์ค ฮอลนัดา และฝรัง่เศส  

 14. สญัญำฉบบัแรกทีอ่ยธุยำท ำกบัโปรตุเกสมใีจควำมส ำคญัเรื่องใด 
   โปรตุเกสขอตัง้สถานีการคา้ในอยุธยา  

 15. จุดประสงคแ์รกทีฮ่อลนัดำเขำ้มำตดิต่อกบัอยธุยำ คอือะไร 
   เป็นไมตรแีละตัง้สถานีการคา้ทีเ่มอืงปัตตานี และใชไ้ทยเป็นสะพานตดิต่อกบัจนีและอนิเดยี  

 16. สมเดจ็พระนำรำยณ์ทรงด ำเนินนโยบำยอยำ่งไรต่อกำรกระท ำของฮอลนัดำทีม่ต่ีอควำมมัน่คงและ 
  ปลอดภยัของอยธุยำ 
   ดงึฝร ัง่เศสเขา้มาถ่วงดลุอ านาจของฮอลนัดา  

 17. จุดประสงคใ์ดทีส่มเดจ็พระนำรำยณ์มหำรำชตดิต่อคำ้ขำยกบัองักฤษ 
   ใหอ้งักฤษเขา้มาถ่วงดลุอ านาจฮอลนัดา  

 18. ปัญหำใดทีเ่กดิขึน้กบัองักฤษจนท ำใหค้วำมสมัพนัธ์กบัอยธุยำสิน้สุดลงดว้ย 
   การแขง่ขนัทางการคา้กบัฮอลนัดา ปัญหาภายในขององักฤษเอง และเรอืสนิคา้องักฤษถูกปลน้ทีเ่มอืงมะรดิ  

 19. กษตัรยิฝ์ร ัง่เศสพระองคใ์ดทีม่คีวำมสมัพนัธก์บัอยธุยำสมยัสมเดจ็พระนำรำยณ์มหำรำช 
   พระเจา้หลุยสท์ี ่14  

 20. ฝรัง่เศสไดป้ระโยชน์อะไรหลงัจำกทีส่ง่ลำลแูบรแ์ละเซเบเรตม์ำท ำสญัญำฉบบัใหม่พรอ้มกบัทหำร               
  จ ำนวนหนึ่งมำประจ ำกำรทีอ่ยธุยำ 
   ผกูขาดการคา้ดบีุกทีเ่มอืงถลาง สทิธสิภาพนอกอาณาเขต ยกเวน้ภาษีการคา้  

 

 

 



 
 

 

แบบบนัทึกการอ่าน  
  

ชือ่หนงัสอื  ชือ่ผูแ้ต่ง   นำมปำกกำ   

ส ำนกัพมิพ์  สถำนทีพ่มิพ์   ปีทีพ่มิพ์    

จ ำนวนหน้ำ   รำคำ  บำท อ่ำนวนัที ่  เดอืน   พ.ศ.   เวลำ   
          
 1. สำระส ำคญัของเรื่อง 
       
       

             
       

 2. วเิครำะหข์อ้คดิ/ประโยชน์ทีไ่ดจ้ำกเรื่องทีอ่่ำน 
       
       
       

 3. สิง่ทีส่ำมำรถน ำไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ ำวนั  
       
       

      

 4. ขอ้เสนอแนะของคร ู  
       
       
       
  

 ลงชื่อ  นกัเรยีน ลงชื่อ  ผูป้กครอง 
  ( ) ( ) 
 

 ลงชื่อ ครผููส้อน 
 ( )  

เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ผลงำนมีความสมบรูณ์ชดัเจน ให ้ 4 คะแนน ผลงำนมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่ ให ้ 2 คะแนน 
 ผลงำนมีข้อบกพร่องเพียงเลก็น้อย ให ้ 3 คะแนน ผลงำนมีข้อบกพร่องมาก ให ้ 1
 คะแนน 



 
 

 

   

แบบสงัเกตพฤติกรรม    การท างานรายบคุคล  
 

ค าช้ีแจง :  ให ้ผูส้อน สงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนในระหวำ่งเรยีนและนอกเวลำเรยีน แลว้ขดี ✓ ลงในช่อง 
 ทีต่รงกบัระดบัคะแนน 

 

ล าดบั 
ท่ี 

ช่ือ-สกลุ 
ของผู้รบัการประเมิน 

ความมีวินัย 
ความมีน ้าใจ
เอ้ือเฟ้ือ 
เสียสละ 

การรบัฟัง
ความคิดเห็น 

การแสดง
ความคิดเห็น 

การตรงต่อ
เวลา 

รวม 
20 

คะแนน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       
      

 ลงชื่อ .................................................... ผูป้ระเมนิ  
  ................ /................ /................ 
 
 

 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมอย่างสม า่เสมอ ให ้ 4 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบ่อยครัง้ ให ้ 3 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบางครัง้ ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมน้อยครัง้ ให ้ 1 คะแนน 

เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดบัคณุภาพ 
18 - 20 ดมีำก 
14 - 17 ด ี
10 - 13 พอใช ้

ต ่ำกวำ่ 10 ปรบัปรงุ 
 



 
 

 

 

แบบสงัเกตพฤติกรรม    การท างานกลุ่ม  
 

ค าช้ีแจง :  ให ้ผูส้อน สงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนในระหวำ่งเรยีนและนอกเวลำเรยีน แลว้ขดี ✓ ลงในช่อง 
 ทีต่รงกบัระดบัคะแนน 

 

ล าดบั 
ท่ี 

ช่ือ-สกลุ 
ของผู้รบัการประเมิน 

ความ 
ร่วมมือกนั 
ท ากิจกรรม 

การแสดง
ความคิดเห็น 

การรบัฟัง
ความคิดเห็น 

ความตัง้ใจ
ท างาน 

การแก้ไข 
ปัญหา/หรือ 
ปรบัปรงุ 

ผลงานกลุ่ม 

รวม 
20 

คะแนน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       
      

 ลงชื่อ .................................................... ผูป้ระเมนิ  
  ................ /................ /................ 
 
 

 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมอย่างสม า่เสมอ ให ้ 4 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบ่อยครัง้ ให ้ 3 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบางครัง้ ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมน้อยครัง้ ให ้ 1 คะแนน 

เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดบัคณุภาพ 
18 - 20 ดมีำก 
14 - 17 ด ี
10 - 13 พอใช ้

ต ่ำกวำ่ 10 ปรบัปรงุ 
 



 
 

 

  

แบบประเมิน   คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
 

ค าช้ีแจง :   ให ้ผูส้อน สงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนในระหวำ่งเรยีนและนอกเวลำเรยีน แลว้ขดี ✓ ลงในช่อง 
 ทีต่รงกบัระดบัคะแนน 

 

คณุลกัษณะ 
อนัพึงประสงคด้์าน 

รายการประเมิน 
ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 

1. รกัชาติ ศาสน์ 
 กษตัริย ์

1.1 ยนืตรงเมือ่ไดย้นิเพลงชำต ิรอ้งเพลงชำติได ้และอธบิำยควำมหมำยของ 
เพลงชำต ิ

    

1.2 ปฏบิตัตินตำมสทิธแิละหน้ำทีข่องนกัเรยีน     

1.3 ใหค้วำมร่วมมอื รว่มใจ ในกำรท ำงำนกบัสมำชกิในโรงเรยีน     

1.4 เขำ้รว่มกจิกรรมและมสีว่นรว่มในกำรจดักจิกรรมทีส่รำ้งควำมสำมคัค ี
ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อโรงเรยีนและชุมชน 

    

1.5 เขำ้รว่มกจิกรรมทำงศำสนำทีต่นนับถอื ปฏบิตัตินตำมหลกัของศำสนำ     

1.6 เขำ้รว่มกจิกรรมและมสีว่นรว่มในกำรจดักจิกรรมทีเ่กีย่วกบัสถำบนั
พระมหำกษตัรยิ์ตำมทีโ่รงเรยีนและชมุชนจดัขึน้ 

    

2. ซ่ือสตัย ์สุจริต 2.1 ใหข้อ้มลูทีถู่กตอ้ง และเป็นจรงิ     

2.2 ปฏบิตัใินสิง่ทีถู่กตอ้ง ละอำย และเกรงกลวัทีจ่ะท ำควำมผดิ ท ำตำม
สญัญำทีต่นใหไ้วก้บัเพื่อน พ่อแม ่หรอืผูป้กครอง และคร ู

    

2.3 ปฏบิตัติ่อผูอ้ื่นดว้ยควำมซื่อตรง ไมห่ำประโยชน์ในทำงทีไ่มถู่กต้อง     

3. มีวินัย 
รบัผิดชอบ 

3.1 ปฏบิตัติำมขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของครอบครวั 
และโรงเรยีน ตรงต่อเวลำในกำรปฏบิตักิจิกรรมต่ำงๆ ในชวีติประจ ำวนั 
และรบัผดิชอบในกำรท ำงำน 

    

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1 แสวงหำขอ้มลูจำกแหล่งกำรเรยีนรูต้่ำงๆ     

4.2 มกีำรจดบนัทกึควำมรูอ้ย่ำงเป็นระบบ     

4.3 สรปุควำมรูไ้ดอ้ย่ำงมเีหตุผล     

5. อยู่อย่างพอเพียง 5.1 ใชท้รพัย์สนิของตนเอง เชน่ สิง่ของ เครือ่งใช ้ฯลฯ อย่ำงประหยดั คุม้คำ่ 
และเกบ็รกัษำดแูลอย่ำงด ีและใชเ้วลำอย่ำงเหมำะสม 

    

5.2 ใชท้รพัยำกรของส่วนรวมอย่ำงประหยดั คุม้คำ่ และเกบ็รกัษำดแูลอย่ำงดี     

5.3 ปฏบิตัตินและตดัสนิใจดว้ยควำมรอบคอบ มเีหตุผล     

5.4 ไมเ่อำเปรยีบผูอ้ื่น และไมท่ ำใหผู้อ้ื่นเดอืดรอ้น พรอ้มใหอ้ภยัเมือ่ผูอ้ื่น
กระท ำผดิพลำด 

    

 



 
 

 

คณุลกัษณะ 
อนัพึงประสงคด้์าน 

รายการประเมิน 
ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 

 5.5 วำงแผนกำรเรยีน กำรท ำงำนและกำรใชช้วีติประจ ำวนับนพื้นฐำนของ
ควำมรู ้ขอ้มลู ขำ่วสำร 

    

5.6 รูเ้ท่ำทนักำรเปลีย่นแปลงทำงสงัคม และสภำพแวดลอ้ม ยอมรบัและ
ปรบัตวั อยู่รว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่ำงมคีวำมสขุ 

    

6. มุ่งมัน่ในการ 
 ท างาน 

6.1 มคีวำมตัง้ใจและพยำยำมในกำรท ำงำนทีไ่ดร้บัมอบหมำย     

6.2 มคีวำมอดทนและไมท่อ้แทต้่ออุปสรรคเพื่อใหง้ำนส ำเรจ็     

7. รกัความเป็นไทย 7.1 มจีติส ำนึกในกำรอนุรกัษ์วฒันธรรมและภมูปัิญญำไทย     

7.2 เหน็คณุค่ำและปฏบิตัตินตำมวฒันธรรมไทย     

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รูจ้กัชว่ยพ่อแม ่ผูป้กครอง และครทู ำงำน     

8.2 อำสำท ำงำน ชว่ยคดิ ช่วยท ำ และแบง่ปันสิง่ของใหผู้อ้ื่น     

8.3 ดแูล รกัษำทรพัย์สมบตัขิองหอ้งเรยีน โรงเรยีน ชมุชน      

8.4 เขำ้รว่มกจิกรรมเพื่อสงัคมและสำธำรณประโยชน์ของโรงเรยีน     

 

 ลงชื่อ .................................................... ผูป้ระเมนิ  
  ................ /................ /................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมอย่างสม า่เสมอ ให ้ 4 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบ่อยครัง้ ให ้ 3 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบางครัง้ ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมน้อยครัง้ ให ้ 1 คะแนน 
 
 

เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดบัคณุภาพ 
191 - 108  ดมีำก 
73 - 90 ด ี
54 - 72 พอใช ้

ต ่ำกวำ่ 54 ปรบัปรงุ 
 



 
 

 

 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  2        แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี   5    เรือ่ง   การเสื่อมอ านาจของอาณาจักรอยุธยา 
รายวิชา    ประวัติศาสตร์     รหัสวิชา   ส  22131     กลุ่มสาระการเรียนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี   2                       จ านวนเวลาเรยีน    2   ชั่วโมง 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน    ส 4.3 ม.2/2 วิเครำะห์ปจัจัยทีส่่งผลต่อควำมมั่นคงและควำมเจรญิรุง่เรืองของอำณำจักรอยุธยำ 
2. สาระส าคัญ ( ความคิดรวบยอดของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
                ควำมเสื่อมของอำณำจักรอยุธยำเกิดจำกเหตุปจัจยัหลำยประกำร ส่งผลใหก้รงุศรอียุธยำเสียอสิรภำพให้แกพ่ม่ำถึง 2 
ครั้ง หำกแตส่ำมำรถกอบกูเ้อกรำชกลบัคืนมำได้ด้วยควำมสำมำรถของบรรพบุรุษไทย 
3. สาระการเรียนรู้ 
 3.1 สาระการเรยีนรู ้ 
  3.1.1 สาระการเรียนรู้ (ท่ีเกิดในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู)้ 

           1) กำรเสยีกรุงศรีอยุธยำครั้งที่ 1 และกำรกูเ้อกรำช 
           2)กำรเสียกรุงศรีอยุธยำครั้งที่ 2 และกำรกูเ้อกรำช 
3.1.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ท่ีเกิดในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 

3.2 ทักษะกระบวนการ 
 3.2.1   ควำมสำมำรถในกำรคิด  และในกำรใช้ทักษะชีวิต  

3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  3.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรยีนรู้และตัวชี้วัดท่ี
เกิดในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
              1) วิเครำะหส์ำเหตุกำรเสียกรงุศรีอยุธยำครัง้ที่ 1 และครั้งที่ 2 ได้ 
     2) อธิบำยข้ันตอนกำรกอบกูเ้อกรำชได้ 

3.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรยีนรู้) 
   รักชำติศำสน์ กษัตริย ์
   ซื่อสัตย์สจุริต 
   มีวินัย 
   ใฝ่ควำมรู ้
   อยู่อย่ำงพอเพียง 
   มุ่งมั่นในกำรท ำงำน 
   รักควำมเป็นไทย 

 มีจิตสำธำรณะ 
3.4 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน(ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 



 
 

 

   ควำมสำมำรถในกำรสือ่สำร 
    ควำมสำมำรถในกำรคิด 
   ควำมสำมำรถในกำรแก้ปญัหำ 
   ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต 
   ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลย ี
3.5 ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 (ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู)้ 
   Reading: อ่ำนออก 
   Writing: เขียนได ้
   Arithmatic: มทีักษะในกำรค ำนวณ 
   Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในกำรคิดวิเครำะห์ และแก้ไขปัญหำได ้
   Creativity and Innovation: คิดอย่ำงสร้ำงสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
   Collaboration Teamwork and Leadership: ให้ควำมร่วมมือในกำรท ำงำนเป็นทีมมีภำวะผู้น ำ 
   Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในกำรสื่อสำร และรู้เท่ำทันสือ่ 
    Cross-Cultural Understanding: มีควำมเข้ำใจควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรม 
   Computing and ICT Literacy: มีทกัษะกำรใช้คอมพวิเตอร์ และรู้เท่ำทันเทคโนโลย ี
   Career and Learning Skills: มีทกัษะทำงอำชีพ และกระบวนกำรเรียนรู้ต่ำงๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มเีมตตำกรุณำ มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพื้นฐำนส ำคัญทีผู่้บริหำรโรงเรียน
จะต้องมีเพือ่เป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อนักเรียนได้ศึกษำอย่ำงลึกซึง้ 
3.6 การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ(ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   บูรณำกำรงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน............................................................................ 
   บูรณำกำรเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................ 
   บูรณำกำรโครงกำรโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 
4. ภาระงาน (ทุกภาระงานท่ีเกิดในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
 4.1 ใบงำนที่ 2.8 เรื่อง กำรเสื่อมอ ำนำจของอำณำจักรอยุธยำ และกำรกูเ้อกรำช 
5. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 

ตรวจใบงำนที่ 2.8 ใบงำนที่ 2.8 ร้อยละ 60 ผำ่นเกณฑ ์

สังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนรำยบุคคล แบบสังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนรำยบุคคล ระดบัคุณภำพ 2 ผ่ำนเกณฑ ์

สงัเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนกลุ่ม ระดบัคุณภำพ 2 ผ่ำนเกณฑ ์

สังเกตควำมมีวินัย ใฝเ่รียนรู้ และมุ่งมั่นในกำรท ำงำน  แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดบัคุณภำพ 2 ผ่ำนเกณฑ ์
6. กิจกรรมการเรยีนรู้ (ระบุใหล้ะเอียดและชัดเจน) 
วิธีสอน (วิธีสอนโดยใช้  วิธีการทางประวัติศาสตร์) 



 
 

 

ชั่วโมงท่ี 1       ขัน้ท่ี 1   ก าหนดประเดน็ปัญหาหรือข้อสมมติุฐาน 
1.ครูให้นกัเรียนดูภำพกรุงศรีอยุธยำที่แสดงถึงควำมเจริญรุ่งเรืองในอดีต เช่น ภำพแผนที่แสดงภูมิศำสตร์ วัด พระบรมมหำรำชวัง เปน็ต้น 
จำกนั้นครูตั้งค ำถำมเพื่อก ำหนดแนวทำงให้นกัเรียนคิดปัญหำ เช่น 
  - เพรำะเหตุใด กรุงศรีอยุธยำจงึมีควำมเจรญิรุง่เรืองในอดีต 
  - สำเหตุส ำคัญประกำรใดทีท่ ำใหก้รงุศรอียุธยำเสื่อมอ ำนำจ 
  - หำกกรุงศรีอยุธยำไม่เสื่อมอ ำนำจ เมืองหลวงของไทยในปัจจุบนัควรจะตัง้อยู่ที่ใด 
2.นักเรียนตอบค ำถำมกระตุน้ควำมคิด 
(ค ำถำมกระตุน้ควำมคิด)   นักเรยีนคิดว่ำ ควำมมั่นคงของอำณำจักรอยุธยำ ข้ึนอยู่กับองค์ประกอบอะไร (ดุลยพินิจของครูผูส้อน) 

ขัน้ท่ี 2   รวบรวมหลกัฐาน 
1. ครูแจกหลกัฐำนที่จัดเตรยีมไว้ ให้นักเรียนแตล่ะกลุม่ ดังนี ้
  -กลุ่มที่ 1 พระรำชพงศำวดำรกรงุเก่ำ ฉบบัหลวงประเสริฐฯ 
  -กลุ่มที่ 2 ประวัติศำสตร์ไทยสมัยกรุงศรีอยุธยำ ของ รอง ศยำมำนนท ์
  -กลุ่มที่ 3 พงศำวดำรกรงุศรีอยุธยำ ฉบับวัน วลติ 
  -กลุ่มที่ 4 ค ำให้กำรชำวกรุงเก่ำ  กรมศิลปำกร 
  -กลุ่มที่ 5 ประวัติศำสตร์ไทยยุคก่อนประวัติศำสตร์ถึงสิ้นอยุธยำ ของถนอม อำนำมวัฒน ์
2.ครูใหส้มำชิกแตล่ะกลุม่จบัคู่กัน จำกนั้นให้แตล่ะคู่ร่วมกันศึกษำควำมรู้ ตำมประเด็นดงัต่อไปนี ้
  -คู่ที่ 1 ศึกษำควำมรู้เรื่อง กำรเสียกรงุศรอียุธยำครัง้ที่ 1 และกำรกอบกู้เอกรำช 

-คู่ที่ 2 ศึกษำควำมรู้เรื่อง กำรเสียกรงุศรอียุธยำครัง้ที่ 2 และกำรกอบกู้เอกรำช    
ให้นักเรียนบันทึกควำมรู้ที่ไดจ้ำกกำรศึกษำลงในแบบบันทึกกำรอ่ำน 

3.นักเรียนตอบค ำถำมกระตุน้ควำมคิด ข้อ 1-2 
(ค ำถำมกระตุน้ควำมคิด)  1.ค ำว่ำ “กรงุศรอียุธยำไมส่ิ้นคนด”ี หมำยควำมว่ำอย่ำงไร 
                                       (ถึงแม้กรงุศรอียุธยำจะถูกรุกรำนจนเสียอสิรภำพแต่ก็ยงัมผีู้กล้ำหำญกอบกู้เอกรำชคืนมำได)้ 
2.เพรำะเหตุใด พระนเรศวรจึงตอ้งกูเ้อกรำชขณะด ำรงพระยศเป็นพระมหำอุปรำช (มีควำมพร้อมและประสบโอกำสในกำรกอบกูเ้อกรำช) 
ชัว่โมงท่ี 2       ขัน้ท่ี 3   วิเคราะหแ์ละประเมินคณุค่าของข้อมลู 
1.นักเรียนศึกษำข้อมลูที่ไดจ้ำกกำรรวบรวมหลกัฐำน แล้วน ำมำตอบค ำถำมตำมประเด็น และวิเครำะห์ควำมน่ำเช่ือถือของแหลง่ข้อมลู 
2.นักเรียนน ำหลักฐำนทีร่วบรวมมำตรวจสอบกบัประเด็นปัญหำที่ครกู ำหนดให้ จำกนั้นช่วยกันค้นหำเหตผุลและควำมจริงจำกหลักฐำนและ
วิเครำะห์ควำมนำ่เช่ือถือของหลักฐำน 
3.นักเรียนตอบค ำถำมกระตุน้ควำมคิด( 
ค ำถำมกระตุ้นควำมคิด)   เนื้อควำมใน “ค ำให้กำรชำวกรุงเก่ำ” ที่ว่ำมคีนทรยศช่วยทัพพม่ำเข้ำกรงุได้น้ัน นักเรียนคิดว่ำหลักฐำนดังกล่ำวมี
ควำมน่ำเช่ือถือมำกนอ้ยเพียงใด      (ดุลยพินจิของครผูู้สอน) 

 
 



 
 

 

ขั้นท่ี 4   ตีความและสังเคราะห์ 
1.สมำชิกแตล่ะคู่ผลัดกันอธิบำยแลกเปลี่ยนควำมรูซ้ึ่งกนัและกัน จนสมำชิกทุกคนมีควำมเข้ำใจชัดเจน 
2.ครูแจกใบงำนที่ 2.8 เรื่อง กำรเสือ่มอ ำนำจของอำณำจกัรอยุธยำ และกำรกู้เอกรำช ใหส้มำชิกแตล่ะกลุ่มช่วยกันท ำ โดยน ำข้อมูลจำกกำร
ตีควำมหลักฐำนในข้ันที่ 3 มำพิจำรณำประกอบ จำกนัน้ร่วมกันสรปุ วิเครำะห์ และสังเครำะห์ใหเ้ป็นข้อเทจ็จรงิของกลุ่ม  
3.นักเรียนตอบค ำถำมกระตุน้ควำมคิด 
(ค ำถำมกระตุน้ควำมคิด)   ยุทธวิธีของพระยำตำกที่ว่ำ “ มือ้นี้เรำจะเค้ียวข้ำว และทบุหม้อข้ำว” มผีลอย่ำงไรต่อกำรกอบกูเ้อกรำช  
  ขัน้ท่ี 5   น าเสนอข้อมลู 
1.นักเรียนแตล่ะกลุ่มส่งตัวแทนเพื่อน ำเสนอใบงำนที่ 2.8 หนำ้ช้ันเรียน โดยให้นกัเรียนแลกเปลี่ยนควำมคิดระหว่ำงกลุม่ 
2.ครูและนกัเรียนร่วมกันเฉลยค ำตอบในใบงำนที่ 2.8  ครูตรวจสอบควำมถูกตอ้งและอธิบำยเพิ่มเติมให้นักเรยีนเข้ำใจชัดเจน 
3.นักเรียนตอบค ำถำมกระตุน้ควำมคิด 
(ค ำถำมกระตุน้ควำมคิด)  นักเรียนได้ข้อคิดอะไร จำกเหตุกำรณ์เสียกรุงศรีอยุธยำทัง้สองครัง้  
7. สื่อ / แหล่งการเรียนรู ้(ท่ีใช้ในแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้) 
 7.1  สื่อการเรียนรู้ 
  1)หนงัสอืเรียน ประวัติศำสตร์ ม.2 
  2)บัตรภำพ 
  3)ใบงำนที่ 2.8 เรื่อง กำรเสื่อมอ ำนำจของอำณำจักรอยุธยำ และกำรกูเ้อกรำช 
7..2  แหล่งการเรยีนรู้ 
   - 
8. บันทึกหลังการสอน 
 8.1 ดา้นความรู ้
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
 8.2 ดา้นทักษะกระบวนการ 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
 8.3 ดา้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  8.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
  8.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 



 
 

 

 8.4 ดา้นสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
 
9. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
 
       
 
 
 
 
10. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา สาสนาและวัฒนธรรม 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
 
 
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ ....................................................... ผูส้อน 
(  นำงสำวณัฐกำญจน์  แช่มช้อย  ) 

วันที่ ......................................................................... 

ลงช่ือ .......................................................  
       (  นำยพรเทพ  พันพุก  ) 

วันที่ ......................................................................... 



 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแผนท่ีภมิูประเทศอาณาจกัรอยุธยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพพระนารายณ์ราชนิเวศน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพวดัไชยวฒันาราม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพวดัพุทไธสวรรย ์

 

บตัรภาพ 


 

ท่ีมา : ภำพที ่1 http://www.tui.gen-y.co.th 
 ภำพที ่2 http://www.thailandsworld.com  

 ภำพที ่3 http://travel.kapook.com 
 ภำพที ่4 http://www.holidaythai.com  

1 2 
3 4 

 



 
 

 

 

 

 ใบงานท่ี 

 2.8  
 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรยีนสรุปขอ้มลูควำมรูท้ ีไ่ดจ้ำกกำรศกึษำลงในตำรำง โดยสงัเขป 

การเสีย 
กรงุศรีอยธุยา 

สาเหต ุ เหตกุารณ์หลงัเสียกรงุ การกอบกู้เอกราช 

ครัง้ท่ี 1     

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

การเส่ือมอ านาจของอาณาจกัรอยธุยา  
และการกู้เอกราช 



 
 

 

 

การเสีย 
กรงุศรีอยธุยา 

สาเหต ุ เหตกุารณ์หลงัเสียกรงุ การกอบกู้เอกราช 

ครัง้ท่ี 2     

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 
 

 

 

 

 ใบงานท่ี 

 2.8  
 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรยีนสรุปขอ้มลูควำมรูท้ ีไ่ดจ้ำกกำรศกึษำลงในตำรำง โดยสงัเขป 

การเสีย 
กรงุศรีอยธุยา 

สาเหต ุ เหตกุารณ์หลงัเสียกรงุ การกอบกู้เอกราช 

ครัง้ท่ี 1  1. สมเดจ็พระมหาจกัรพรรดแิละ  

  สมเดจ็พระมหนิทราธริาช  

 บาดหมางกบัพระมหาธรรม  

 ราชาเจา้เมอืงพษิณุโลก  

 2. ไทยขาดก าลงัใจ เนือ่งจาก  

 สมเดจ็พระมหาจกัรพรรด ิ  

 สวรรคตขณะบญัชาการศกึ  

 3. พระยาจกัรซีึง่เป็นแมท่พัไทย  

 อาสาเป็นไสศ้กึใหแ้กพ่มา่  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 1. พมา่กวาดตอ้นชาวไทยไปเป็น 

  เชลยจ านวนมาก รวมถงึสมเดจ็ 

 พระมหนิทราธริาช ซึง่ได ้  

 ประชวรและสวรรคตระหวา่ง  

 ทาง  

 2. พระเจา้บเุรงนองแต่งตัง้พระ  

 มหาธรรมราชาขึน้ครองราชย์  

 เป็นกษตัรยิ์แห่งกรงุศรอียุธยา  

 3. พระมหาธรรมราชาขอพระ  

 นเรศวรจากพระเจา้บเุรงนอง  

 เพือ่ใหก้ลบัมาด ารงต าแหน่ง  

 พระมหาอุปราชาและใหค้รอง  

 เมอืงพษิณุโลก  

 4. พระเจา้นนัทบเุรงออกอุบาย  

 ก าจดัพระนเรศวร เนือ่งจาก  

 เกรงวา่จะเป็นภยัแกพ่มา่  

 ในอนาคต  

   

 1. สมเดจ็พระนเรศวรหลัง่  

  ทกัษโิณทกประกาศอสิรภาพ  

 ทีเ่มอืงแครง  

 2. สมเดจ็พระนเรศวรทรงพระแสง 

 ปืนยาวขา้มแมน่ ้ าสะโตงถูก  

 สรุกรรมาแมท่พัพม่าผูบ้ญัชา  

 การศกึเสยีชวีติบนคอชา้ง  

 3. สมเดจ็พระนเรศวรทรงชนะ  

 การท ายุทธหตัถกีบัพระมหา  

 อุปราชาของพมา่ โดยทรง  

 พระแสงของา้วฟันพระมหา  

 อุปราชาสิน้พระชนมบ์นคอชา้ง 

    

   

   

   

   

   

 

 
 
 
 

การเส่ือมอ านาจของอาณาจกัรอยธุยา  
และการกู้เอกราช 

 



 
 

 

การเสีย 
กรงุศรีอยธุยา 

สาเหต ุ เหตกุารณ์หลงัเสียกรงุ การกอบกู้เอกราช 

ครัง้ท่ี 2  1. ชนชัน้ปกครองบาดหมาง  

  กนัเอง ท าใหก้ารเมอืง  

 การปกครองอ่อนแอ และ  

 เสือ่มโทรมลง  

 2. กรงุศรอียุธยาวา่งเวน้จากการ  

 ท าศกึใหญ่มานานนับศตวรรษ  

 (หลงัสิน้รชัสมยัสมเดจ็  

 พระนเรศวรมหาราช)  

 3. อยุธยาขาดแคลนอาหาร  

  ขาดกระสนุดนิด าปืนใหญ่  

 ก าลงัไพรพ่ลเหนือ่ยลา้ และ  

 ขาดขวญัก าลงัใจ เนือ่งจาก  

 กองทพัพมา่ปิดลอ้มกรงุศร  ี  

 อยุธยาเป็นเวลานาน  

 4. พมา่สง่ไสศ้กึเขา้มาสบื  

 ความลบัในกองทพัของอยุธยา  

   

   

 1. พมา่เผาท าลายกรงุศรอียุธยา  

  และกวาดตอ้นเชลยไปเป็น  

 จ านวนมาก  

 2. พมา่เกดิสงครามกบัจนีจงึ  

 ตอ้งน าก าลงัทพัใหญ่กลบั  

 ไปยงัแผน่ดนิพมา่ เหลอืไว ้  

 เพยีงแต่กองทพัย่อยสว่นหนึง่  

 ซึง่มสีกุีพ้ระนายกองควบคมุ  

 อยู่ทีค่า่ยโพธิส์ามตน้  

 3. เกดิชุมนุมคนไทยขึน้หลาย  

 ชมุนุม ผูน้ าตามหวัเมอืงต่าง  

 กต็ัง้ตวัเป็นใหญ่  

   

   

   

   

   

   

 1. พระยาตากควบคุมก าลงัคน  

  ฝ่าวงลอ้มพมา่ตัง้แต่กอ่นเสยี  

 กรงุศรอียุธยา ลี้ภยัทาง  

 หวัเมอืงชายฝัง่ตะวนัออกและ  

 ไปตัง้ม ัน่อยู่ทีเ่มอืงจนัทบรุ ี  

 2. พระยาตากควบคุมก าลงัพล  

 เพือ่กลบัมาไล่กองทพัพมา่ที ่  

 คา่ยโพธิส์ามตน้ ฆ่าสกุีพ้ระ  

 นายกองเสยีชวีติ จากนัน้ได ้  

 ปราบชุมนุมคนไทย เพือ่  

 รวบรวมคนไทยใหเ้ป็นปึกแผน่ 

 3. พระยาตากส ารวจความ  

 เสยีหายของกรงุศรอียุธยา  

 และเหน็วา่ยากแกก่ารบรูณะ  

 จงึตดัสนิใจยา้ยเมอืงหลวง  

 ไปยงักรงุธนบรุ ีและปราบดา  

 ภเิษกขึน้เป็น สมเดจ็  

 พระบรมราชาที ่4  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

แบบบนัทึกการอ่าน 
 

 
  

ชือ่หนงัสอื  ชือ่ผูแ้ต่ง   นำมปำกกำ   

ส ำนกัพมิพ์  สถำนทีพ่มิพ์   ปีทีพ่มิพ์    

จ ำนวนหน้ำ   รำคำ  บำท อ่ำนวนัที ่  เดอืน   พ.ศ.   เวลำ   
          
 1. สำระส ำคญัของเรื่อง 
       
       

             
       

 2. วเิครำะหข์อ้คดิ/ประโยชน์ทีไ่ดจ้ำกเรื่องทีอ่่ำน 
       
       
       

 3. สิง่ทีส่ำมำรถน ำไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ ำวนั  
       
       

      

 4. ขอ้เสนอแนะของคร ู  
       
       
       
  

 ลงชื่อ  นกัเรยีน ลงชื่อ  ผูป้กครอง 
  ( ) ( ) 
 

 ลงชื่อ ครผููส้อน 
 ( )  
 
เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ผลงำนมีความสมบรูณ์ชดัเจน ให ้ 4 คะแนน ผลงำนมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่ ให ้ 2 คะแนน 
 ผลงำนมีข้อบกพร่องเพียงเลก็น้อย     ให ้  3   คะแนน ผลงำนมีข้อบกพร่องมาก               ให ้ 1   คะแนน 



 
 

 

 

แบบสงัเกตพฤติกรรม    การท างานรายบคุคล  
 

ค าช้ีแจง :  ให ้ผูส้อน สงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนในระหวำ่งเรยีนและนอกเวลำเรยีน แลว้ขดี ✓ ลงในช่อง 
 ทีต่รงกบัระดบัคะแนน 

 

ล าดบั 
ท่ี 

ช่ือ-สกลุ 
ของผู้รบัการประเมิน 

ความตัง้ใจ 
ในการท างาน 

ความ
รบัผิดชอบ 

การตรงต่อ
เวลา 

ความสะอาด
เรียบร้อย 

ผลส าเรจ็ 
ของงาน 

รวม 
20 

คะแนน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       
      

 ลงชื่อ .................................................... ผูป้ระเมนิ  
  ................ /................ /................ 
 
 

 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมอย่างสม า่เสมอ ให ้ 4 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบ่อยครัง้ ให ้ 3 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบางครัง้ ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมน้อยครัง้ ให ้ 1 คะแนน 

เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดบัคณุภาพ 
18 - 20 ดมีำก 
14 - 17 ด ี
10 - 13 พอใช ้

ต ่ำกวำ่ 10 ปรบัปรงุ 
 



 
 

 

 

แบบสงัเกตพฤติกรรม    การท างานกลุ่ม  
 

ค าช้ีแจง :  ให ้ผูส้อน สงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนในระหวำ่งเรยีนและนอกเวลำเรยีน แลว้ขดี ✓ ลงในช่อง 
 ทีต่รงกบัระดบัคะแนน 

 

ล าดบั 
ท่ี 

ช่ือ-สกลุ 
ของผู้รบัการประเมิน 

การแสดง
ความคิดเห็น 

การยอมรบั 
ฟังคนอ่ืน 

การท างาน 
ตามท่ีได้รบั 
มอบหมาย 

ความมีน ้าใจ 

การมี 
ส่วนร่วมใน
การปรบัปรงุ 
ผลงานกลุ่ม 

รวม 
20 

คะแนน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       
      

 ลงชื่อ .................................................... ผูป้ระเมนิ  
  ................ /................ /................ 
 
 

 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมอย่างสม า่เสมอ ให ้ 4 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบ่อยครัง้ ให ้ 3 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบางครัง้ ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมน้อยครัง้ ให ้ 1 คะแนน 

เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดบัคณุภาพ 
18 - 20 ดมีำก 
14 - 17 ด ี
10 - 13 พอใช ้

ต ่ำกวำ่ 10 ปรบัปรงุ 
 



 
 

 

 

แบบประเมิน   คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
 

ค าช้ีแจง :   ให ้ผูส้อน สงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนในระหวำ่งเรยีนและนอกเวลำเรยีน แลว้ขดี ✓ ลงในช่อง 
 ทีต่รงกบัระดบัคะแนน 

 

คณุลกัษณะ 
อนัพึงประสงคด้์าน 

รายการประเมิน 
ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 

1. รกัชาติ ศาสน์ 
 กษตัริย ์

1.1 ยนืตรงเมือ่ไดย้นิเพลงชำต ิรอ้งเพลงชำตไิด ้และอธบิำยควำมหมำยของ 
เพลงชำต ิ

    

1.2 ปฏบิตัตินตำมสทิธแิละหน้ำทีข่องนกัเรยีน     

1.3 ใหค้วำมร่วมมอื รว่มใจ ในกำรท ำงำนกบัสมำชกิในโรงเรยีน     

1.4 เขำ้รว่มกจิกรรมและมสีว่นรว่มในกำรจดักจิกรรมทีส่รำ้งควำมสำมคัค ี
ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อโรงเรยีนและชมุชน 

    

1.5 เขำ้รว่มกจิกรรมทำงศำสนำทีต่นนับถอื ปฏบิตัตินตำมหลกัของศำสนำ     

1.6 เขำ้รว่มกจิกรรมและมสีว่นรว่มในกำรจดักจิกรรมทีเ่กีย่วกบัสถำบนั
พระมหำกษตัรยิ์ตำมทีโ่รงเรยีนและชมุชนจดัขึน้ 

    

2. ซ่ือสตัย ์สุจริต 2.1 ใหข้อ้มลูทีถู่กตอ้ง และเป็นจรงิ     

2.2 ปฏบิตัใินสิง่ทีถู่กตอ้ง ละอำย และเกรงกลวัทีจ่ะท ำควำมผดิ ท ำตำม
สญัญำทีต่นใหไ้วก้บัเพื่อน พ่อแม ่หรอืผูป้กครอง และคร ู

    

2.3 ปฏบิตัติ่อผูอ้ื่นดว้ยควำมซื่อตรง ไมห่ำประโยชน์ในทำงทีไ่มถู่กต้อง     

3. มีวินัย 
รบัผิดชอบ 

3.1 ปฏบิตัติำมขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของครอบครวั 
และโรงเรยีน ตรงต่อเวลำในกำรปฏบิตักิจิกรรมต่ำงๆ ในชวีติประจ ำวนั 
และรบัผดิชอบในกำรท ำงำน 

    

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1 แสวงหำขอ้มลูจำกแหล่งกำรเรยีนรูต้่ำงๆ     

4.2 มกีำรจดบนัทกึควำมรูอ้ย่ำงเป็นระบบ     

4.3 สรปุควำมรูไ้ดอ้ย่ำงมเีหตุผล     

5. อยู่อย่างพอเพียง 5.1 ใชท้รพัย์สนิของตนเอง เชน่ สิง่ของ เครือ่งใช ้ฯลฯ อย่ำงประหยดั คุม้คำ่ 
และเกบ็รกัษำดแูลอย่ำงด ีและใชเ้วลำอย่ำงเหมำะสม 

    

5.2 ใชท้รพัยำกรของส่วนรวมอย่ำงประหยดั คุม้คำ่ และเกบ็รกัษำดแูลอย่ำงด ี     

5.3 ปฏบิตัตินและตดัสนิใจดว้ยควำมรอบคอบ มเีหตุผล     

5.4 ไมเ่อำเปรยีบผูอ้ื่น และไมท่ ำใหผู้อ้ื่นเดอืดรอ้น พรอ้มใหอ้ภยัเมือ่ผูอ้ื่น
กระท ำผดิพลำด 

    

 



 
 

 

คณุลกัษณะ 
อนัพึงประสงคด้์าน 

รายการประเมิน 
ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 

 5.5 วำงแผนกำรเรยีน กำรท ำงำนและกำรใชช้วีติประจ ำวนับนพื้นฐำนของ
ควำมรู ้ขอ้มลู ขำ่วสำร 

    

5.6 รูเ้ท่ำทนักำรเปลีย่นแปลงทำงสงัคม และสภำพแวดลอ้ม ยอมรบัและ
ปรบัตวั อยู่รว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่ำงมคีวำมสขุ 

    

6. มุ่งมัน่ในการ 
 ท างาน 

6.1 มคีวำมตัง้ใจและพยำยำมในกำรท ำงำนทีไ่ดร้บัมอบหมำย     

6.2 มคีวำมอดทนและไมท่อ้แทต้่ออุปสรรคเพื่อใหง้ำนส ำเรจ็     

7. รกัความเป็นไทย 7.1 มจีติส ำนึกในกำรอนุรกัษ์วฒันธรรมและภมูปัิญญำไทย     

7.2 เหน็คณุค่ำและปฏบิตัตินตำมวฒันธรรมไทย     

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รูจ้กัชว่ยพ่อแม ่ผูป้กครอง และครทู ำงำน     

8.2 อำสำท ำงำน ชว่ยคดิ ช่วยท ำ และแบง่ปันสิง่ของใหผู้อ้ื่น     

8.3 ดแูล รกัษำทรพัย์สมบตัขิองหอ้งเรยีน โรงเรยีน ชมุชน      

8.4 เขำ้รว่มกจิกรรมเพื่อสงัคมและสำธำรณประโยชน์ของโรงเรยีน     

 

 ลงชื่อ .................................................... ผูป้ระเมนิ  
  ................ /................ /................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมอย่างสม า่เสมอ ให ้ 4 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบ่อยครัง้ ให ้ 3 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบางครัง้ ให ้ 2 คะแนน 
 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมน้อยครัง้ ให ้ 1 คะแนน 
 

เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดบัคณุภาพ 
191 - 108  ดมีำก 
73 - 90 ด ี
54 - 72 พอใช ้

ต ่ำกวำ่ 54 ปรบัปรงุ 
 



 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพพระบรมราชานุสาวรียพ์ระเจ้าตากสินมหาราช 

 


 

บตัรภาพ 

ท่ีมา : ณรงค ์พ่วงพศิ และวฒุชิยั มลูศลิป์. 2553. หนังสือเรยีน รายวิชาพืน้ฐาน ประวติัศาสตร ์ม.2. พมิพ์คร ัง้ที ่11. 
 กรงุเทพมหำนคร : อกัษรเจรญิทศัน์. 



 
 

 

 

 

 ใบงานท่ี 

 3.1 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจกัรธนบรีุ 

 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรยีนตอบค ำถำมต่อไปนี้ 

 1. กำรเสยีกรุงศรอียธุยำ ครัง้ที ่2 มสีำเหตุมำจำกอะไร และสภำพบำ้นเมอืงภำยหลงัจำกเสยีกรงุศรอียธุยำ 
  ครัง้ที ่2 ใหแ้ก่พม่ำเป็นอยำ่งไร 
     
    

    
    

 2. ท ำเลทีต่ ัง้ของกรุงธนบุร ีมคีวำมเหมำะสมต่อกำรเป็นรำชธำนีแห่งใหม่อยำ่งไรบำ้ง 
     
    
    
    

 3. ควำมเขม้แขง็ทำงกำรทหำร สง่ผลต่อควำมมัน่คงและควำมเจรญิรุง่เรอืงของอำณำจกัรธนบุรอียำ่งไร 
     
    
    

    

 4. พระเจำ้ตำกสนิมหำรำช ทรงฟ้ืนฟูเศรษฐกจิของกรุงธนบรุดีว้ยวธิกีำรใด 
     
    

    
    

 5. นโยบำยฟ้ืนฟูพระพุทธศำสนำ สง่ผลต่อควำมเจรญิรุ่งเรอืงของอำณำจกัรธนบุรอียำ่งไร 
     
    
    
    



 
 

 

 

 

 ใบงานท่ี 

 3.1 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจกัรธนบรีุ 

 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรยีนตอบค ำถำมต่อไปนี้ 

 1. กำรเสยีกรุงศรอียธุยำ ครัง้ที ่2 มสีำเหตุมำจำกอะไร และสภำพบำ้นเมอืงภำยหลงัจำกเสยีกรงุศรอียธุยำ 
  ครัง้ที ่2 ใหแ้ก่พม่ำเป็นอยำ่งไร 
   การเสยีกรงุศรอียุธยา คร ัง้ที ่2 เกดิขึน้เพราะก าลงัไพรพ่ลของกรงุศรอียุธยาขาดประสบการณ์ในการท าสงคราม  
   ขนาดใหญ่ และกองทพัพมา่ไดป้รบัเปลีย่นยุทธศาสตรใ์นการสูร้บ ท าใหก้รงุศรอียุธยาถูกกองทพัพมา่เขา้ยดึครอง  

   พระราชวงั วดัวาอาราม และบา้นเรอืนราษฎรถูกเผาท าลายเสยีหายเป็นจ านวนมาก และทรดุโทรมเกนิกว่าจะบรูณะ  
   ใหด้ขี ึน้ไดด้งัเดมิ  

 2. ท ำเลทีต่ ัง้ของกรุงธนบุร ีมคีวำมเหมำะสมต่อกำรเป็นรำชธำนีแห่งใหม่อยำ่งไรบำ้ง 
   กรงุธนบรุตี ัง้อยู่ไมไ่กลจากกรงุศรอียุธยามากนกั ตัง้อยู่บรเิวณทีม่นี ้าลกึและใกลท้ะเล ยากแกก่ารโจมตขีองขา้ศกึ  
   และสามารถตดิต่อคา้ขายกบัต่างชาตไิดง้า่ย ทัง้ยงัมขีนาดเลก็และมป้ีอมปราการขนาดย่อมเพยีงพอกบัก าลงัไพรพ่ล  
   ของพระยาตาก (สนิ) ในการดแูลรกัษาบา้นเมอืง และหากเกดิเหตุการณ์คบัขนัจวนตวั ยงัสามารถถอยทพักลบัเขา้  
   เมอืงจนัทบรุไีดง้า่ย  

 3. ควำมเขม้แขง็ทำงกำรทหำร สง่ผลต่อควำมมัน่คงและควำมเจรญิรุง่เรอืงของอำณำจกัรธนบุรอียำ่งไร 
   ภายหลงัจากเสยีกรงุศรอียุธยา คร ัง้ที ่2 สมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราชไดร้วบรวมชมุนุมต่างๆ ทีเ่ป็นใหญ่ใหม้าอยู่  
   ใตอ้ านาจของพระองคไ์ดเ้ป็นผลส าเรจ็ ท าใหอ้ านาจทางการทหารของกรงุธนบรุเีป็นทีเ่กรงขามของขา้ศกึ สง่ผลให้  
   กรงุธนบรุสีามารถขยายอาณาเขตออกไปไดก้วา้งขวางมากยิง่ขึน้  

    

 4. พระเจำ้ตำกสนิมหำรำช ทรงฟ้ืนฟูเศรษฐกจิของกรุงธนบรุดีว้ยวธิกีำรใด 
   เศรษฐกจิในสมยัธนบรุตีกต า่มาก สบืเนือ่งมาจากการเสยีกรงุศรอียุธยา คร ัง้ที ่2 สมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช  
   จงึตอ้งใชน้โยบายแกไ้ขปัญหาเศรษฐกจิอย่างเรง่ดว่น เชน่ การแกปั้ญหาการขาดแคลนขา้วสาร ขา้วเปลอืก การอาศยั  

   พ่อคา้ส าเภาจนีเพือ่ช่วยแกไ้ขใหก้ารคา้ฟ้ืนตวั การสง่เสรมิใหร้าษฎรท านา และเพาะปลูกพชืพนัธุ์ต่างๆ จงึสามารถ  
   ท าใหฟ้ื้นฟูเศรษฐกจิไดอ้ย่างรวดเรว็  

 5. นโยบำยฟ้ืนฟูพระพุทธศำสนำ สง่ผลต่อควำมเจรญิรุ่งเรอืงของอำณำจกัรธนบุรอียำ่งไร 
   สมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช ทรงใหค้วามส าคญักบัพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิง่ โดยเฉพาะการฟ้ืนฟูคณะสงฆ์  
   ทีเ่สือ่มโทรมลงไปมากเมือ่คราวเสยีกรงุศรอียุธยาใหม้คีวามเจรญิรุง่เรอืงดงัเดมิ เพราะพระพุทธศาสนาถอืเป็น  
   หลกัส าคญัในการด าเนินชวีติของคนในสงัคม  
    



 
 

 

แบบบนัทึกการอ่าน 
 

 
  

ชือ่หนงัสอื  ชือ่ผูแ้ต่ง   นำมปำกกำ   

ส ำนกัพมิพ์  สถำนทีพ่มิพ์   ปีทีพ่มิพ์    

จ ำนวนหน้ำ   รำคำ  บำท อ่ำนวนัที ่  เดอืน   พ.ศ.   เวลำ   
          
 1. สำระส ำคญัของเรื่อง 
       
       

             
       

 2. วเิครำะหข์อ้คดิ/ประโยชน์ทีไ่ดจ้ำกเรื่องทีอ่่ำน 
       
       
       

 3. สิง่ทีส่ำมำรถน ำไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ ำวนั  
       
       

      

 4. ขอ้เสนอแนะของคร ู  
       
       
       
  

 ลงชื่อ  นกัเรยีน ลงชื่อ  ผูป้กครอง 
  ( ) ( ) 
 

 ลงชื่อ ครผููส้อน 
 ( )  
 
เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ผลงำนมีความสมบรูณ์ชดัเจน ให ้ 4 คะแนน ผลงำนมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่ ให ้ 2 คะแนน 
 ผลงำนมีข้อบกพร่องเพียงเลก็น้อย ให ้  3   คะแนน ผลงำนมีข้อบกพร่องมาก ให ้ 1  คะแนน 



 
 

 

 

แบบสงัเกตพฤติกรรม    การท างานรายบคุคล  
 

ค าช้ีแจง :  ให ้ผูส้อน สงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนในระหวำ่งเรยีนและนอกเวลำเรยีน แลว้ขดี ✓ ลงในช่อง 
 ทีต่รงกบัระดบัคะแนน 

 

ล าดบั 
ท่ี 

ช่ือ-สกลุ 
ของผู้รบัการประเมิน 

ความตัง้ใจ 
ในการท างาน 

ความ
รบัผิดชอบ 

การตรงต่อ
เวลา 

ความสะอาด
เรียบร้อย 

ผลส าเรจ็ 
ของงาน 

รวม 
20 

คะแนน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       
      

 ลงชื่อ .................................................... ผูป้ระเมนิ  
  ................ /................ /................ 
 
 

 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมอย่างสม า่เสมอ ให ้ 4 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบ่อยครัง้ ให ้ 3 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบางครัง้ ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมน้อยครัง้ ให ้ 1 คะแนน 
 

เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดบัคณุภาพ 
18 - 20 ดมีำก 
14 - 17 ด ี
10 - 13 พอใช ้

ต ่ำกวำ่ 10 ปรบัปรงุ 
 



 
 

 

 

แบบสงัเกตพฤติกรรม    การท างานกลุม่  
 

ค าช้ีแจง :  ให ้ผูส้อน สงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนในระหวำ่งเรยีนและนอกเวลำเรยีน แลว้ขดี ✓ ลงในช่อง 
 ทีต่รงกบัระดบัคะแนน 

 

ล าดบั 
ท่ี 

ช่ือ-สกลุ 
ของผู้รบัการประเมิน 

ความ 
ร่วมมือกนั 
ท ากิจกรรม 

การแสดง
ความคิดเห็น 

การรบัฟัง
ความคิดเห็น 

ความตัง้ใจ
ท างาน 

การแก้ไข 
ปัญหา/หรือ 
ปรบัปรงุ 

ผลงานกลุ่ม 

รวม 
20 

คะแนน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       
      

 ลงชื่อ .................................................... ผูป้ระเมนิ  
  ................ /................ /................ 
 
 

 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมอย่างสม า่เสมอ ให ้ 4 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบ่อยครัง้ ให ้ 3 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบางครัง้ ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมน้อยครัง้ ให ้ 1 คะแนน 
 

เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดบัคณุภาพ 
18 - 20 ดมีำก 
14 - 17 ด ี
10 - 13 พอใช ้

ต ่ำกวำ่ 10 ปรบัปรงุ 
 



 
 

 

 

แบบประเมิน   คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
 

ค าช้ีแจง :   ให ้ผูส้อน สงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนในระหวำ่งเรยีนและนอกเวลำเรยีน แลว้ขดี ✓ ลงในช่อง 
 ทีต่รงกบัระดบัคะแนน 

 

คณุลกัษณะ 
อนัพึงประสงคด้์าน 

รายการประเมิน 
ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 

1. รกัชาติ ศาสน์ 
 กษตัริย ์

1.1 ยนืตรงเมือ่ไดย้นิเพลงชำต ิรอ้งเพลงชำตไิด ้และอธบิำยควำมหมำยของ 
เพลงชำต ิ

    

1.2 ปฏบิตัตินตำมสทิธแิละหน้ำทีข่องนกัเรยีน     

1.3 ใหค้วำมร่วมมอื รว่มใจ ในกำรท ำงำนกบัสมำชกิในโรงเรยีน     

1.4 เขำ้รว่มกจิกรรมและมสีว่นรว่มในกำรจดักจิกรรมทีส่รำ้งควำมสำมคัค ี
ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อโรงเรยีนและชมุชน 

    

1.5 เขำ้รว่มกจิกรรมทำงศำสนำทีต่นนับถอื ปฏบิตัตินตำมหลกัของศำสนำ     

1.6 เขำ้รว่มกจิกรรมและมสีว่นรว่มในกำรจดักจิกรรมทีเ่กีย่วกบัสถำบนั
พระมหำกษตัรยิ์ตำมทีโ่รงเรยีนและชมุชนจดัขึน้ 

    

2. ซ่ือสตัย ์สุจริต 2.1 ใหข้อ้มลูทีถู่กตอ้ง และเป็นจรงิ     

2.2 ปฏบิตัใินสิง่ทีถู่กตอ้ง ละอำย และเกรงกลวัทีจ่ะท ำควำมผดิ ท ำตำม
สญัญำทีต่นใหไ้วก้บัเพื่อน พ่อแม ่หรอืผูป้กครอง และคร ู

    

2.3 ปฏบิตัติ่อผูอ้ื่นดว้ยควำมซื่อตรง ไมห่ำประโยชน์ในทำงทีไ่มถู่กต้อง     

3. มีวินัย 
รบัผิดชอบ 

3.1 ปฏบิตัติำมขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของครอบครวั 
และโรงเรยีน ตรงต่อเวลำในกำรปฏบิตักิจิกรรมต่ำงๆ ในชวีติประจ ำวนั 
และรบัผดิชอบในกำรท ำงำน 

    

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1 แสวงหำขอ้มลูจำกแหล่งกำรเรยีนรูต้่ำงๆ     

4.2 มกีำรจดบนัทกึควำมรูอ้ย่ำงเป็นระบบ     

4.3 สรปุควำมรูไ้ดอ้ย่ำงมเีหตุผล     

5. อยู่อย่างพอเพียง 5.1 ใชท้รพัย์สนิของตนเอง เชน่ สิง่ของ เครือ่งใช ้ฯลฯ อย่ำงประหยดั คุม้คำ่ 
และเกบ็รกัษำดแูลอย่ำงด ีและใชเ้วลำอย่ำงเหมำะสม 

    

5.2 ใชท้รพัยำกรของส่วนรวมอย่ำงประหยดั คุม้คำ่ และเกบ็รกัษำดแูลอย่ำงดี     

5.3 ปฏบิตัตินและตดัสนิใจดว้ยควำมรอบคอบ มเีหตุผล     

5.4 ไมเ่อำเปรยีบผูอ้ื่น และไมท่ ำใหผู้อ้ื่นเดอืดรอ้น พรอ้มใหอ้ภยัเมือ่ผูอ้ื่น
กระท ำผดิพลำด 

    

 



 
 

 

 
 
 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  2        แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี   6   เรื่อง   ภูมปัิญญาและวัฒนธรรมไทยสมยัอยุธยา 
รายวิชา    ประวัติศาสตร์     รหัสวิชา   ส  22131     กลุ่มสาระการเรียนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี   2                       จ านวนเวลาเรยีน    2   ชั่วโมง 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน    ส 4.3 ม.2/3   ระบุภูมิปญัญำและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยำและธนบรุี และอิทธิพลของภูมปิัญญำดงักล่ำวต่อกำร
พัฒนำชำติไทยในยุคต่อมำ 
2. สาระส าคัญ ( ความคิดรวบยอดของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
                กำรเรยีนรูส้ภำพแวดล้อมในชีวิตประจ ำวัน สัง่สมจนเกิดเป็นควำมเจรญิรุง่เรืองทำงภูมิปญัญำและวัฒนธรรมของ
อำณำจกัรอยุธยำ และมีอทิธิพลต่อกำรพฒันำชำติไทยในยุคต่อมำ 
3. สาระการเรียนรู้ 
 3.1 สาระการเรยีนรู้  
  3.1.1 สาระการเรียนรู้ (ท่ีเกิดในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 

            ภูมิปัญญำและวัฒนธรรมไทยสมยัอยุธยำ เช่น กำรควบคุมก ำลังคน และศิลปวัฒนธรรม 
3.1.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ท่ีเกิดในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 

3.2 ทักษะกระบวนการ 
 3.2.1   ควำมสำมำรถในกำรคิด  และในกำรใช้ทักษะชีวิต  

3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  3.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรยีนรู้และตัวชี้วัดท่ี
เกิดในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
               1) ระบุภูมปิัญญำและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยำได ้
  2) อธิบำยอิทธิพลของภูมิปัญญำสมัยอยุธยำที่มีต่อกำรพฒันำชำติไทยในยุคต่อมำได้ 
3.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรยีนรู้) 
   รักชำติศำสน์ กษัตริย ์
   ซื่อสัตย์สจุริต 
   มีวินัย 
   ใฝ่ควำมรู ้
   อยู่อย่ำงพอเพียง 
   มุ่งมั่นในกำรท ำงำน 
   รักควำมเป็นไทย 



 
 

 

 มีจิตสำธำรณะ 
3.4 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน(ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 

   ควำมสำมำรถในกำรสือ่สำร 
    ควำมสำมำรถในกำรคิด 
   ควำมสำมำรถในกำรแก้ปญัหำ 
   ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต 
   ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลย ี
3.5 ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 (ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู)้ 
   Reading: อ่ำนออก 
   Writing: เขียนได ้
   Arithmatic: มทีักษะในกำรค ำนวณ 
   Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในกำรคิดวิเครำะห์ และแก้ไขปัญหำได ้
   Creativity and Innovation: คิดอย่ำงสร้ำงสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
   Collaboration Teamwork and Leadership: ให้ควำมร่วมมือในกำรท ำงำนเป็นทีมมีภำวะผู้น ำ 
   Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในกำรสื่อสำร และรู้เท่ำทันสือ่ 
    Cross-Cultural Understanding: มีควำมเข้ำใจควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรม 
   Computing and ICT Literacy: มีทกัษะกำรใช้คอมพวิเตอร์ และรู้เท่ำทันเทคโนโลย ี
   Career and Learning Skills: มีทกัษะทำงอำชีพ และกระบวนกำรเรียนรู้ต่ำงๆ 
    Compassion: มีคณุธรรม มเีมตตำกรุณำ มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพื้นฐำนส ำคัญทีผู่้บริหำรโรงเรียน
จะต้องมีเพือ่เป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อนักเรียนได้ศึกษำอย่ำงลึกซึง้ 
3.6 การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ(ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   บูรณำกำรงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน............................................................................ 
   บูรณำกำรเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................ 
   บูรณำกำรโครงกำรโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 
4. ภาระงาน (ทุกภาระงานท่ีเกิดในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
 4.1 ใบงำนที่ 2.9 เรื่อง ภูมิปญัญำและวัฒนธรรมไทยสมัยอยธุยำ 

4.2 ป้ำยนิเทศ เรื่อง พัฒนำกำรของอำณำจักรอยุธยำ 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
5. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ขัน้ต่ า 

ตรวจใบงำนที่ 2.9 ใบงำนที่ 2.9 ร้อยละ 60 ผ่ำนเกณฑ์ 

ตรวจแบบบันทึกกำรอ่ำน แบบบันทึกกำรอ่ำน ระดับคุณภำพ 2 ผ่ำนเกณฑ์ 

ประเมินกำรน ำเสนอผลงำน แบบประเมินกำรน ำเสนอผลงำน ระดับคุณภำพ 2 ผ่ำนเกณฑ์ 

สังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนรำยบุคคล แบบสงัเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนรำยบุคคล ระดับคุณภำพ 2 ผ่ำนเกณฑ์ 

สังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนกลุ่ม ระดับคุณภำพ 2 ผ่ำนเกณฑ์ 

สังเกตควำมมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งม่ันในกำรท ำงำน  แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับคุณภำพ 2 ผ่ำนเกณฑ์ 

ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยกำรเรียนรู้ที ่2 แบบทดสอบหลังเรยีน หน่วยกำรเรียนรู้ที ่2 ร้อยละ 60 ผ่ำนเกณฑ์ 

ตรวจป้ำยนิเทศ เรื่อง พัฒนำกำรของอำณำจักรอยุธยำ แบบประเมินป้ำยนิเทศ เรื่อง พัฒนำกำร ของอำณำจักรอยุธยำ ระดับคุณภำพ 2 ผ่ำนเกณฑ์ 

6. กิจกรรมการเรยีนรู้ (ระบุใหล้ะเอียดและชัดเจน) 
วิธีสอน (วิธีสอนตามแนว  วัฏจักรการเรยีนรู้ (4 MAT)) 
ชั่วโมงท่ี 1       ขั้นท่ี 1   สร้างคุณค่าและประสบการณ์ของสิ่งท่ีเรียน (พัฒนาสมองซีกขวา) 
1.ครูให้นกัเรียนดบูัตรภำพ แล้วสุ่มนกัเรียนเพื่อตอบค ำถำมว่ำเป็นภูมิปัญญำและวัฒนธรรมทีเ่กิดจำกอะไร 
2.ครูให้นกัเรียนแตล่ะคนเสนอภูมิปญัญำและวัฒนธรรมในสมัยอยุธยำที่ตนเองสนใจ โดยให้นักเรียนช้ีแจงเหตผุลประกอบ และบอกคุณค่ำ
ของภูมิปญัญำและวัฒนธรรมดงักล่ำว ตำมควำมคิดและควำมรู้เดมิของตนเอง 
3.นักเรียนตอบค ำถำมกระตุน้ควำมคิด ข้อ 1-2 
 (ค ำถำมกระตุ้นควำมคิด)   1.เรือนเครื่องสบั และเรือนเครื่องผกู เหมำะสมกบัวิถีชีวิตของชำวไทยสมัยอยุธยำหรือไม่ เพรำะเหตุใด 
2.ภูมิปัญญำเกิดข้ึนได้อย่ำงไร     (ประสบกำรณ์กำรแก้ปญัหำในชีวิตประจ ำวัน)  

ขัน้ท่ี 2   วิเคราะหป์ระสบการณ์  (พฒันาสมองซีกซ้าย) 
1.ครูและนกัเรียนร่วมกันเขียนผังมโนทัศน์  เรือ่ง ภูมปิัญญำไทยสมัยอยุธยำ ลงบนกระดำน ครูตรวจสอบควำมถูกตอ้ง  
2.ครูให้นกัเรียนแตล่ะคนศึกษำควำมรูจ้ำกหนังสือเรียนแล้ววิเครำะหภู์มิปัญญำและวัฒนธรรมในสมัยอยุธยำที่ตนเองสนใจ ซึง่ได้เสนอใน
ข้ันที่ 1 ว่ำเป็นภูมิปญัญำหรือวัฒนธรรมประเภทใด และในปจัจบุันยงัคงมีภูมปิญัญำหรอืวัฒนธรรมดงักล่ำวอยูห่รอืไม่ เพรำะเหตุใด 
3.นักเรียนตอบค ำถำมกระตุน้ควำมคิด 
(ค ำถำมกระตุน้ควำมคิด) ควำมเช่ือต่ำงๆ  ในสมัยอยุธยำ เป็นบ่อเกิดของภูมิปญัญำและวัฒนธรรม นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ เพรำะเหตุใด 

ขัน้ท่ี 3   ปรบัประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอด (พฒันาสมองซีกขวา) 
1.ครูแจกใบควำมรู้ เรื่อง ตัวอย่ำงประเพณีชีวิตในสมยัอยุธยำ  ให้นกัเรียนแตล่ะกลุม่ (กลุ่มเดิมจำกแผนกำรจดักำรเรียนรู้ที่ 1) 
2.ครูใหส้มำชิกแตล่ะกลุม่ร่วมกันศึกษำและวิเครำะห์ว่ำ ภูมิปญัญำและวัฒนธรรมต่ำงๆ  ในสมัยอยุธยำนัน้เกดิข้ึนได้อย่ำงไร จำกหนังสือ
เรียน และใบควำมรู ้
3.นักเรียนแตล่ะกลุ่มร่วมกันสรุปเปน็ควำมคิดรวบยอด แสดงถึงควำมส ำคัญ และคุณค่ำของภูมิปญัญำและวัฒนธรรมไทยในสมัยอยุธยำ 
4.นักเรียนตอบค ำถำมกระตุน้ควำมคิด             ( กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม สง่ผลกระทบต่อภูมปิัญญำและวัฒนธรรมอย่ำงไร) 



 
 

 

ขั้นท่ี 4   พัฒนาความคิดรวบยอด (พัฒนาสมองซีกซา้ย) 
1.ครูให้นกัเรียนแตล่ะกลุ่มร่วมกันศึกษำควำมรู้เรื่อง อิทธิพลของภูมปิัญญำและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยำที่มีตอ่กำรพฒันำชำติไทย จำก
หนังสือเรยีน หนงัสอืค้นคว้ำเพิม่เตมิ หอ้งสมุด หรอืแหลง่ข้อมลูสำรสนเทศ   
2.นักเรียนน ำควำมรูท้ี่ได้จำกกำรศึกษำมำบนัทึกลงในแบบบันทกึกำรอ่ำน 

ขั้นท่ี 5   ลงมือปฏิบัติจากกรอบความคิดท่ีก าหนด (พัฒนาสมองซกีซ้าย) 
1.สมำชิกทกุคนในกลุม่ร่วมกันท ำใบงำนที่ 2.9 เรือ่ง ภูมปิัญญำและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยำ  
2.ครูและนกัเรียนร่วมกันเฉลยค ำตอบในใบงำนที่ 2.9  ครูตรวจสอบควำมถูกต้องและอธิบำยเพิ่มเติม 
3.นักเรียนตอบค ำถำมกระตุน้ควำมคิด       (ภูมิปัญญำและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยำมีควำมส ำคัญต่อกำรพฒันำชำติไทยอย่ำงไร) 

ขั้นท่ี 6   สร้างชิ้นงานเพ่ือสะท้อนความเป็นตนเอง (พัฒนาสมองซีกขวา) 
1.ครูใหส้มำชิกแตล่ะกลุม่รวบรวมควำมรู้ที่ไดจ้ำกกำรศึกษำควำมรู้ในข้ันที่ 4 เป็นข้อมูลของกลุม่ แล้วปรกึษำกันเพื่อเลือกภูมิปญัญำหรือ
วัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยำทีส่มำชิกทุกคนมีควำมสนใจ มำ 1 หัวข้อ 

  ครมูอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจดัป้ายนิเทศ เรื่อง พฒันาการของอาณาจกัรอยุธยา โดยใหค้รอบคลุมประเดน็
ตามทีก่ าหนด ดงันี้ 

  1) การวเิคราะห์พฒันาการของอาณาจกัรอยุธยา 
  2) การวเิคราะห์ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อความมัน่คงและความเจรญิรุง่เรอืงของอาณาจกัรอยุธยา 
  3) การยกตวัอย่างและอธบิายภมูปัิญญาและวฒันธรรมไทยสมยัอยุธยา 
  4) การวเิคราะห์ภูมปัิญญาและวฒันธรรมไทยสมยัอยุธยาทีส่ง่ผลต่อการพฒันาชาตไิทย  
 
2.สมำชิกแตล่ะกลุม่ปรึกษำกันเกี่ยวกบักำรจัดท ำป้ำยนิเทศ จำกนั้นเขียนบันทกึโครงร่ำงกำรจัดท ำป้ำยนเิทศ สง่ครูตรวจ 
3.นักเรียนตอบค ำถำมกระตุน้ควำมคิด 
(ค ำถำม)    นักเรียนมีวิธีกำรที่จะรกัษำภูมิปญัญำและวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ต่อไปไดอ้ย่ำงไร (ด้วยกำรอนุรกัษ์ฟื้นฟู ประยกุต์ สร้ำงข้ึน
ใหม)่ 
  ชัว่โมงท่ี 2             ข ัน้ท่ี 7   วิเคราะหค์ณุค่าและประยกุตใ์ช้  (พฒันาสมองซีกซ้าย) 
1.ครูและนกัเรียนร่วมกันอภิปรำยเกี่ยวกบักำรสร้ำงสรรค์ผลงำนของสมำชิกแต่ละกลุ่ม ตำมหัวข้อดงัต่อไปนี ้
    -ข้ันตอนกำรท ำงำน          - อุปสรรคในกำรท ำงำน          - วิธีกำรแก้ไข 
2.ครูขออำสำสมัครนกัเรียนเพือ่เสนอกำรน ำประสบกำรณ์ที่ไดจ้ำกกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง จำกนั้น ครูสรปุ
ควำมส ำคัญของกำรวำงแผนกอ่นกำรท ำงำนให้นักเรียนฟงั เพือ่น ำไปปรบัปรงุในกำรท ำงำนครั้งตอ่ไป 
3.นักเรียนตอบค ำถำมกระตุน้ควำมคิด 
(ค ำถำมกระตุน้ควำมคิด)   กำรติดต่อค้ำขำยกับชำวต่ำงชำติ ท ำใหเ้กิดกำรถ่ำยทอดทำงวัฒนธรรมและภูมิปญัญำ นักเรียน มีควำมเห็นว่ำ
ปรำกฏกำรณ์ดงักล่ำว เป็นผลดีหรือผลเสียตอ่ภูมิปญัญำและวัฒนธรรมไทย เพรำะเหตุใด  

ขั้นท่ี 8   แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้กับผู้อ่ืน  (พัฒนาสมองซกีขวา) 
          สมำชิกแต่ละกลุม่ผลัดกันออกมำน ำเสนอผลงำนทีร่่วมกนัสร้ำงสรรค์ โดยผลัดกันช่ืนชม วิพำกษ์วิจำรณ์ผลงำนของเพือ่นและ
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นระหว่ำงกันและกันอย่ำงมีเหตผุล ครูตรวจสอบควำมถูกตอ้งและอธิบำยเพิม่เตมิ 



 
 

 

7. สื่อ / แหล่งการเรียนรู ้(ท่ีใช้ในแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้) 
 7.1  สื่อการเรียนรู้ 
  1)หนงัสอืเรียน ประวัติศำสตร์ ม.2 
  2)หนงัสอืค้นคว้ำเพิม่เตมิ 
  3)ใบควำมรู้ เรื่อง ตัวอย่ำงประเพณีชีวิตในสมัยอยุธยำ 
  4)บัตรภำพ 
  5)ใบงำนที่ 2.9 เรื่อง ภูมปิัญญำและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยำ 
7..2  แหล่งการเรยีนรู ้
  1)ห้องสมุด 
  2)แหล่งข้อมลูสำรสนเทศ8. บันทึกหลังการสอน 
 8.1 ดา้นความรู ้
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
 8.2 ดา้นทักษะกระบวนการ 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
 8.3 ดา้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  8.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
  8.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
 8.4 ดา้นสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
 
9. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
 
        



 
 

 

10. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา สาสนาและวัฒนธรรม 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ .......................................................  
       (  นำยพรเทพ  พันพุก  ) 

วันที่ ......................................................................... 



 
 

 

การประ เมิน ช้ินงาน/ภาระงาน (รวบยอด)   

แบบประเมินป้ายนิเทศ เรื่อง พฒันาการของอาณาจกัรอยุธยา 

ล าดบัท่ี รายการประเมิน 
ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 

1 กำรวเิครำะหพ์ฒันำกำรของอำณำจกัรอยธุยำ     

2 
กำรวเิครำะหปั์จจยัทีส่ง่ผลต่อควำมมัน่คงและควำม
เจรญิรุง่เรอืงของอำณำจกัรอยธุยำ 

    

3 
กำรยกตวัอย่ำงและอธบิำยภมูปัิญญำและ
วฒันธรรมไทยสมยัอยธุยำ 

    

4 
กำรวเิครำะหภ์มูปัิญญำและวฒันธรรมไทยสมยั
อยธุยำทีส่่งผลต่อกำรพฒันำชำตไิทย 

    

                                                                        รวม  
 

ลงชื่อ...................................................ผูป้ระเมนิ  
  ............../.................../................ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
เกณฑก์ารให้คะแนน  
 ดมีำก = 4 คะแนน 
 ด ี = 3 คะแนน 
 พอใช ้ = 2 คะแนน 
 ปรบัปรงุ = 1 คะแนน 

เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดบัคณุภาพ 
14 - 16 ดมีำก 
11 - 13 ด ี
8 - 10 พอใช ้

ต ่ำกวำ่ 8 ปรบัปรงุ 
 



 
 

 

 
 
 
 

 
ตวัอย่างประเพณีชีวิตในสมยัอยุธยา 

 ในสมยักอ่นเมือ่กำรแพทย์ไทยยงัเป็นแผนโบรำณ ไมม่สีถำนพยำบำล ผูท้ีร่บัผดิชอบกำรเกดิของเดก็กค็อื        
“หมอต ำแย” กล่ำวคอื ระหวำ่งกำรตัง้ครรภจ์นถงึเวลำคลอด หญงิมคีรรภจ์ะตอ้งอยู่ในควำมเอำใจใสอ่ย่ำงด ีจงึมกัมผีูน้ ำ
ตะกรดุพสิมร (แผน่ใบลำนลงอกัขระพระคำถำพบัเป็นรปูสีเ่หลีย่มเลก็ๆ) รอ้ยเชอืกผูกไว ้พอเก่ำกป็ลดใสไ่วใ้นโถขมิน้เป็น
กำรป้องกนัจำกผรีำ้ยและอนัตรำยต่ำงๆ ระหวำ่งมคีรรภห์ญิงจะไมไ่ปเผำศพหรอืเยีย่มไขห้นกัเลย เพรำะอำจท ำใหเ้สยี
ขวญั เวลำมสีรุยิุปรำคำ จนัทรปุรำคำกเ็อำเขม็เยบ็ผำ้กลดัชำยพกไว ้มฉิะนัน้ลูกจะตำเหล่ กลำงคนืกห็ำ้มมใิหห้ญงิมคีรรภ์
ลูบตวัเพรำะเชือ่ว่ำจะปวดมำกเวลำคลอด ถำ้จ ำเป็นตอ้งอำบน ้ำกต็อ้งเปลอืยกำยอำบน ้ำไปเลย (เสถยีรโกเศศเสนอ
ควำมเหน็วำ่ คงไม่ใหโ้คง้ตวันัน่เอง) เพรำะกย็งัแนะใหห้ญงิมคีรรภห์ำงำนออกแรง เชน่ หำบน ้ำ ต ำขำ้ว เพื่อใหท้อ้งหลวม 
ควำมจรงิกเ็พื่อมใิหท้ำรกในครรภอ์ว้นจนคลอดยำก ส่วนกำรหำ้มไมใ่หต้กปลำ ฆ่ำสตัว ์และกล่ำวเทจ็ กเ็พรำะตอ้งกำรให้
ใจบรสิทุธิ ์ทีก่ล่ำวไวใ้นวรรณคดขีนุชำ้งขนุแผนกม็ใีจควำมทีเ่หน็ชดัในเรือ่งนี้ คอื 
    “จะกล่าวถงึทองประสมีคีรรภแ์ก่ งามแทเ้ผา้ผมกส็มหน้า 
   ผวิพรรณดงัสุวรรณมาทาบทา ดวงหน้าดงัดวงจนัทรเ์มือ่วนัเพญ็ 
   ............................................. .................................................. 
   จ าศลีภาวนาเป็นเนืองนิตย์ น้อมจตินบนิ้วขึน้เหนือหวั 
   ภาวนาบชูาดว้ยดอกบวั ไมก่ลวัทีจ่ะเป็นอนัตราย” 
 ดว้ยสมยักอ่นหญงิทีจ่ะคลอดลูกใหม่ๆตอ้งอยู่ไฟ จงึมปีระเพณีเดมิทีส่ำมตีอ้งไปตดัฟืนมำเตรยีมไว ้โดยใหเ้ลอืก
เอำไมส้ะแกหรอืไมม้ะขำมเป็นฟืนท่อนโตๆเพรำะเป็นถ่ำนมขีีเ้ถำ้น้อย สว่นฟืนไมท้องหลำงใชน้ิดหน่อยเพรำะมคีวนัมำก 
แต่เชือ่กนัวำ่กนัปวดมดลูกและแกพ้ษิเลอืด และถำ้เป็นทอ้งสำว บำงแห่งกจ็ะใชฟื้นไมเ้บญจพรรณใหคุ้ม้กบัไมช้นิดต่ำงๆ 
และกองฟืนเตรยีมเมือ่หญงิจวนคลอดนี้ต ัง้สมุไวเ้อำหนำมพุทรำสะเป็นเครือ่งป้องกนัผ ีเวลำตดักว็่ำคำถำ “นโมพุทธฺตสฺส” 
พอถงึค ำ “ตสฺ” กต็ดัทนัท ีถงึเวลำทีห่ญงิเจบ็ทอ้ง คนในบำ้นกร็บีไปลม้กองฟืนชกัเอำฟืนมำ 2-3 ดุน้ เพื่อตดิไฟตม้น ้ำ
เตรยีมไวใ้นระหวำ่งคลอด และใชฟื้นทีต่ดิไฟแลว้เป็นเชือ้ต่อไปเรื่อยๆ ระหวำ่งนี้ตอ้งเปิดประตูหน้ำต่ำงหมด ไขกญุแจจน
หมดทุกแห่ง ไมห้รอืสิง่ใดทีเ่หน็บไวใ้ตร้อดหลงัคำกเ็อำออกใหห้มด ทุกคนในบำ้นกถ็ูกห้ำมมใิหน้ัง่หรอืยนืคำประตูบนัได 
เพื่อมใิหม้กีำรติดขดัคำ้งคำจะไดไ้มค่ลอดยำก 
 เวลำหญงิใดคลอดตอ้งหนัหน้ำไปทำงทศิตะวนัออก หนัศรีษะไปทำงทศิเหนือลูกจะไดเ้ลื่อนลงสะดวก เมือ่เจบ็ทอ้ง
ถีก่ใ็หห้ญงินัน้จุดธูปเทยีนบชูำพระภมูเิจ้ำทีเ่ป็นกำรขอขมำลำโทษทีจ่ะมำคลอดลูกอนักอ่ใหเ้กดิมลทนิในละแวกนัน้ 
ระหวำ่งนี้กใ็ชน้ ้ำมนต์ปะพรมทัว่ๆ บำงแห่งกใ็ชข้ำ้วสำรสำดไปรอบๆว่ำ เป็นกำรกนัผไีมใ่หเ้ขำ้มำ ในชนบทบำงแห่งเอำ
เงนิเฟ้ืองเงนิสลงึตดิขีผ้ ึง้กบัเสน้ดำ้ยแขวนหอ้ยทีศ่รีษะหญิงทีก่ ำลงัเจบ็ทอ้งโดยมหีมำกพลู ดอกไมธู้ปเทยีนไปบชูำดว้ย 
เพื่อบนบำนใหค้ลอดลูกงำ่ย เมือ่คลอดแลว้กน็ ำเงนิบนไปซื้อของตกับำตรหรอืถวำยพระ 
 กอ่นจะคลอดกใ็หค้นไปตำมหมอต ำแยทีฝ่ำกทอ้งไวม้ำ ระหวำ่งนี้กจ็ดัขนัขำ้ว คอื ขนับรรจุขำ้วสำร หมำก 3 ผล 
พลู 3 เรยีง กลว้ยหวหีนึ่ง ธูป 3 ดอก เทยีน 3 เล่ม มเีงนิตดัเทยีนบำ้งเป็นคำ่ธรรมเนียมตำมรำคำทอ้งถิน่นัน้ น ำขนัขำ้วนี้
ต ัง้ไวใ้นทีอ่นัควรเป็นคำ่บชูำคณุหมอต ำแย หมอต ำแยท ำคลอดแลว้กช็ว่ยจดักำรต่ำงๆ 3 วนั พอครบ 3 วนัเจำ้บำ้นกม็อบ
ขนัขำ้วใหห้มอต ำแยไป 

ใบความรู ้



 
 

 

 
 
 เมือ่คลอดเดก็หลุดมำถงึพื้น เรยีกวำ่ “ตกฟำก” เพรำะแต่เดมิเดก็ตกบนฟ้ืนฟำกจรงิๆ (ตำมปกตเิวลำตกฟำกนี้เขำ
จดเวลำ วนั เดอืน ปี ไวเ้พื่อใหโ้หรดชูะตำรำศแีละผกูเป็นดวงชะตำ) 
 ตำมธรรมดำหมอต ำแยเอำผำ้ไวป้รูองรบัเดก็ พอเดก็คลอดออกมำกเ็อำผำ้ห่อตวัเดก็ไวไ้มใ่หถู้กลม ผูช้ว่ยหมอต ำแย 
คอื คนทีห่นุนหลงัหญงิทีค่ลอดตอ้งเอำมอืกดทอ้งไวไ้มใ่หร้กบนิขึ้นขำ้งบน แลว้หมอต ำแยจะอุม้เดก็ใหค้ว ่ำหน้ำเอำนิ้วมอื
ลว้งปำกเดก็ควกัเอำเมอืกหรอืเลอืดในปำกออก แลว้ห่อตวัเดก็ไวก้อ่น ไปดแูลแมเ่พื่อจดักำรใหร้กออกเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้
จงึตดัสำยสะดอืเดก็ พอตดัแลว้จงึใชน้ ้ำอุ่นอำบเดก็ สว่นรกและสำยสะดอืกเ็อำไปล้ำงน ้ำว่ำคำถำกนัโรคพุพองแลว้บรรจุลง
ในหมอ้ดนิเผำ เอำเกลอืกลบน ำไปฝังไว ้ตวัเดก็นัน้อุม้ลงวำงหลงักระดง้ทีป่ผูำ้ห่มไว ้ถำ้เป็นเดก็ชำยจดัสมดุดนิสอวำงไว้
ขำ้ง ถำ้เป็นเดก็หญงิจดัเขม็ดำ้ยวำงไวใ้ห ้เสรจ็แลว้หมอต ำแยยกกระดง้ขึน้รอ่นเบำๆแลว้วำงลงเบำๆ 3 ครัง้ ปำกกพ็ูดว่ำ 
“สำมวนัลูกผสีีว่นัลูกคน ลูกของใครรบัไปเน้อ” หญงิทีเ่ลี้ยงลูกงำ่ยเป็นคนดมีศีลีธรรมจะคอยเป็นคนรบักระดง้เดก็ โดยตอบ
วำ่ “ลูกขำ้เอง” หรอื “ลูกฉนัเอง” ผูร้บันี้เรยีกวำ่ “แมย่ก” ซึง่จะใหเ้งนิเลก็น้อยกบัหมอต ำแยเท่ำกบัซื้อไว ้
 ระหวำ่งหมอต ำแยจดักำรอยู่ สำมแีละคนอื่นๆ กท็ ำ “แมแ่ครเ่ตำไฟ” เตรยีมไวต้ดัตน้กลว้ยเป็นท่อนๆผำ่สองวำงเรยีง 
เอำดนิเกลีย่ขำ้งบนแลว้จงึตดิไฟ รอบๆทีอ่ยู่ไฟต้องท ำพธิดีบัพษิไฟโดยวงสำยสญิจน์ปิดยนัต์รอบ 8 ทศิ บำงทกีใ็ชย้นัต์  
ปิดทัว่ๆ 10 แผน่ เอำหนำมสะไวร้อบหลุมใตถุ้นหอ้งทีอ่ยู่ไฟ แลว้หำผูรู้เ้สกขำ้วสำรกบัเกลอืโดยว่ำคำถำพระโมคคลัลำน์  
ดบัไฟนรก ท ำน ้ำมนต์ประพรมเตำไฟ ยกขำ้วตอกดอกไมธู้ปเทยีน พรอ้มทัง้กะหงสงัเวยมกีุง้พล่ำปลำย ำสงัเวยแมก่อ้นเสำ้
เตำไฟและขอขมำพระเพลงิ ธูปเทยีนใช ้4 ชดุปัก 4 มุมเตำแลว้ใหแ้มท่ีค่ลอดลูกใหม่ๆ  “เขำ้ขือ่” คอื นอนตะแคงให ้         
หมอต ำแยเหยยีบตะโพกเพื่อใหก้ระดกูเชงิกรำนเขำ้ทีแ่ลว้จงึนอนบนกระดำนไฟซึง่มโีอ่งน ้ำตัง้ขำ้งๆใหเ้ยน็ กำรอยู่ไฟนี้อยู่ 
3 วนั 3 คนื อย่ำงน้อยบำงทอียู่ถงึ 21 วนักม็ ีระหว่ำงนี้กม็คีนมำเยีย่มซึง่มขีองตดิมอืมำฝำกเป็นอำหำรแหง้หรอืขมิน้       
ดนิสอพอง พออยู่ไฟครบแลว้ “ออกไฟ” ตอ้งท ำ “บตัรพล”ี คอืกบัขำ้วเลก็ๆน้อยๆสงัเวยแมเ่ตำไฟแลว้กรำบไหวอ้ ำลำ        
แลว้จงึดบัไฟและอำบน ้ำมนต์ 
 เรือ่งประเพณีทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเกดิทีก่ล่ำวมำขำ้งตน้นี้ ในปัจจุบนัเกอืบไม่มคีวำมสบืเนื่องมำเลยทัง้ทีใ่นสมยั
อยุธยำต่อเนื่องมำถงึสมยัธนบรุ ีสมยัรตันโกสนิทรต์ำมล ำดบัรวมเวลำกว่ำ 600 ปี นัน้ประเพณีไมม่กีำรเปลีย่นแปลงเลย 
ควำมเปลีย่นแปลงมำเกดิเมือ่กำรแพทย์และกำรสำธำรณสุขพฒันำขึน้ในประเทศไทย ประชำชนทีย่ำกจนและอยู่ห่ำงไกล 
ถงึแมม้ไิดร้บับรกิำรอย่ำงเตม็เมด็เตม็หน่วยกย็งัไดร้บักำรช่วยเหลอืไมน่้อย ถงึแมว้ำ่ประเพณีกำรเกดิไดม้ขีอ้ดอียู่บำ้ง แต่
กห็ย่อนในดำ้นควำมปลอดภยัแกช่วีติแมแ่ละเดก็ อตัรำกำรตำยแต่เดมิจงึสงูมำกทัง้ของแมท่ีม่ ีควำมล ำบำกในกำรคลอด 
ทัง้เดก็แรกเกดิ ซึง่ผดิกบัปัจจุบนัทีอ่ตัรำกำรตำยลดลงหลำยสบิเท่ำ 
 
ท่ีมา : ชสูริ ิจำมรมำน. 2526. ความสืบเน่ืองของวฒันธรรมไทยในภาคกลาง (สมยัอยุธยา ธนบรุี รตันโกสินทร)์. 
 กรงุเทพมหำนคร : กรมสง่เสรมิวฒันธรรม. 
 

 



 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพบ้านเรือนไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพบ้านเรือนแพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพวาดการแต่งกายสมยัอยุธยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพการอยู่ไฟหลงัคลอด 

 

บตัรภาพ 


 

ท่ีมา : ภำพที ่1 http://www.personal.swu.ac.th 
 ภำพที ่2 http://www.oknation.net  

 ภำพที ่3 http://www.baanjomyut.com 
 ภำพที ่4 http://thaiculturebuu.wordpress.com  
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 ใบงานท่ี 

 2.9 ภมิูปัญญาและวฒันธรรมไทยสมยัอยธุยา 
 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรยีนตอบค ำถำมต่อไปนี้ 

 1. ภมูปัิญญำ หมำยถงึอะไร 
     
     
     

 2. ภมูปัิญญำไทยมคีวำมสมัพนัธก์บัวฒันธรรมไทยอยำ่งไร 
     

 3. ปัจจยัใดบำ้งทีม่สี่วนในกำรสร้ำงสรรคภ์มูปัิญญำและวฒันธรรมสมยัอยธุยำ 
     

 4. สิง่ทีแ่สดงถงึภมูปัิญญำทำงดำ้นกำรปกครองสมยัอยธุยำ ไดแ้ก่อะไรบำ้ง 
     

 5. ศำสนำมบีทบำทต่อภมูปัิญญำดำ้นกำรปกครองอยำ่งไร 
     

 6. กำรควบคุมก ำลงัคนในสมยัอยธุยำไดอ้ำศยัภมูปัิญญำใด 
     

 7. กำรสรำ้งทีอ่ยูอ่ำศยัตอ้งอำศยัภมูปัิญญำอยำ่งไร 
     

 8. วรรณกรรมใดในสมยัอยธุยำทีเ่ป็นภมูปัิญญำในกำรปลกูฝังศลีธรรมแก่ประชำชน 
     

 9. ภมูปัิญญำสมยัอยธุยำดำ้นใดมคีวำมส ำคญัต่อกำรศกึษำประวตัศิำสตรไ์ทย 
     

 10. ภมูปัิญญำสมยัอยธุยำดำ้นใดทีม่อีทิธพิลต่อกำรพฒันำชำตไิทยในปัจจุบนั 
     



 
 

 

 

 

 ใบงานท่ี 

 2.9 ภมิูปัญญาและวฒันธรรมไทยสมยัอยธุยา 
 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรยีนตอบค ำถำมต่อไปนี้ 

 1. ภมูปัิญญำ หมำยถงึอะไร 
   ความรู ้ความคดิ ความเชือ่ ทีก่ลุ่มชนไดร้บัจากประสบการณ์ทีส่ ัง่สมไวใ้นการปรบัตวัและการด ารงชวีติใน  
   สภาพแวดลอ้มต่างๆ  
     

 2. ภมูปัิญญำไทยมคีวำมสมัพนัธก์บัวฒันธรรมไทยอยำ่งไร 
   ภมูปัิญญาไทยเป็นสว่นหนึง่ของวฒันธรรมไทย  

 3. ปัจจยัใดบำ้งทีม่สี่วนในกำรสรำ้งสรรคภ์มูปัิญญำและวฒันธรรมสมยัอยธุยำ 
   สภาพภมูศิาสตร ์ สงัคมและวฒันธรรม และอทิธพิลจากภายนอก  

 4. สิง่ทีแ่สดงถงึภมูปัิญญำทำงดำ้นกำรปกครองสมยัอยธุยำ ไดแ้ก่อะไรบำ้ง 
   ทีป่ระทบั พระราชวงั ค าราชาศพัท์ กฎมณเฑยีรบาล  

 5. ศำสนำมบีทบำทต่อภมูปัิญญำดำ้นกำรปกครองอยำ่งไร 
   กษตัรยิ์ทรงไวซ้ึง่ทศพธิราชธรรม  

 6. กำรควบคุมก ำลงัคนในสมยัอยธุยำไดอ้ำศยัภมูปัิญญำใด 
   ระบบไพร ่ทีก่ าหนดใหไ้พรต่อ้งสงักดัมลูนาย  

 7. กำรสรำ้งทีอ่ยูอ่ำศยัตอ้งอำศยัภมูปัิญญำอยำ่งไร 
   สรา้งบา้นหลงัคาหน้าจัว่ ชว่ยลดความรอ้น ใตถุ้นสงูกนัน ้ าท่วม  

 8. วรรณกรรมใดในสมยัอยธุยำทีเ่ป็นภมูปัิญญำในกำรปลกูฝังศลีธรรมแก่ประชำชน 
   พระมาลยัค าหลวง ของเจา้ฟ้าธรรมาธเิบศร ์หรอืเจา้ฟ้ากุง้  

 9. ภมูปัิญญำสมยัอยธุยำดำ้นใดมคีวำมส ำคญัต่อกำรศกึษำประวตัศิำสตรไ์ทย 
   สถาปัตยกรรม ประตมิากรรม จติรกรรม และงานประณีตศลิป์ในทางพระพุทธศาสนา  

 10. ภมูปัิญญำสมยัอยธุยำดำ้นใดทีม่อีทิธพิลต่อกำรพฒันำชำตไิทยในปัจจุบนั 
   สถาปัตยกรรมในสมยัอยุธยา ไดร้บัการยกย่องจาก UNESCO ให้เป็นมรดกโลก  

 

 



 
 

 

แบบบนัทึกการอ่าน  
  

ชือ่หนงัสอื  ชือ่ผูแ้ต่ง   นำมปำกกำ   

ส ำนกัพมิพ์  สถำนทีพ่มิพ์   ปีทีพ่มิพ์    

จ ำนวนหน้ำ   รำคำ  บำท อ่ำนวนัที ่  เดอืน   พ.ศ.   เวลำ   
          
 1. สำระส ำคญัของเรื่อง 
       
       

             
       

 2. วเิครำะหข์อ้คดิ/ประโยชน์ทีไ่ดจ้ำกเรื่องทีอ่่ำน 
       
       
       

 3. สิง่ทีส่ำมำรถน ำไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ ำวนั  
       
       

      

 4. ขอ้เสนอแนะของคร ู  
       
       
       
  

 ลงชื่อ  นกัเรยีน ลงชื่อ  ผูป้กครอง 
  ( ) ( ) 
 

 ลงชื่อ ครผููส้อน 
 ( )  
 
เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ผลงำนมีความสมบรูณ์ชดัเจน ให ้ 4 คะแนน ผลงำนมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่ ให ้ 2 คะแนน 
         ผลงำนมีข้อบกพร่องเพียงเลก็น้อย ให ้  3  คะแนน ผลงำนมีข้อบกพร่องมาก ให ้ 1 คะแนน 
 



 
 

 

 
 

แบบประเมิน    การน าเสนอผลงาน  
 

ค าช้ีแจง : ให ้ผูส้อน ประเมนิกำรน ำเสนอผลงำนของนกัเรยีนตำมรำยกำรทีก่ ำหนด แลว้ขดี ✓ ลงในช่อง 
 ทีต่รงกบัระดบัคะแนน 
 

ล าดบัท่ี รายการประเมิน 
ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 

1 เนื้อหำละเอยีดชดัเจน     
2 ควำมถูกตอ้งของเนื้อหำ     
3 ภำษำทีใ่ชเ้ขำ้ใจง่ำย     
4 ประโยชน์ทีไ่ดจ้ำกกำรน ำเสนอ     
5 วธิกีำรน ำเสนอผลงำน     

                                                                        รวม  
      

 ลงชื่อ .................................................... ผูป้ระเมนิ  
  ................ /................ /................ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ผลงำนหรอืพฤตกิรรมสมบรูณ์ชดัเจน ให ้ 4 คะแนน 
 ผลงำนหรอืพฤตกิรรมมีข้อบกพร่องบางส่วน ให ้ 3 คะแนน 
 ผลงำนหรอืพฤตกิรรมมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่ ให ้ 2 คะแนน 
 ผลงำนหรอืพฤตกิรรมมีข้อบกพร่องมาก ให ้ 1 คะแนน 

เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดบัคณุภาพ 
18 - 20 ดมีำก 
14 - 17 ด ี
10 - 13 พอใช ้

ต ่ำกวำ่ 10 ปรบัปรงุ 
 



 
 

 

 

แบบสงัเกตพฤติกรรม    การท างานรายบคุคล  
 

ชื่อ   ชัน้   

ค าช้ีแจง : ให ้ผูส้อน สงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนในระหวำ่งเรยีนและนอกเวลำเรยีน แลว้ขดี ✓ ลงในช่อง 
 ทีต่รงกบัระดบัคะแนน 
 

ล าดบัท่ี รายการประเมิน 
ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 

1 กำรแสดงควำมคดิเหน็     
2 กำรยอมรบัฟังควำมคดิเหน็ของผูอ้ื่น     
3 กำรท ำงำนตำมหน้ำทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมำย     
4 ควำมมนี ้ำใจ     
5 กำรตรงต่อเวลำ     

                                                                        รวม  
      

 ลงชื่อ .................................................... ผูป้ระเมนิ  
  ................ /................ /................ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมอย่างสม า่เสมอ ให ้ 4 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบ่อยครัง้ ให ้ 3 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบางครัง้ ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมน้อยครัง้ ให ้ 1 คะแนน 

เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดบัคณุภาพ 
18 - 20 ดมีำก 
14 - 17 ด ี
10 - 13 พอใช ้

ต ่ำกวำ่ 10 ปรบัปรงุ 
 



 
 

 

 

แบบสงัเกตพฤติกรรม    การท างานกลุ่ม  
 

ชื่อกลุ่ม   ชัน้   

ค าช้ีแจง : ให ้ผูส้อน สงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนในระหวำ่งเรยีนและนอกเวลำเรยีน แลว้ขดี ✓ ลงในช่อง 
 ทีต่รงกบัระดบัคะแนน 
 
 

ล าดบัท่ี รายการประเมิน 
ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 

1 กำรแบ่งหน้ำทีก่นัอยำ่งเหมำะสม     
2 ควำมร่วมมอืกนัท ำงำน     
3 กำรแสดงควำมคดิเหน็     
4 กำรรบัฟังควำมคดิเหน็     
5 ควำมมนี ้ำใจช่วยเหลอืกนั     

                                                                        รวม  
      

 ลงชื่อ .................................................... ผูป้ระเมนิ  
  ................ /................ /................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมอย่างสม า่เสมอ ให ้ 4 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบ่อยครัง้ ให ้ 3 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบางครัง้ ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมน้อยครัง้ ให ้ 1 คะแนน 

เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดบัคณุภาพ 
18 - 20 ดมีำก 
14 - 17 ด ี
10 - 13 พอใช ้

ต ่ำกวำ่ 10 ปรบัปรงุ 
 



 
 

 

 

แบบประเมิน   คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
 

ค าช้ีแจง :   ให ้ผูส้อน สงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนในระหวำ่งเรยีนและนอกเวลำเรยีน แลว้ขดี ✓ ลงในช่อง 
 ทีต่รงกบัระดบัคะแนน 

 

คณุลกัษณะ 
อนัพึงประสงคด้์าน 

รายการประเมิน 
ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 

1. รกัชาติ ศาสน์ 
 กษตัริย ์

1.1 ยนืตรงเมือ่ไดย้นิเพลงชำต ิรอ้งเพลงชำตไิด ้และอธบิำยควำมหมำยของ 
เพลงชำต ิ

    

1.2 ปฏบิตัตินตำมสทิธแิละหน้ำทีข่องนกัเรยีน     

1.3 ใหค้วำมร่วมมอื รว่มใจ ในกำรท ำงำนกบัสมำชกิในโรงเรยีน     

1.4 เขำ้รว่มกจิกรรมและมสีว่นรว่มในกำรจดักจิกรรมทีส่รำ้งควำมสำมคัค ี
ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อโรงเรยีนและชมุชน 

    

1.5 เขำ้รว่มกจิกรรมทำงศำสนำทีต่นนับถอื ปฏบิตัตินตำมหลกัของศำสนำ     

1.6 เขำ้รว่มกจิกรรมและมสีว่นรว่มในกำรจดักจิกรรมทีเ่กีย่วกบัสถำบนั
พระมหำกษตัรยิ์ตำมทีโ่รงเรยีนและชมุชนจดัขึน้ 

    

2. ซ่ือสตัย ์สุจริต 2.1 ใหข้อ้มลูทีถู่กตอ้ง และเป็นจรงิ     

2.2 ปฏบิตัใินสิง่ทีถู่กตอ้ง ละอำย และเกรงกลวัทีจ่ะท ำควำมผดิ ท ำตำม
สญัญำทีต่นใหไ้วก้บัเพื่อน พ่อแม ่หรอืผูป้กครอง และคร ู

    

2.3 ปฏบิตัติ่อผูอ้ื่นดว้ยควำมซื่อตรง ไมห่ำประโยชน์ในทำงทีไ่มถู่กต้อง     

3. มีวินัย 
รบัผิดชอบ 

3.1 ปฏบิตัติำมขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของครอบครวั 
และโรงเรยีน ตรงต่อเวลำในกำรปฏบิตักิจิกรรมต่ำงๆ ในชวีติประจ ำวนั 
และรบัผดิชอบในกำรท ำงำน 

    

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1 แสวงหำขอ้มลูจำกแหล่งกำรเรยีนรูต้่ำงๆ     

4.2 มกีำรจดบนัทกึควำมรูอ้ย่ำงเป็นระบบ     

4.3 สรปุควำมรูไ้ดอ้ย่ำงมเีหตุผล     

5. อยู่อย่างพอเพียง 5.1 ใชท้รพัย์สนิของตนเอง เชน่ สิง่ของ เครือ่งใช ้ฯลฯ อย่ำงประหยดั คุม้คำ่ 
และเกบ็รกัษำดแูลอย่ำงด ีและใชเ้วลำอย่ำงเหมำะสม 

    

5.2 ใชท้รพัยำกรของส่วนรวมอย่ำงประหยดั คุม้คำ่ และเกบ็รกัษำดแูลอย่ำงด ี     

5.3 ปฏบิตัตินและตดัสนิใจดว้ยควำมรอบคอบ มเีหตุผล     

5.4 ไมเ่อำเปรยีบผูอ้ื่น และไมท่ ำใหผู้อ้ื่นเดอืดรอ้น พรอ้มใหอ้ภยัเมือ่ผูอ้ื่น
กระท ำผดิพลำด 

    

 



 
 

 

 
คณุลกัษณะ 

อนัพึงประสงคด้์าน 
รายการประเมิน 

ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 

 5.5 วำงแผนกำรเรยีน กำรท ำงำนและกำรใชช้วีติประจ ำวนับนพื้นฐำนของ
ควำมรู ้ขอ้มลู ขำ่วสำร 

    

5.6 รูเ้ท่ำทนักำรเปลีย่นแปลงทำงสงัคม และสภำพแวดล้อม ยอมรบัและ
ปรบัตวั อยู่รว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่ำงมคีวำมสขุ 

    

6. มุ่งมัน่ในการ 
 ท างาน 

6.1 มคีวำมตัง้ใจและพยำยำมในกำรท ำงำนทีไ่ดร้บัมอบหมำย     

6.2 มคีวำมอดทนและไมท่อ้แทต้่ออุปสรรคเพื่อใหง้ำนส ำเรจ็     

7. รกัความเป็นไทย 7.1 มจีติส ำนึกในกำรอนุรกัษ์วฒันธรรมและภมูปัิญญำไทย     

7.2 เหน็คณุค่ำและปฏบิตัตินตำมวฒันธรรมไทย     

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รูจ้กัชว่ยพ่อแม ่ผูป้กครอง และครทู ำงำน     

8.2 อำสำท ำงำน ชว่ยคดิ ช่วยท ำ และแบง่ปันสิง่ของใหผู้อ้ื่น     

8.3 ดแูล รกัษำทรพัย์สมบตัขิองหอ้งเรยีน โรงเรยีน ชมุชน      

8.4 เขำ้รว่มกจิกรรมเพื่อสงัคมและสำธำรณประโยชน์ของโรงเรยีน     

 

 ลงชื่อ .................................................... ผูป้ระเมนิ  
  ................ /................ /................ 
 
 
 
 
 
 
 

 
เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมอย่างสม า่เสมอ ให ้ 4 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบ่อยครัง้ ให ้ 3 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบางครัง้ ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมน้อยครัง้ ให ้ 1 คะแนน 
 

 

เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดบัคณุภาพ 
191 - 108  ดมีำก 
73 - 90 ด ี
54 - 72 พอใช ้

ต ่ำกวำ่ 54 ปรบัปรงุ 
 



 
 

 

การประเมินตนเองประจ าหน่วยการเรียนการรู ้
ค าชี้แจง  แบบประเมินนี้ มีจุดประสงค์เพื่อประเมินพฤติกรรมกำรสอนของครู เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำจัด

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้เกิดผลสัมฤทธ์ิยิ่งขึ้น โดยขอให้ท่ำนประเมินตนเองโดยท ำเครื่องหมำย ✓ ลงใน
ช่องที่ตรงกับสิ่งที่ท่ำนปฏิบัติเมื่อสิ้นสุดภำคเรียน ดังนี้ 

5  =  มำกที่สุด      4  =  มำก      3  =  ปำนกลำง      2  = น้อย     1  =  น้อยที่สุดหรือไมเ่ลย 

สิ่งท่ีท่านปฏิบัติ 5 4 3 2 1 

ส่วนท่ี 1  ประเมินตนเอง      
1. ครูผู้สอนได้ช้ีแจงวัตถุประสงค์ จุดมุง่หมำยในกำรเรียน ลกัษณะวิชำ วิธีเรียน และกำร

วัดผล วิชำน้ี 
     

2. ครูผู้สอนมีแผนกำรสอนครบถ้วน      
3. เตรียมกำรสอนล่วงหน้ำทั้งเนื้อหำและวิธีกำร      
4. ค้นคว้ำและปรับปรุงเนื้อหำวิชำให้ถูกต้องทันสมัย      
5. ครูผู้สอนเข้ำสอนสม่ ำเสมอและตรงเวลำ      
6. ครูผู้สอนใช้เทคนิควิธีสอนหลำกหลำยแบบ      
7. ครูผู้สอนมีปริมำณของเนือ้หำวิชำเหมำะสมกบัเวลำเรียน      
8. ครูผู้สอนมอบหมำยงำนใหผู้้เรียนค้นคว้ำเพิ่มเตมิ      
9. ครูผู้สอนสอดแทรกจริยธรรมหรอืคุณธรรมในระหว่ำงกำรสอน      
10. ครูผู้สอนมีควำมสนใจและพอใจในกำรสอนวิชำนี ้      
ส่วนท่ี 2  ประเมินผลการสอน      
1. ครูผู้สอนมีจุดมุ่งหมำยของวิชำน้ีชัดเจนและเหมำะสมกับผู้เรียน      
2. ครูผู้สอนมีเนื้อหำวิชำให้ควำมรู้แกผู่้เรียน      
3. เป็นวิชำที่ท ำควำมเข้ำใจได ้      
4. ครูผู้สอนกระตุ้นให้เกิดควำมคิดริเริ่ม      
5. ครูผู้สอนอธิบำยหรือบรรยำยได้แจ่มแจง้      
6. ครูผู้สอนกระตุ้นให้ผูเ้รียนค้นคว้ำเพิม่เติม      
7. ครูผู้สอนเปิดโอกำสใหผู้้เรียนแสดงควำมคิดเห็นหรือซักถำม      
8. ครูผู้สอนตอบปัญหำหรอืช้ีแจงได้กระจ่ำง      
9. ครูผู้สอนพยำยำมเช่ือมโยงเนื้อหำที่สอนกับกำรน ำไปใช้      
10. ครูผู้สอนมีเอกสำรหรืออปุกรณ์ประกอบกำรสอน      
11. ครูผู้สอนมีเอกสำรหรืออปุกรณ์ที่ใช้เหมำะสมกับเนื้อหำวิชำ      
12. ครูผู้สอนมีปริมำณงำนทีก่ ำหนดให้ผูเ้รียนท ำหรอืค้นคว้ำเพิ่มเตมิ      



 
 

 

สิ่งท่ีท่านปฏิบัติ 5 4 3 2 1 

13. ผู้เรียนมีโอกำสฝกึตนเองให้มีวินัยและรบัผิดชอบกำรท ำงำน      
14. ครูผู้สอนตรวจและแจ้งผลงำนของผูเ้รียน      
15. ครูผู้สอนมีกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ระหว่ำงสอน      
16. ครูผู้สอนเอำใจใส่ต่อกำรสอนและเตรียมกำรสอน      
17. ครูผู้สอนสนใจและช่วยเหลือผู้เรียน      
18. ครูผู้สอนจัดบรรยำกำศในห้องเรียนเป็นกันเอง      
19. ครูผู้สอนเปิดโอกำสให้ซักถำมหรือขอค ำแนะน ำนอกเวลำเรียน      
20. ครูผู้สอนจัดใหม้ีกิจกรรมหรือกำรฝึกเสริมกำรเรียนรู้      
21. ครูผู้สอนมุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ      
22. ครูผู้สอนบูรณำกำรหลักปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง/อื่นๆ.........      
23. ครูผู้สอนส่งเสริมประชำธิปไตย(Democracy)      
24. ครูผู้สอนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย(Decency)      
25. ครูผู้สอนส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด (Drug - Free)      

รวมคะแนน  
ค่าเฉลี่ยท่ีได้ (คะแนน/35)  

 
สรปุผลกำรประเมินอยู่ในระดบั..................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เกณฑก์ารประเมิน 
(4.50 – 5.00)    ระดบั    ดเียีย่ม 
(3.50 – 4.49)    ระดบั    ดมีำก   
(2.50 – 3.49)    ระดบั   ด ี

  (1.50 – 2.49)    ระดบั   พอใช ้
  (1.00 – 1.49)    ระดบั   ควรปรบัปรงุ 

  
 

ลงชื่อ.......................................................................... 
(นำงสำวณฐักำญจน์  แช่มชอ้ย) 

ผูป้ระเมนิ 
 

ลงชื่อ.......................................................................... 
(นำยพรเทพ  พนัพกุ) 

หวัหน้ำกลุ่มสำระกำรเรยีนรูส้งัคมศกึษำ ศำสนำและวฒันธรรม 
 

 
ลงชื่อ.......................................................................... 

(นำงวลรีตัน์  ศโิรรตัน์ธญัโชค) 
รองผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีนไทรโยคน้อยวทิยำ 

          
 

 

ลงชื่อ.......................................................................... 
(นำยบุญเลศิ  แสวงทอง) 

ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีนไทรโยคน้อยวทิยำ 



 
 

 

แบบประเมินการใช้แผนการจดัการเรยีนรู ้
หน่วยท่ี     3     เรื่อง  พัฒนาการของอาณาจักรธนบุร ี  

ข้อที ่ รำยกำรประเมิน ระดบัคะแนน 
5 4 3 2 1 

1 หน่วยกำรเรียนรู้มีควำมสมบูรณ์ เหมำะสมและมีรำยละเอียดที่สอดคล้องสมัพันธ์กัน      
2 แผนกำรจัดกำรเรียนรูส้อดคล้องสัมพันธ์กบัหน่วยกำรเรียนรู้ทีก่ ำหนดไว้      
3 แผนกำรจัดกำรเรียนรู้มอีงค์ประกอบส ำคัญครบถ้วนรอ้ยรัดสัมพันธ์กัน      
4 กำรเขียนสำระส ำคัญในแผนถูกตอ้ง      
5 จุดประสงค์กำรเรียนรู้มีควำมชัดเจนครอบคลมุเนือ้หำสำระ      
6 จุดประสงค์กำรเรียนรู้พฒันำนักเรียนด้ำนควำมรู้ทกัษะกระบวนกำรและเจตคติ      
7 จุดประสงค์กำรเรียนรู้เรียงล ำดบัพฤตกิรรมจำกง่ำยไปยำก      
8 ก ำหนดเนื้อหำสำระเหมำะสมกบัคำบเวลำ      
9 กิจกรรมกำรเรียนรู้สอดคลอ้งกับจุดประสงค์และเนื้อหำสำระ      
10 กิจกรรมกำรเรียนรู้สอดคลอ้งกับจุดประสงค์และระดบัช้ันของนกัเรียน      
11 กิจกรรมกำรเรียนรู้มีควำมหลำกหลำยและสำมำรถปฏิบัติไดจ้รงิ      
12 กิจกรรมกำรเรียนรู้เป็นกจิกรรมที่สง่เสริมกระบวนกำรคิดของนกัเรียน      
13 กิจกรรมเน้นให้นักเรียนเรียนรู้จำกกำรปฏิบัตจิรงิ      
14 กิจกรรมกำรเรียนรู้สอดคลอ้งแทรกคุณธรรมและค่ำนิยมที่ดีงำม      
15 วัสดุอุปกรณ์ สื่อและแหลง่เรียนรู้มีควำมหลำกหลำย      
16 วัสดุอุปกรณ์ สื่อและแหลง่เรียนรูเ้หมำะสมกบัเนือ้หำสำระ      
17 นักเรียนได้ใช้สื่อและแหลง่เรียนรู้ด้วยตนเอง      
18 นักเรียนท ำช้ินงำนที่ไดใ้ช้ควำมรู ้ควำมคิดมำกกว่ำกำรท ำตำมที่ครูก ำหนดหรือกำรท ำแบบฝึกหัด

ทั่วไป 
     

19 มีกำรวัดและประเมินผลทีส่อดคล้องกบัจดุประสงค์กำรเรียนรู ้      
20 นักเรียนได้มสี่วนร่วมในกำรวัดและประเมินผล      

        ระดับคุณภำพของผลงำน 
         5 หมำยถึง คุณภำพในระดบัดีมำก      4   หมำยถึง      คุณภำพในระดับด ี         3 หมำยถึง คุณภำพในระดบัดีพอใช้ 
         2   หมำยถึง คุณภำพในระดบัดคีวรปรับปรงุ           1    หมำยถึง  คุณภำพในระดบัดีไม่ผำ่นเกณฑ์กำรประเมิน 
                รวมคะแนน...............................คะแนน (เตม็  100  คะแนน)                       คิดเป็นคะแนนจรงิ................คะแนน (เต็ม 25 คะแนน) 

                                                                                                         ลงช่ือ.......................................................................................ผูป้ระเมิน 
                        (.........................................................................................................) 

                                       ............./................/.............. 



 
 

 

 
 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 
เรื่อง   พัฒนาการของอาณาจักรธนบุรี   

รหัสวิชา   ส  22131     รายวิชา    ประวัติศาสตร์       กลุ่มสาระการเรยีนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี   2     ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา 2564 
จ านวน      7   ชั่วโมง     ครูผู้สอน   นางสาวณัฐกาญจน์  แช่มช้อย 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้               

มาตรฐาน   ส 4.3  ม.2/1 วิเครำะห์พฒันำกำรของอำณำจกัรอยุธยำและธนบุรีในด้ำนต่ำงๆ  
ส 4.3  ม.2/3  ระบุภูมปิัญญำและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยำและธนบุรีและอทิธิพลของภูมิปญัญำดงักล่ำวต่อกำรพัฒนำชำติไทยในยคุ
ต่อมำ 
2. สาระส าคัญ ( ความคิดรวบยอดของหน่วยการเรียนรู้ ) 
                พัฒนำกำรของอำณำจักรธนบุรีมีปัจจัยส ำคัญที่ส่งผลต่อควำมเจริญรุ่งเรืองของอำณำจักร ภูมิปัญญำและ
วัฒนธรรมของสมัยธนบุรียังมีอิทธิพลต่อกำรพัฒนำชำติไทยในยุคต่อมำ 
3. สาระการเรียนรู ้

3.1.1 สาระการเรยีนรู้ ( ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 
         1)กำรเสียกรุงศรีอยุธยำครั้งที่ 2 กำรกู้เอกรำช และกำรสถำปนำอำณำจักรธนบุรี 
  2)ภูมิปัญญำและวัฒนธรรมไทยสมัยธนบุรี 

3.1..2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ( ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 
  1)  พัฒนำกำรด้ำนกำรเมืองกำรปกครองของอำณำจักรธนบรุ ี
  2)  พัฒนำกำรด้ำนควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงประเทศของอำณำจกัรธนบุร ี
3.2 ทักษะกระบวนการ 

. 3.2.1   ควำมสำมำรถในกำรคิด  และในกำรใช้ทกัษะชีวิต  
3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  3.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรยีนรู้และตัวชี้วัดท่ี
เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
                        สำมำรถวิเครำะห์ประเด็นส ำคัญของชำติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญัญำไทย มีควำมรกั ควำมภำคภูมิใจและธ ำรงควำมเปน็ไทย 

3.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรยีนรู้) 
   รักชำติศำสน์ กษัตริย ์
   ซื่อสัตย์สจุริต 
   มีวินยั 



 
 

 

   ใฝ่ควำมรู ้
   อยู่อย่ำงพอเพียง 
   มุ่งมั่นในกำรท ำงำน 
   รักควำมเป็นไทย 
   มีจิตสำธำรณะ 
3.4 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน(ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   ควำมสำมำรถในกำรสือ่สำร 
    ควำมสำมำรถในกำรคิด 
   ควำมสำมำรถในกำรแก้ปญัหำ 
   ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต 
   ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลย ี
3.5 ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 (ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู)้ 
   Reading: อ่ำนออก 
   Writing: เขียนได ้
   Arithmatic: มทีักษะในกำรค ำนวณ 
   Critical Thinking and Problem Solving: มทีักษะในกำรคิดวิเครำะห์ และแก้ไขปัญหำได ้
   Creativity and Innovation: คิดอย่ำงสร้ำงสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
   Collaboration Teamwork and Leadership: ให้ควำมร่วมมือในกำรท ำงำนเป็นทีมมีภำวะผู้น ำ 
   Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในกำรสื่อสำร และรู้เท่ำทันสือ่ 
    Cross-Cultural Understanding: มีควำมเข้ำใจควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรม 
   Computing and ICT Literacy: มีทกัษะกำรใช้คอมพวิเตอร์ และรู้เท่ำทันเทคโนโลย ี
   Career and Learning Skills: มีทกัษะทำงอำชีพ และกระบวนกำรเรียนรู้ต่ำงๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มเีมตตำกรุณำ มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพื้นฐำนส ำคัญทีผู่้บริหำรโรงเรียน
จะต้องมีเพือ่เป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อนกัเรียนได้ศึกษำอย่ำงลึกซึง้ 
3.6 การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ(ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   บูรณำกำรงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน............................................................................ 
   บูรณำกำรเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................ 
   บูรณำกำรโครงกำรโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 
   อื่นๆ (โปรดระบุ) ................................................................................................................ 
4. ชิ้นงาน (1 หน่วย 1 ชิ้นงาน) 
 4.1 กำรจัดนทิรรศกำรแสดงพฒันำกำรของอำณำจกัรธนบรุ ี
 



 
 

 

5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้
5.1 กำรประเมินก่อนเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 3 เรือ่ง พฒันำกำรของอำณำจักรธนบรุ ี
   5.2 กำรประเมินระหว่ำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
  1)ตรวจใบงำนที่ 3.1 เรื่อง ปจัจัยทีม่ีผลต่อควำมเจรญิรุง่เรืองของอำณำจกัรธนบรุี 
  2)ตรวจใบงำนที่ 3.2 เรื่อง พัฒนำกำรด้ำนกำรเมืองกำรปกครองสมัยธนบรุ ี
  3)ตรวจใบงำนที่ 3.3 เรื่อง พัฒนำกำรด้ำนเศรษฐกิจและสงัคมสมัยธนบรุ ี
  4)ตรวจใบงำนที่ 3.4 เรื่อง ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศสมยัธนบุรี 
  5)ตรวจใบงำนที่ 3.5 เรื่อง พัฒนำกำรด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศสมัยธนบุร ี
  6)ตรวจใบงำนที่ 3.6 เรื่อง กำรเสื่อมอ ำนำจของอำณำจักรธนบุร ี
  7)ตรวจใบงำนที่ 3.7 เรื่อง ภูมิปัญญำและวัฒนธรรมไทยสมยัธนบุร ี
  8)ตรวจแบบบันทึกกำรอ่ำน 
  9)ประเมินกำรน ำเสนอผลงำน 
  10)สังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนรำยบุคคล 
  11)สังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนกลุ่ม 
  12)สังเกตคุณลักษณะอันพงึประสงค์ 
      5.3 กำรประเมินหลังเรียน 
  -ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยกำรเรียนรูท้ี่ 3 เรื่อง พฒันำกำรของอำณำจักรธนบรุ ี
      5.4 กำรประเมินช้ินงำน/ภำระงำน (รวบยอด) 
  -ตรวจนิทรรศกำรแสดงพฒันำกำรของอำณำจกัรธนบรุ ี
6. กิจกรรมการเรยีนรู้ (แต่ละแผนท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
 ช่ัวโมงที่ 1 วิธีสอนแบบ  สืบเสำะหำควำมรู้ (Inquiry Method : 5E) 
 ช่ัวโมงที่ 2-3 วิธีสอนตำมรปูแบบ  โมเดลซปิปำ (CIPPA Model) 
 ช่ัวโมงที่ 4 วิธีสอนแบบกระบวนกำรกลุ่มสัมพันธ์ 
 ช่ัวโมงที่ 5 วิธีสอนโดยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ :  เทคนิคร่วมกันคิด   
 ช่ัวโมงที่ 6 วิธีสอนโดยใช้เทคนิคกำรคิดแบบหมวกหกใบ 
 ช่ัวโมงที่ 7 วิธีสอนโดยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่คิด 
7. สื่อ / แหล่งการเรยีนรู้ (ท่ีใช้ในทุกแผนของหน่วยการเรียนรู้) 
 7.1 สื่อการเรียนรู ้
 1)หนังสือเรียน ประวัติศำสตร์ ม.2 
 2)หนังสือค้นคว้ำเพิ่มเติม 

3)ใบควำมรู ้



 
 

 

 4)เพลงเจ้ำตำก 
 5)บัตรภำพ 
 6)ใบงำนที่ 3.1 เรือ่ง ปจัจัยทีม่ีผลต่อควำมเจรญิรุง่เรืองของอำณำจักรธนบรุ ี
   7)ใบงำนที่ 3.2 เรื่อง พฒันำกำรด้ำนกำรเมืองกำรปกครองสมัยธนบรุ ี
   8)ใบงำนที่ 3.3 เรื่อง พฒันำกำรด้ำนเศรษฐกจิและสังคมสมัยธนบุร ี
   9)ใบงำนที่ 3.4 เรื่อง ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศสมัยธนบุร ี
   10)ใบงำนที่ 3.5 เรื่อง พัฒนำกำรด้ำนควำมสมัพันธ์ระหว่ำงประเทศสมัยธนบรุี 
   11)ใบงำนที่ 3.6 เรื่อง กำรเสือ่มอ ำนำจของอำณำจกัรธนบรุ ี
   12)ใบงำนที่ 3.7 เรื่อง ภูมิปญัญำและวัฒนธรรมไทยสมัยธนบุร ี  

7.2 แหล่งการเรียนรู้ 
    1)ห้องสมุด 
    2)แหล่งข้อมูลสำรสนเทศ 
8. บันทึกหลังการสอนประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
 8.1 ด้านความรู้ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
 8.2 ด้านทักษะกระบวนการ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
 8.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  8.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ าหน่วยการเรียนรู้) 
............................................................................................................................................................................................ 
  8.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
............................................................................................................................................................................................ 
8.4 ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
9. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
 
       

ลงช่ือ ....................................................... ผูส้อน 
(  นำงสำวณัฐกำญจน์  แช่มช้อย  ) 

วันที่ ......................................................................... 



 
 

 

10. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
 
 
 
11. ความคิดเห็นหัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
 
 
 
12. ความคิดเห็นของรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................  
 
 
 
13. ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ลงช่ือ .......................................................  
       (  นำยพรเทพ  พันพุก  ) 

วันที่ ......................................................................... 

ลงช่ือ .......................................................  
    (  นำยบัณฑิต บญุเพชร  ) 

วันที่ ......................................................................... 

ลงช่ือ .......................................................  
    (  นำงวลีรัตน์  ศิโรรัตน์ธัญโชค  ) 

วันที่ ......................................................................... 

   ลงช่ือ .......................................................  
           (  นำยบญุเลิศ  แสวงทอง  ) 
วันที่ ............................................................... 



 
 

 

การประ เมิน ช้ินงาน/ภาระงาน (รวบยอด)   

แบบประเมินนิทรรศการแสดงพฒันาการของอาณาจกัรธนบุรี 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดบัคณุภาพ / ระดบัคะแนน 

ดมีาก (4) ด ี(3) พอใช ้(2) ปรบัปรงุ (1) 

1. การเช่ือมโยง
ความสมัพนัธ์
ระหว่างกรงุศรี
อยุธยาและกรงุ
ธนบรุี 

เชือ่มโยงควำมสมัพนัธ์
ระหวำ่งกรงุศรอียุธยำ
และกรงุธนบรุไีดถู้กตอ้ง
ทัง้หมด 

เชือ่มโยงควำมสมัพนัธ์
ระหวำ่งกรงุศรอียุธยำ
และกรงุธนบรุไีดถู้กตอ้ง
เป็นสว่นใหญ่ 

เชือ่มโยงควำมสมัพนัธ์
ระหวำ่งกรงุศรอียุธยำ
และกรงุธนบรุไีดถู้กตอ้ง
เป็นบำงส่วน 

เชือ่มโยงควำมสมัพนัธ์
ระหวำ่งกรงุศรอียุธยำ
และกรงุธนบรุไีดเ้ป็น
สว่นน้อยหรอืไมถู่กตอ้ง
เลย 

2. การเรียงล าดบั
พฒันาการของ
อาณาจกัรธนบรุี 

เรยีงล ำดบัพฒันำกำร
ของอำณำจกัรธนบรุไีด้
ถูกตอ้งทัง้หมด 

เรยีงล ำดบัพฒันำกำร
ของอำณำจกัรธนบรุไีด้
ถูกตอ้งเป็นสว่นใหญ่ 

เรยีงล ำดบัพฒันำกำร
ของอำณำจกัรธนบรุไีด้
ถูกตอ้งเป็นบำงส่วน 

เรยีงล ำดบัพฒันำกำร
ของอำณำจกัรธนบรุไีด้
ถูกตอ้งเป็นสว่นน้อย
หรอืไมถู่กตอ้งเลย 

3. การวิเคราะห์
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
พฒันาการของ
อาณาจกัรธนบรุี 

 

วเิครำะห์ปัจจยัทีส่ง่ผล
ต่อพฒันำกำรของ
อำณำจกัรธนบรุไีด้
ถูกตอ้งและสมเหตุสมผล 

วเิครำะห์ปัจจยัทีส่ง่ผล
ต่อพฒันำกำรของ
อำณำจกัรธนบรุไีด้
ถูกตอ้งและสมเหตุ     
สมผลเป็นบำงส่วน 

วเิครำะห์ปัจจยัทีส่ง่ผล
ต่อพฒันำกำรของ
อำณำจกัรธนบรุไีด้
ถูกตอ้งเป็นบำงส่วน  
แต่ไมส่มเหตุสมผล 

วเิครำะห์ปัจจยัทีส่ง่ผล
ต่อพฒันำกำรของ
อำณำจกัรธนบรุ ี        
ไมถู่กตอ้ง 

4. การเช่ือมโยง
ความสมัพนัธ์
ระหว่างภมิูปัญญา
ไทยสมยัอยุธยา
และธนบรุี 

เชือ่มโยงควำมสมัพนัธ์
ระหวำ่งภมูปัิญญำไทย
สมยัอยุธยำและธนบรุ ี
ไดถู้กตอ้งทัง้หมด 

เชือ่มโยงควำมสมัพนัธ์
ระหวำ่งภมูปัิญญำไทย
สมยัอยุธยำและธนบรุ ี
ไดถู้กตอ้งเป็นสว่นใหญ่ 

เชือ่มโยงควำมสมัพนัธ์
ระหวำ่งภมูปัิญญำไทย
สมยัอยุธยำและธนบรุ ี
ไดถู้กตอ้งเป็นบำงสว่น 

เชือ่มโยงควำมสมัพนัธ์
ระหวำ่งภมูปัิญญำไทย
สมยัอยุธยำและธนบรุ ี
ไมถู่กตอ้ง 

5. การระบอิุทธิพล
ของภมิูปัญญาไทย
สมยัอยุธยาและ
ธนบรุีท่ีส่งผลต่อ
พฒันาการของชาติ
ไทยในยุคปัจจบุนั 

ระบอุทิธพิลของ          
ภมูปัิญญำไทยสมยั
อยุธยำและธนบรุทีีส่ง่ผล
ต่อพฒันำกำรของชำตไิทย
ในยุคปัจจุบนัไดถู้กตอ้ง
ทัง้หมด 

ระบอุทิธพิลของ 

ภมูปัิญญำไทยสมยั
อยุธยำและธนบรุทีีส่ง่ผล
ต่อพฒันำกำรของชำตไิทย
ในยุคปัจจุบนัไดถู้กตอ้ง
เป็นสว่นใหญ่ 

ระบอุทิธพิลของ 

ภมูปัิญญำไทยสมยั
อยุธยำและธนบรุทีีส่ง่ผล
ต่อพฒันำกำรของชำตไิทย
ในยุคปัจจุบนัไดถู้กตอ้ง
เป็นบำงสว่น 

ระบอุทิธพิลของ        

ภมูปัิญญำไทยสมยั
อยุธยำและธนบรุทีีส่ง่ผล
ต่อพฒันำกำรของชำตไิทย
ในยุคปัจจุบนัไมถู่กตอ้ง 

 

     เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ 

ช่วงคะแนน 18 - 20 14 - 17 10 - 13 ต ่ำกวำ่ 10 

ระดบัคณุภาพ ดมีำก ด ี พอใช ้ ปรบัปรุง 



 
 

 

แบบทดสอบกอ่นเรียน หน่วยการเรยีนรูท้ี่ 1 3    

ค าช้ีแจง ใหน้กัเรยีนเลือกค ำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพยีงข้อเดียว 

 1. กำรเสยีกรงุศรอียุธยำ คร ัง้ที ่2 เกดิขึน้ในรชัสมยั 
  ของกษตัรยิ์พระองคใ์ด 
  ก. สมเดจ็พระทีน่ัง่สรุยิำศน์อมัรนิทร์ 
  ข. สมเดจ็พระมหนิทรำธริำช 
  ค. สมเดจ็พระรำเมศวร 
  ง. สมเดจ็พระเพทรำชำ 
 2. เพรำะเหตุใด พระยำตำกพรอ้มพรรคพวกจงึตดัสนิใจ 
  ตฝ่ีำวงลอ้มพมำ่ไปทำงทศิตะวนัออกในสงครำม 
  เสยีกรงุศรอียุธยำ คร ัง้ที ่2 
  ก. หนีพมำ่ไดส้ะดวก 
  ข. ตอ้งกำรไปตัง้รำชธำนีใหมท่ีจ่นัทบรุ  ี
  ค. เป็นชมุชนชำวจนีเชน่เดยีวกบัพระยำตำก 
  ง. จนัทบรุมีกี ำลงัคน ป้อมปรำกำร อำหำรอุดมสมบรูณ์ 
 3. เหตุผลส ำคญัในขอ้ใดทีท่ ำใหพ้ระยำตำกตดัสนิใจละทิ้ง

กำรป้องกนัอยุธยำในสงครำมกอ่นเสยีกรงุศรอียุธยำ   
คร ัง้ที ่2 

  ก. ตอ้งกำรตัง้รำชธำนีใหมแ่ทนอยุธยำ 
  ข. คดิจะแย่งชงิอ ำนำจจำกพระเจำ้เอกทศัน์ 
  ค. ทอ้ใจเพรำะไมไ่ดร้บักำรสนับสนุนในกำรสูร้บ 
  ง. เหน็วำ่ก ำลงัของอยุธยำไมส่ำมำรถสูก้บั 
   กองทพัพมำ่ได ้
 4. หลงัเสยีกรงุศรอียุธยำ คร ัง้ที ่2 สภำพบำ้นเมอืงของ

อยุธยำมลีกัษณะอย่ำงไร 
  ก. ลำวตัง้ตนเป็นอสิระจำกอยุธยำ 
  ข. พมำ่ยดึอยุธยำเป็นเมอืงประเทศรำช 
  ค. เขมรเขำ้ยดึครองหวัเมอืงชำยฝัง่ตะวนัออกของไทย 
  ง. อยุธยำไดร้บัควำมเสยีหำยมำกจนไมส่ำมำรถ 
   เป็นรำชธำนีได ้
 5. พระยำตำกเตรยีมกำรกอบกูเ้อกรำชอย่ำงไร 
  ก. ประกำศอสิรภำพทีเ่มอืงแครง 
  ข. ตัง้กรงุธนบรุแีลว้จงึตคีำ่ยโพธิส์ำมตน้ 
  ค. ต่อเรอืและน ำกองทพัเรอืเขำ้โจมตพีมำ่ 
  ง. ใชเ้วลำรวบรวมก ำลงัพลนำนถงึ 15 ปี  

 6. วนัที ่28 ธนัวำคม ของทุกปี มคีวำมเกีย่วขอ้งอย่ำงไร 
  กบัอำณำจกัรธนบรุ ี
  ก. วนัสถำปนำกรงุธนบรุเีป็นรำชธำนี 
  ข. วนัปรำบดำภเิษกของพระเจำ้ตำก 
  ค. วนับรมรำชำภเิษกของพระเจำ้ตำก 
  ง. วนัสวรรคตของพระเจำ้ตำก 
 7. เพรำะเหตุใด พระเจำ้ตำกจงึตอ้งตดัสนิพระทยั 
  ยำ้ยรำชธำนี 
  ก. อยุธยำขำดแคลนอำหำร 
  ข. อยุธยำเกดิอุทกภยับอ่ยครัง้ 
  ค. อยุธยำถูกเผำท ำลำยมสีภำพทรดุโทรมมำก 
  ง. สภำพภมูปิระเทศของอยุธยำไมเ่อื้อต่อกำรคำ้ 
   ระหวำ่งประเทศ 
 8. สงครำมครัง้ใดส ำคญัทีสุ่ดระหวำ่งไทยกบัพม่ำ 
  ในสมยัธนบรุ ี
  ก. ศกึบำงกุง้ 
  ข. ศกึเมอืงพชิยั 
  ค. ศกึเมอืงเชยีงใหม่ 
  ง. ศกึเมอืงพษิณุโลก 
 9. ขอ้ใดอธบิำยกำรจดักำรปกครองในสมยัธนบรุ ีไม่ถูกตอ้ง 
  ก. จดักำรปกครองตำมแบบอยุธยำตอนปลำย 
  ข. พระมหำกษตัรยิ์มอี ำนำจสงูสดุในกำรปกครอง 
  ค. เมอืงพระยำมหำนครปกครองแบบจตุสดมภ์

 เชน่เดยีวกบัรำชธำนี 
  ง. ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งกษตัรยิ์กบัรำษฎรมคีวำม 
   ใกลช้ดิเหมอืนพ่อปกครองลูก 
 10. ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งไทยกบัประเทศเพื่อนบำ้น 
  ในสมยัธนบรุ ีมลีกัษณะอย่ำงไร 
  ก. เป็นมติรกบัทุกประเทศ 
  ข. ขำดกำรตดิต่อกบัประเทศเพื่อนบำ้น 
  ค. ท ำสงครำมกบัพม่ำเพื่อป้องกนัรำชอำณำจกัร 
  ง. ท ำสงครำมกบัญวนและมลำยูเพื่อขยำยอำณำเขต 

 



 
 

 

เฉลย          

 1. ก  2. ก  3. ง   4. ง  5. ค  6. ก  7. ค   8. ง  9. ง   10. ค 

 11. ง  12. ง  13. ง  14. ก  15. ข      

 

 

 11. เพรำะเหตุใด ศลิปวฒันธรรมซึง่เป็นภมูปัิญญำ 
  ในสมยัธนบรุจีงึมจี ำนวนน้อย 
  ก. ยงัมศีลิปวฒันธรรมและภมูปัิญญำของอยุธยำ

 หลงเหลอือยู ่
  ข. ขำดแคลนก ำลงัทรพัย์ในกำรอนุรกัษ์ฟ้ืนฟู

 ศลิปวฒันธรรมและภมูปัิญญำ 
  ค. พระเจำ้ตำกช ำนำญในกำรรบมำกกว่ำงำนดำ้น

 ศลิปวฒันธรรมและภมูปัิญญำ 
  ง. ตอ้งท ำสงครำมเป็นสว่นใหญ่จงึไมม่เีวลำฟ้ืนฟู

 ศลิปวฒันธรรมและภมูปัิญญำ 
 12. ค ำกล่ำวทีว่ำ่ “กำรตัง้ธนบรุเีป็นรำชธำนีเพรำะเหมาะแก่

กำรคำ้กบัต่ำงประเทศ” ค ำทีข่ดีเสน้ใต ้หมำยควำมว่ำ
อย่ำงไร 

  ก. มแีมน่ ้ำเจำ้พระยำไหลผำ่นกลำงพระนคร 
  ข. มคีลองภำยในมำกมำยเป็นเสน้ทำงกำรคำ้ 
  ค. มพี่อคำ้จนีทีช่ ำนำญกำรคำ้ทำงเรอืเขำ้มำตดิต่อ

 คำ้ขำย 
  ง. ตัง้อยู่ใกลป้ำกน ้ำเจำ้พระยำ เรอืสนิคำ้เขำ้มำคำ้ขำย

 ไดส้ะดวก 

 13. พระเจำ้ตำกทรงแกปั้ญหำเศรษฐกจิใดเป็นอนัดบัแรก 
  ก. ขยำยพื้นทีท่ ำนำ 
  ข. ใหข้ำ้รำชกำรท ำนำ 
  ค. สง่เสรมิกำรคำ้กบัจนี 
  ง. ซื้อขำ้วมำแจกจ่ำยแกร่ำษฎร 
 14. สมดุภำพไตรภมู ิเป็นผลงำนชิน้ส ำคญัทีส่ดุ 
  ของอำณำจกัรธนบรุใีนดำ้นใด 
  ก. จติรกรรม  
  ข. วรรณกรรม 
  ค. ประณีตศลิป์  
  ง. ประตมิำกรรม 
 15. เหตุกำรณ์ใด เป็นเหตุกำรณ์แรกทีท่ ำใหเ้กดิกำร 
  เสือ่มอ ำนำจของอำณำจกัรธนบรุ ี
  ก. ศกึอะแซหวุน่กี้ 
  ข. พระยำสรรคก์อ่กบฏ 
  ค. พระเจำ้ตำกลำผนวช 
  ง. ประเทศรำชของไทยแยกตวัเป็นอสิระ 

 

15 
  ได้คะแนน     คะแนนเตม็ 

มฐ. ส 4.3 ม.2/1,3 
 



 
 

 

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี  3    

ค าช้ีแจง ใหน้กัเรยีนเลือกค ำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพยีงข้อเดียว 

 1. พระยำตำกเตรยีมกำรกอบกูเ้อกรำชอย่ำงไร 
  ก. ประกำศอสิรภำพทีเ่มอืงแครง 
  ข. ใชเ้วลำรวบรวมก ำลงัพลนำนถงึ 15 ปี  
  ค. ต่อเรอืและน ำกองทพัเรอืเขำ้โจมตพีมำ่ 
  ง. ตัง้กรงุธนบรุแีลว้จงึตคีำ่ยโพธิส์ำมตน้ 
 2. ค ำกล่ำวทีว่ำ่ “กำรตัง้ธนบรุเีป็นรำชธำนีเพรำะเหมาะแก่

กำรคำ้กบัต่ำงประเทศ” ค ำทีข่ดีเสน้ใต ้หมำยควำมว่ำ
อย่ำงไร 

  ก. ตัง้อยู่ใกลป้ำกน ้ำเจำ้พระยำ เรอืสนิคำ้เขำ้มำคำ้ขำย
 ไดส้ะดวก 

  ข. มพี่อคำ้จนีทีช่ ำนำญกำรคำ้ทำงเรอืเขำ้มำตดิต่อ
 คำ้ขำย 

  ค. มคีลองภำยในมำกมำยเป็นเสน้ทำงกำรคำ้ 
  ง. มแีมน่ ้ำเจำ้พระยำไหลผำ่นกลำงพระนคร 
 3. สงครำมครัง้ใดส ำคญัทีสุ่ดระหวำ่งไทยกบัพม่ำ 
  ในสมยัธนบรุ ี
  ก. ศกึเมอืงพษิณุโลก 
  ข. ศกึเมอืงเชยีงใหม่ 
  ค. ศกึเมอืงพชิยั 
  ง. ศกึบำงกุง้ 
 4. เหตุกำรณ์ใด เป็นเหตุกำรณ์แรกทีท่ ำใหเ้กดิกำร 
  เสือ่มอ ำนำจของอำณำจกัรธนบรุ ี
  ก. ประเทศรำชของไทยแยกตวัเป็นอสิระ 
  ข. พระเจำ้ตำกลำผนวช 
  ค. พระยำสรรคก์อ่กบฏ 
  ง. ศกึอะแซหวุน่กี้ 
 5. กำรเสยีกรงุศรอียุธยำ คร ัง้ที ่2 เกดิขึน้ในรชัสมยั 
  ของกษตัรยิ์พระองคใ์ด 
  ก. สมเดจ็พระเพทรำชำ 
  ข. สมเดจ็พระรำเมศวร 
  ค. สมเดจ็พระมหนิทรำธริำช 
  ง. สมเดจ็พระทีน่ัง่สรุยิำศน์อมัรนิทร์ 

 6. เหตุผลส ำคญัในขอ้ใดทีท่ ำใหพ้ระยำตำกตดัสนิใจละทิ้ง
กำรป้องกนัอยุธยำในสงครำมกอ่นเสยีกรงุศรอียุธยำ 

  ครัง้ที ่2 
  ก. เหน็วำ่ก ำลงัของอยุธยำไมส่ำมำรถสูก้บั 
   กองทพัพมำ่ได ้
  ข. ทอ้ใจเพรำะไมไ่ดร้บักำรสนับสนุนในกำรสูร้บ 
  ค. คดิจะแย่งชงิอ ำนำจจำกพระเจำ้เอกทศัน์ 
  ง. ตอ้งกำรตัง้รำชธำนีใหมแ่ทนอยุธยำ 
 7. พระเจำ้ตำกทรงแกปั้ญหำเศรษฐกจิใดเป็นอนัดบัแรก 
  ก. ซื้อขำ้วมำแจกจ่ำยแกร่ำษฎร 
  ข. สง่เสรมิกำรคำ้กบัจนี 
  ค. ใหข้ำ้รำชกำรท ำนำ 
  ง. ขยำยพื้นทีท่ ำนำ 
 8. เพรำะเหตุใด พระยำตำกพรอ้มพรรคพวกจงึตดัสนิใจ 
  ตฝ่ีำวงลอ้มพมำ่ไปทำงทศิตะวนัออกในสงครำม 
  เสยีกรงุศรอียุธยำ คร ัง้ที ่2 
  ก. จนัทบรุมีกี ำลงัคน ป้อมปรำกำร อำหำรอุดมสมบรูณ์ 
  ข. เป็นชมุชนชำวจนีเชน่เดยีวกบัพระยำตำก 
  ค. ตอ้งกำรไปตัง้รำชธำนีใหมท่ีจ่นัทบรุ  ี
  ง. หนีพมำ่ไดส้ะดวก 
 9. สมดุภำพไตรภมู ิเป็นผลงำนชิน้ส ำคญัทีส่ดุ 
  ของอำณำจกัรธนบรุใีนดำ้นใด 
  ก. วรรณกรรม  
  ข. จติรกรรม 
  ค. ประณีตศลิป์  
  ง. ประตมิำกรรม 
 10. เพรำะเหตุใด พระเจำ้ตำกจงึตอ้งตดัสนิพระทยั 
  ยำ้ยรำชธำนี 
  ก. สภำพภมูปิระเทศของอยุธยำไมเ่อื้อต่อกำรคำ้ 
   ระหวำ่งประเทศ 
  ข. อยุธยำถูกเผำท ำลำยมสีภำพทรดุโทรมมำก 
  ค. อยุธยำเกดิอุทกภยับอ่ยครัง้ 
  ง. อยุธยำขำดแคลนอำหำร 



 
 

 

 

 

 11. หลงัเสยีกรงุศรอียุธยำ คร ัง้ที ่2 สภำพบำ้นเมอืงของ
อยุธยำมลีกัษณะอย่ำงไร 

  ก. อยุธยำไดร้บัควำมเสยีหำยมำกจนไมส่ำมำรถ 
   เป็นรำชธำนีได ้
  ข. เขมรเขำ้ยดึครองหวัเมอืงชำยฝัง่ตะวนัออกของไทย 
  ค. พมำ่ยดึอยุธยำเป็นเมอืงประเทศรำช 
  ง. ลำวตัง้ตนเป็นอสิระจำกอยุธยำ 
 12. ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งไทยกบัประเทศเพื่อนบำ้น 
  ในสมยัธนบรุ ีมลีกัษณะอย่ำงไร 
  ก. ท ำสงครำมกบัญวนและมลำยูเพื่อขยำยอำณำเขต 
  ข. ท ำสงครำมกบัพม่ำเพื่อป้องกนัรำชอำณำจกัร 
  ค. ขำดกำรตดิต่อกบัประเทศเพื่อนบำ้น 
  ง. เป็นมติรกบัทุกประเทศ 
 13. วนัที ่28 ธนัวำคม ของทุกปี มคีวำมเกีย่วขอ้งอย่ำงไร 
  กบัอำณำจกัรธนบรุ ี
  ก. วนัสวรรคตของพระเจำ้ตำก 
  ข. วนับรมรำชำภเิษกของพระเจำ้ตำก 
  ค. วนัปรำบดำภเิษกของพระเจำ้ตำก 
  ง. วนัสถำปนำกรงุธนบรุเีป็นรำชธำนี 

 14. เพรำะเหตุใด ศลิปวฒันธรรมซึง่เป็นภมูปัิญญำ 
  ในสมยัธนบรุจีงึมจี ำนวนน้อย 
  ก. ตอ้งท ำสงครำมเป็นสว่นใหญ่จงึไมม่เีวลำฟ้ืนฟู

 ศลิปวฒันธรรมและภมูปัิญญำ 
  ข. พระเจำ้ตำกช ำนำญในกำรรบมำกกว่ำงำนดำ้น

 ศลิปวฒันธรรมและภมูปัิญญำ 
  ค. ขำดแคลนก ำลงัทรพัย์ในกำรอนุรกัษ์ฟ้ืนฟู

 ศลิปวฒันธรรมและภมูปัิญญำ 
  ง. ยงัมศีลิปวฒันธรรมและภมูปัิญญำของอยุธยำ

 หลงเหลอือยู ่
 15. ขอ้ใดอธบิำยกำรจดักำรปกครองในสมยัธนบรุ ีไม่ถูกตอ้ง 
  ก. ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งกษตัรยิ์กบัรำษฎรมคีวำม 
   ใกลช้ดิเหมอืนพ่อปกครองลูก 
  ข. เมอืงพระยำมหำนครปกครองแบบจตุสดมภ์

 เชน่เดยีวกบัรำชธำนี 
  ค. พระมหำกษตัรยิ์มอี ำนำจสงูสดุในกำรปกครอง 
  ง. จดักำรปกครองตำมแบบอยุธยำตอนปลำย 

 

 

  

เฉลย          

 1. ค  2. ก  3. ก   4. ค  5. ง  6. ก  7. ก   8. ง  9. ข   10. ข 

 11. ก  12. ข  13. ง  14. ก  15. ก      
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  ได้คะแนน     คะแนนเตม็ 

มฐ. ส 4.3 ม.2/1,3 
 



 
 

 

 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  3  แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี   1   เรือ่ง   การสถาปนาอาณาจักรธนบุรีและมีปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรือง 
รหัสวิชา   ส  22131             รายวิชา    ประวัติศาสตร์                                 กลุม่สาระการเรยีนรู้ สงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี   2                                        จ านวนเวลาเรียน    2    ชั่วโมง 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
มาตรฐาน    ส 4.3   ม.2/1 วิเครำะห์พฒันำกำรของอำณำจกัรอยุธยำและธนบุรีในด้ำนต่ำงๆ  

2. สาระส าคัญ ( ความคิดรวบยอดของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
                กำรสถำปนำอำณำจกัรธนบุรมีีเหตผุลส ำคัญหลำยประกำร และมปีจัจยัที่สง่ผลตอ่ควำมเจริญรุง่เรืองของอำณำจักร 
3. สาระการเรียนรู้ 
 3.1 สาระการเรยีนรู้  

3.1.1 สาระการเรยีนรู้ (ท่ีเกิดในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
           กำรเสียกรงุศรอียุธยำครัง้ที่ 2 กำรกูเ้อกรำช และกำรสถำปนำอำณำจักรธนบรุ ี
  3.1.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ท่ีเกิดในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู)้ 
   - 

3.2 ทักษะกระบวนการ 
 3.2.1  ทักษะกำรคิดสร้ำงสรรค์  ทักษะกำรคิดวิเครำะห์ กระบวนกำรสืบค้นข้อมลู กระบวนกำรท ำงำนกลุ่ม 

3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  3.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดท่ีเกิด
ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 

 1) อธิบำยสำเหตุของกำรเลือกกรุงธนบุรเีป็นรำชธำนีต่อจำกกรุงศรีอยธุยำได้ 
 2) วิเครำะหป์ัจจัยที่สง่ผลตอ่ควำมเจริญรุง่เรืองของอำณำจักรธนบรุีได้ 
3.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรยีนรู้) 

   รักชำติศำสน์ กษัตริย ์
   ซื่อสัตย์สจุริต 
   มีวินัย 
   ใฝ่ควำมรู ้
   อยู่อย่ำงพอเพียง 
   มุ่งมั่นในกำรท ำงำน 
   รักควำมเปน็ไทย 
   มีจิตสำธำรณะ 
 



 
 

 

3.4 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน(ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   ควำมสำมำรถในกำรสือ่สำร 
    ควำมสำมำรถในกำรคิด 
   ควำมสำมำรถในกำรแก้ปญัหำ 
   ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต 
   ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลย ี
3.5 ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 (ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   Reading: อ่ำนออก 
   Writing: เขียนได ้
   Arithmatic: มทีักษะในกำรค ำนวณ 
   Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในกำรคิดวิเครำะห์ และแก้ไขปัญหำได ้
   Creativity and Innovation: คิดอย่ำงสร้ำงสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
   Collaboration Teamwork and Leadership: ให้ควำมร่วมมือในกำรท ำงำนเป็นทีมมีภำวะผู้น ำ 
   Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในกำรสื่อสำร และรู้เท่ำทันสือ่ 
    Cross-Cultural Understanding: มีควำมเข้ำใจควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรม 
   Computing and ICT Literacy: มทีกัษะกำรใช้คอมพวิเตอร์ และรู้เท่ำทันเทคโนโลย ี
   Career and Learning Skills: มีทกัษะทำงอำชีพ และกระบวนกำรเรียนรู้ต่ำงๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตำกรุณำ มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพื้นฐำนส ำคัญทีผู่้บริหำรโรงเรียน
จะต้องมีเพือ่เป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อนกัเรียนได้ศึกษำอย่ำงลึกซึง้ 
3.6 การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ(ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   บูรณำกำรงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน............................................................................ 
   บูรณำกำรเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................ 
   บูรณำกำรโครงกำรโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 

       อื่นๆ (โปรดระบุ) ................................................................................................................ 
4. ภาระงาน (ทุกภาระงานท่ีเกิดในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู)้ 
 4.1 ใบงำนที่ 3.1 เรื่อง ปจัจัยที่มผีลตอ่ควำมเจริญรุ่งเรืองของอำณำจักรธนบุรี 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

5. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
วิธีการ เครือ่งมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 

ตรวจแบบทดสอบกอ่นเรียน หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 3 แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 3 (ประเมินตามสภาพจรงิ) 

ตรวจใบงำนที่ 3.1 ใบงำนที่ 3.1 ร้อยละ 60 ผำ่นเกณฑ ์

ตรวจแบบบันทึกกำรอ่ำน แบบบันทกึกำรอ่ำน ระดบัคุณภำพ 2 ผ่ำนเกณฑ ์

สังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนรำยบุคคล แบบสังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนรำยบุคคล ระดบัคุณภำพ 2 ผ่ำนเกณฑ ์

สังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนกลุ่ม ระดบัคุณภำพ 2 ผ่ำนเกณฑ ์

สังเกตควำมมีวินัย ใฝเ่รียนรู้ และมุ่งมั่นในกำรท ำงำน แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดบัคุณภำพ 2 ผ่ำนเกณฑ ์

6. กิจกรรมการเรยีนรู้ (ระบุใหล้ะเอียดและชัดเจน) 
วิธีสอน (วิธีสอนแบบ  สืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E)) 
ขัน้ท่ี 1   กระตุ้นความสนใจ  
1.ครูให้นกัเรียนดูภำพพระบรมรำชำนสุำวรีย์พระเจ้ำตำกสินมหำรำช แล้วให้นักเรียนร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นว่ำ พระเจ้ำตำกสินมหำรำชมี
ควำมส ำคัญตอ่ประวัติศำสตร์ธนบรุีอย่ำงไรบ้ำง  โดยครูคอยกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น 
2.นักเรียนตอบค ำถำมกระตุน้ควำมคิด (เพรำะเหตุใด คนไทยจึงพรอ้มใจยอมรบัใหพ้ระเจ้ำตำกสนิเป็นผู้น ำหลงัจำกเสียกรงุศรอียุธยำครัง้ที่ 2) 
ขัน้ท่ี 2   ส ารวจค้นหา 
1.ครูแบง่นักเรียนเป็นกลุม่ กลุ่มละ 6 คน คละกันตำมควำม สำมำรถ คือ เก่ง ปำนกลำงค่อนข้ำงเก่ง ปำนกลำงค่อนข้ำงอ่อน และอ่อน 
2.สมำชิกแตล่ะกลุม่ร่วมกันศึกษำควำมรูเ้รือ่ง กำรสถำปนำอำณำจกัรธนบุรี และปัจจัยทีม่ีผลตอ่ควำมเจริญรุง่เรืองของอำณำจักรธนบรุี จำก
หนังสือเรยีน และหนงัสือค้นคว้ำเพิ่มเติม แล้วบันทกึควำมรู้ที่ไดจ้ำกกำรศึกษำลงในแบบบันทกึกำรอ่ำน 
3.นักเรียนตอบค ำถำมกระตุน้ควำมคิด 
ค ำถำม  เพรำะเหตุใด พระเจ้ำตำกสนิมหำรำช จึงตัดสินใจย้ำยรำชธำนจีำกกรงุศรอียุธยำมำเปน็กรุงธนบุรี 
(เพรำะก ำลังพลไม่เพยีงพอทีจ่ะตอ่สูก้ับข้ำศึก และกองทัพพม่ำรู้ชัยภูมิของกรงุศรอียุธยำเป็นอยำ่งดีอกีทัง้กรุงศรีอยุธยำยงัทรุดโทรมมำกยำก
แก่กำรฟื้นฟู จงึควรย้ำยรำชธำนีมำอยูท่ี่กรุงธนบุรี ซึง่มีชัยภูมทิี่ดีในกำรป้องกันข้ำศึก) 
ขัน้ท่ี 3   อธิบายความรู ้
1.สมำชิกแตล่ะกลุม่ผลัดกันอธิบำยควำมรูท้ี่ได้จำกกำรศึกษำ ให้เพื่อนฟัง ผลัดกันซักถำมข้อสงสัย และอธิบำยจนทกุคน มีควำมเข้ำใจชัดเจน
ตรงกัน 
2.ครูอธิบำยควำมรู้เกี่ยวกบักำรสถำปนำอำณำจักรธนบรุี และปจัจัยทีม่ีผลต่อควำมเจรญิรุ่งเรอืงของอำณำจกัรธนบุรี ให้นักเรยีนฟังเพิม่เตมิ 
เพื่อให้นักเรยีนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจชัดเจนมำกยิง่ข้ึน 
ขั้นท่ี 4   ขยายความเขา้ใจ 
1.นักเรียนแตล่ะคนท ำใบงำนที่ 3.1 เรื่อง ปจัจยัที่มผีลต่อควำมเจรญิรุง่เรืองของอำณำจักรธนบรุี เมื่อท ำเสรจ็แล้วตรวจสอบควำมถูกตอ้ง และ
เติมเต็มค ำตอบใหส้มบรูณ์ 



 
 

 

2.นักเรียนตอบค ำถำมกระตุน้ควำมคิด ข้อ 1-2 
1.กำรที่แม่น้ ำเจ้ำพระยำไหลผำ่นกลำงกรุงธนบุรีมผีลดีและผลเสียอยำ่งไรบ้ำง 
2.ถ้ำไม่เลือกตั้งกรงุธนบรุีเป็นรำชธำนีหลังเสียกรุงศรีอยุธยำ ครั้งที่ 2 ควรเลือกตั้งรำชธำนใีนบรเิวณใด อธิบำยเหตุผล 
ขัน้ท่ี 5   ตรวจสอบผล 
1.ครูตรวจสอบผลนักเรียนจำกกำรท ำใบงำนที่ 3.1 
2.ครูและนกัเรียนร่วมกันสรุปควำมรูเ้รือ่ง กำรสถำปนำอำณำจกัรธนบรุี และปจัจัยที่มผีลต่อควำมเจรญิรุง่เรือง 
3.นักเรียนตอบค ำถำมกระตุน้ควำมคิด 
(ปจัจัยส ำคัญที่สง่ผลต่อควำมเจรญิรุง่เรืองของกรุงธนบุรี ได้แกป่ัจจยัใดบ้ำง อธิบำยพร้อมยกตัวอย่ำงประกอบ) 
7. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ (ท่ีใช้ในแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้) 
 7.1  สื่อการเรียนรู ้
  1)หนงัสอืเรียน ประวัติศำสตร์ ม.2 
  2)หนงัสอืค้นคว้ำเพิม่เตมิ 
  3)บัตรภำพ 
  4)ใบงำนที่ 3.1 เรื่อง ปัจจัยทีม่ผีลตอ่ควำมเจรญิรุง่เรืองของอำณำจักรธนบุร ี
7.2  แหล่งการเรียนรู้ 
8. บันทึกหลังการสอน 
 8.1 ดา้นความรู ้
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
 8.2 ดา้นทักษะกระบวนการ 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
 8.3 ดา้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  8.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ าแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้) 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
  8.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
 8.4 ดา้นสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 



 
 

 

9. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
       
 
 
 
10. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ ....................................................... ผูส้อน 
(  นำงสำวณัฐกำญจน์  แช่มช้อย  ) 

วันที่ ......................................................................... 

ลงช่ือ .......................................................  
       (  นำยพรเทพ  พันพุก  ) 

วันที่ ......................................................................... 



 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพพระบรมราชานุสาวรียพ์ระเจ้าตากสินมหาราช 

 


 

บตัรภาพ 

ท่ีมา : ณรงค ์พ่วงพศิ และวฒุชิยั มลูศลิป์. 2553. หนังสือเรยีน รายวิชาพืน้ฐาน ประวติัศาสตร ์ม.2. พมิพ์คร ัง้ที ่11. 
 กรงุเทพมหำนคร : อกัษรเจรญิทศัน์. 



 
 

 

 

 

 ใบงานท่ี 

 3.1 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจกัรธนบรีุ 

 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรยีนตอบค ำถำมต่อไปนี้ 

 1. กำรเสยีกรุงศรอียธุยำ ครัง้ที ่2 มสีำเหตุมำจำกอะไร และสภำพบำ้นเมอืงภำยหลงัจำกเสยีกรงุศรอียธุยำ 
  ครัง้ที ่2 ใหแ้ก่พม่ำเป็นอยำ่งไร 
     
    
    

    

 2. ท ำเลทีต่ ัง้ของกรุงธนบุร ีมคีวำมเหมำะสมต่อกำรเป็นรำชธำนีแห่งใหม่อยำ่งไรบำ้ง 
     
    

    
    

 3. ควำมเขม้แขง็ทำงกำรทหำร สง่ผลต่อควำมมัน่คงและควำมเจรญิรุง่เรอืงของอำณำจกัรธนบุรอียำ่งไร 
     
    
    
    

 4. พระเจำ้ตำกสนิมหำรำช ทรงฟ้ืนฟูเศรษฐกจิของกรุงธนบรุดีว้ยวธิกีำรใด 
     
    
    

    

 5. นโยบำยฟ้ืนฟูพระพุทธศำสนำ สง่ผลต่อควำมเจรญิรุ่งเรอืงของอำณำจกัรธนบุรอียำ่งไร 
     
    

    
    



 
 

 

 

 

 ใบงานท่ี 

 3.1 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจกัรธนบรีุ 

 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรยีนตอบค ำถำมต่อไปนี้ 

 1. กำรเสยีกรุงศรอียธุยำ ครัง้ที ่2 มสีำเหตุมำจำกอะไร และสภำพบำ้นเมอืงภำยหลงัจำกเสยีกรงุศรอียธุยำ 
  ครัง้ที ่2 ใหแ้ก่พม่ำเป็นอยำ่งไร 
   การเสยีกรงุศรอียุธยา คร ัง้ที ่2 เกดิขึน้เพราะก าลงัไพรพ่ลของกรงุศรอียุธยาขาดประสบการณ์ในการท าสงคราม  
   ขนาดใหญ่ และกองทพัพมา่ไดป้รบัเปลีย่นยุทธศาสตรใ์นการสูร้บ ท าใหก้รงุศรอียุธยาถูกกองทพัพมา่เขา้ยดึครอง  
   พระราชวงั วดัวาอาราม และบา้นเรอืนราษฎรถูกเผาท าลายเสยีหายเป็นจ านวนมาก และทรดุโทรมเกนิกว่าจะบรูณะ  

   ใหด้ขี ึน้ไดด้งัเดมิ  

 2. ท ำเลทีต่ ัง้ของกรุงธนบุร ีมคีวำมเหมำะสมต่อกำรเป็นรำชธำนีแห่งใหม่อยำ่งไรบำ้ง 
   กรงุธนบรุตี ัง้อยู่ไมไ่กลจากกรงุศรอียุธยามากนกั ตัง้อยู่บรเิวณทีม่นี ้าลกึและใกล้ทะเล ยากแกก่ารโจมตขีองขา้ศกึ  
   และสามารถตดิต่อคา้ขายกบัต่างชาตไิดง้า่ย ทัง้ยงัมขีนาดเลก็และมป้ีอมปราการขนาดย่อมเพยีงพอกบัก าลงัไพรพ่ล  

   ของพระยาตาก (สนิ) ในการดแูลรกัษาบา้นเมอืง และหากเกดิเหตุการณ์คบัขนัจวนตวั ยงัสามารถถอยทพักลบัเขา้  
   เมอืงจนัทบรุไีดง้า่ย  

 3. ควำมเขม้แขง็ทำงกำรทหำร สง่ผลต่อควำมมัน่คงและควำมเจรญิรุง่เรอืงของอำณำจกัรธนบุรอียำ่งไร 
   ภายหลงัจากเสยีกรงุศรอียุธยา คร ัง้ที ่2 สมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราชไดร้วบรวมชมุนุมต่างๆ ทีเ่ป็นใหญ่ใหม้าอยู่  
   ใตอ้ านาจของพระองคไ์ดเ้ป็นผลส าเรจ็ ท าใหอ้ านาจทางการทหารของกรงุธนบรุเีป็นทีเ่กรงขามของขา้ศกึ สง่ผลให ้  
   กรงุธนบรุสีามารถขยายอาณาเขตออกไปไดก้วา้งขวางมากยิง่ขึน้  
    

 4. พระเจำ้ตำกสนิมหำรำช ทรงฟ้ืนฟูเศรษฐกจิของกรุงธนบรุดีว้ยวธิกีำรใด 
   เศรษฐกจิในสมยัธนบรุตีกต า่มาก สบืเนือ่งมาจากการเสยีกรงุศรอียุธยา คร ัง้ที ่2 สมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช  
   จงึตอ้งใชน้โยบายแกไ้ขปัญหาเศรษฐกจิอย่างเรง่ดว่น เชน่ การแกปั้ญหาการขาดแคลนขา้วสาร ขา้วเปลือก การอาศยั  
   พ่อคา้ส าเภาจนีเพือ่ช่วยแกไ้ขใหก้ารคา้ฟ้ืนตวั การสง่เสรมิใหร้าษฎรท านา และเพาะปลูกพชืพนัธุ์ต่างๆ จงึสามารถ  

   ท าใหฟ้ื้นฟูเศรษฐกจิไดอ้ย่างรวดเรว็  

 5. นโยบำยฟ้ืนฟูพระพุทธศำสนำ สง่ผลต่อควำมเจรญิรุ่งเรอืงของอำณำจกัรธนบุรอียำ่งไร 
   สมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช ทรงใหค้วามส าคญักบัพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิง่ โดยเฉพาะการฟ้ืนฟูคณะสงฆ์  
   ทีเ่สือ่มโทรมลงไปมากเมือ่คราวเสยีกรงุศรอียุธยาใหม้คีวามเจรญิรุง่เรอืงดงัเดมิ เพราะพระพุทธศาสนาถอืเป็น  

   หลกัส าคญัในการด าเนินชวีติของคนในสงัคม  
    



 
 

 

แบบบนัทึกการอ่าน  
  

ชือ่หนงัสอื  ชือ่ผูแ้ต่ง   นำมปำกกำ   

ส ำนกัพมิพ์  สถำนทีพ่มิพ์   ปีทีพ่มิพ์    

จ ำนวนหน้ำ   รำคำ  บำท อ่ำนวนัที ่  เดอืน   พ.ศ.   เวลำ   
          
 1. สำระส ำคญัของเรื่อง 
       
       

             
       

 2. วเิครำะหข์อ้คดิ/ประโยชน์ทีไ่ดจ้ำกเรื่องทีอ่่ำน 
       
       
       

 3. สิง่ทีส่ำมำรถน ำไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ ำวนั  
       
       

      

 4. ขอ้เสนอแนะของคร ู  
       
       
       
  

 ลงชื่อ  นกัเรยีน ลงชื่อ  ผูป้กครอง 
  ( ) ( ) 
 

 ลงชื่อ ครผููส้อน 
 ( )  

เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ผลงำนมีความสมบรูณ์ชดัเจน ให ้ 4 คะแนน ผลงำนมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่ ให ้ 2 คะแนน 
 ผลงำนมีข้อบกพร่องเพียงเลก็น้อย ให ้ 3 คะแนน ผลงำนมีข้อบกพร่องมาก ให ้ 1 คะแนน 



 
 

 

 

แบบสงัเกตพฤติกรรม    การท างานรายบคุคล  
 

ค าช้ีแจง :  ให ้ผูส้อน สงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนในระหวำ่งเรยีนและนอกเวลำเรยีน แลว้ขดี ✓ ลงในช่อง 
 ทีต่รงกบัระดบัคะแนน 

 

ล าดบั 
ท่ี 

ช่ือ-สกลุ 
ของผู้รบัการประเมิน 

ความตัง้ใจ 
ในการท างาน 

ความ
รบัผิดชอบ 

การตรงต่อ
เวลา 

ความสะอาด
เรียบร้อย 

ผลส าเรจ็ 
ของงาน 

รวม 
20 

คะแนน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       
      

 ลงชื่อ .................................................... ผูป้ระเมนิ  
  ................ /................ /................ 
 
 

 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมอย่างสม า่เสมอ ให ้ 4 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบ่อยครัง้ ให ้ 3 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบางครัง้ ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมน้อยครัง้ ให ้ 1 คะแนน 

เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดบัคณุภาพ 
18 - 20 ดมีำก 
14 - 17 ด ี
10 - 13 พอใช ้

ต ่ำกวำ่ 10 ปรบัปรงุ 
 



 
 

 

 

แบบสงัเกตพฤติกรรม    การท างานกลุ่ม  
 

ค าช้ีแจง :  ให ้ผูส้อน สงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนในระหวำ่งเรยีนและนอกเวลำเรยีน แลว้ขดี ✓ ลงในช่อง 
 ทีต่รงกบัระดบัคะแนน 

 

ล าดบั 
ท่ี 

ช่ือ-สกลุ 
ของผู้รบัการประเมิน 

ความ 
ร่วมมือกนั 
ท ากิจกรรม 

การแสดง
ความคิดเห็น 

การรบัฟัง
ความคิดเห็น 

ความตัง้ใจ
ท างาน 

การแก้ไข 
ปัญหา/หรือ 
ปรบัปรงุ 

ผลงานกลุ่ม 

รวม 
20 

คะแนน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       
      

 ลงชื่อ .................................................... ผูป้ระเมนิ  
  ................ /................ /................ 
 
 

 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมอย่างสม า่เสมอ ให ้ 4 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบ่อยครัง้ ให ้ 3 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบางครัง้ ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมน้อยครัง้ ให ้ 1 คะแนน 

เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดบัคณุภาพ 
18 - 20 ดมีำก 
14 - 17 ด ี
10 - 13 พอใช ้

ต ่ำกวำ่ 10 ปรบัปรงุ 
 



 
 

 

 

แบบประเมิน   คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
 

ค าช้ีแจง :   ให ้ผูส้อน สงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนในระหวำ่งเรยีนและนอกเวลำเรยีน แลว้ขดี ✓ ลงในช่อง 
 ทีต่รงกบัระดบัคะแนน 

 

คณุลกัษณะ 
อนัพึงประสงคด้์าน 

รายการประเมิน 
ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 

1. รกัชาติ ศาสน์ 
 กษตัริย ์

1.1 ยนืตรงเมือ่ไดย้นิเพลงชำต ิรอ้งเพลงชำตไิด ้และอธบิำยควำมหมำยของ 
เพลงชำต ิ

    

1.2 ปฏบิตัตินตำมสทิธแิละหน้ำทีข่องนกัเรยีน     

1.3 ใหค้วำมร่วมมอื รว่มใจ ในกำรท ำงำนกบัสมำชกิในโรงเรยีน     

1.4 เขำ้รว่มกจิกรรมและมสีว่นรว่มในกำรจดักจิกรรมทีส่รำ้งควำมสำมคัค ี
ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อโรงเรยีนและชมุชน 

    

1.5 เขำ้รว่มกจิกรรมทำงศำสนำทีต่นนับถอื ปฏบิตัตินตำมหลกัของศำสนำ     

1.6 เขำ้รว่มกจิกรรมและมสีว่นรว่มในกำรจดักจิกรรมทีเ่กีย่วกบัสถำบนั
พระมหำกษตัรยิ์ตำมทีโ่รงเรยีนและชมุชนจดัขึน้ 

    

2. ซ่ือสตัย ์สุจริต 2.1 ใหข้อ้มลูทีถู่กตอ้ง และเป็นจรงิ     

2.2 ปฏบิตัใินสิง่ทีถู่กตอ้ง ละอำย และเกรงกลวัทีจ่ะท ำควำมผดิ ท ำตำม
สญัญำทีต่นใหไ้วก้บัเพื่อน พ่อแม ่หรอืผูป้กครอง และคร ู

    

2.3 ปฏบิตัติ่อผูอ้ื่นดว้ยควำมซื่อตรง ไมห่ำประโยชน์ในทำงทีไ่มถู่กต้อง     

3. มีวินัย 
รบัผิดชอบ 

3.1 ปฏบิตัติำมขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของครอบครวั 
และโรงเรยีน ตรงต่อเวลำในกำรปฏบิตักิจิกรรมต่ำงๆ ในชวีติประจ ำวนั 
และรบัผดิชอบในกำรท ำงำน 

    

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1 แสวงหำขอ้มลูจำกแหล่งกำรเรยีนรูต้่ำงๆ     

4.2 มกีำรจดบนัทกึควำมรูอ้ย่ำงเป็นระบบ     

4.3 สรปุควำมรูไ้ดอ้ย่ำงมเีหตุผล     

5. อยู่อย่างพอเพียง 5.1 ใชท้รพัย์สนิของตนเอง เชน่ สิง่ของ เครือ่งใช ้ฯลฯ อย่ำงประหยดั คุม้คำ่ 
และเกบ็รกัษำดแูลอย่ำงด ีและใชเ้วลำอย่ำงเหมำะสม 

    

5.2 ใชท้รพัยำกรของส่วนรวมอย่ำงประหยดั คุม้คำ่ และเกบ็รกัษำดแูลอย่ำงด ี     

5.3 ปฏบิตัตินและตดัสนิใจดว้ยควำมรอบคอบ มเีหตุผล     

5.4 ไมเ่อำเปรยีบผูอ้ื่น และไมท่ ำใหผู้อ้ื่นเดอืดรอ้น พรอ้มใหอ้ภยัเมือ่ผูอ้ื่น
กระท ำผดิพลำด 

    



 
 

 

 
คณุลกัษณะ 

อนัพึงประสงคด้์าน 
รายการประเมิน 

ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 

 5.5 วำงแผนกำรเรยีน กำรท ำงำนและกำรใชช้วีติประจ ำวนับนพื้นฐำนของ
ควำมรู ้ขอ้มลู ขำ่วสำร 

    

5.6 รูเ้ท่ำทนักำรเปลีย่นแปลงทำงสงัคม และสภำพแวดลอ้ม ยอมรบัและ
ปรบัตวั อยู่รว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่ำงมคีวำมสขุ 

    

6. มุ่งมัน่ในการ 
 ท างาน 

6.1 มคีวำมตัง้ใจและพยำยำมในกำรท ำงำนทีไ่ดร้บัมอบหมำย     

6.2 มคีวำมอดทนและไมท่อ้แทต้่ออุปสรรคเพื่อใหง้ำนส ำเรจ็     

7. รกัความเป็นไทย 7.1 มจีติส ำนึกในกำรอนุรกัษ์วฒันธรรมและภมูปัิญญำไทย     

7.2 เหน็คณุค่ำและปฏบิตัตินตำมวฒันธรรมไทย     

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รูจ้กัชว่ยพ่อแม ่ผูป้กครอง และครทู ำงำน     

8.2 อำสำท ำงำน ชว่ยคดิ ช่วยท ำ และแบง่ปันสิง่ของใหผู้อ้ื่น     

8.3 ดแูล รกัษำทรพัย์สมบตัขิองหอ้งเรยีน โรงเรยีน ชมุชน      

8.4 เขำ้รว่มกจิกรรมเพื่อสงัคมและสำธำรณประโยชน์ของโรงเรยีน     

 

 ลงชื่อ .................................................... ผูป้ระเมนิ  
  ................ /................ /................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมอย่างสม า่เสมอ ให ้ 4 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบ่อยครัง้ ให ้ 3 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบางครัง้ ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมน้อยครัง้ ให ้ 1 คะแนน 

เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดบัคณุภาพ 
191 - 108  ดมีำก 
73 - 90 ด ี
54 - 72 พอใช ้

ต ่ำกวำ่ 54 ปรบัปรงุ 
 



 
 

 

 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  3      แผนการจัดการเรยีนรู้ท่ี  2        เรื่อง      พัฒนาการดา้นการเมืองการปกครอง 
รายวิชา     ประวัติศาสตร์     รหัสวิชา   ส  22131       กลุ่มสาระการเรยีนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี    2                          จ านวนเวลาเรยีน    2    ชั่วโมง 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน    ส 4.3    ม.2/1   วิเครำะห์พัฒนำกำรของอำณำจักรอยุธยำและธนบรุีในด้ำนต่ำงๆ  
2. สาระส าคัญ ( ความคิดรวบยอดของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
                สมเดจ็พระเจ้ำตำกสินมหำรำชปรำบชุมนุมต่ำงๆ  เพือ่สร้ำงควำมเป็นเอกภำพและควำมมั่นคงของบ้ำนเมือง ซึง่ยังคงยึด
รูปแบบกำรเมืองกำรปกครองตำมสมยัอยุธยำตอนปลำย 
3. สาระการเรียนรู้ 
 3.1 สาระการเรยีนรู้  

3.1.1 สาระการเรยีนรู้ (ท่ีเกิดในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
           พัฒนำกำรด้ำนกำรเมืองกำรปกครองของอำณำจกัรธนบรุ ี

  3.1.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ท่ีเกิดในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
   - 

3.2 ทักษะกระบวนการ 
 3.2.1  ทักษะกำรคิดสร้ำงสรรค์  ทักษะกำรคิดวิเครำะห์ กระบวนกำรสืบค้นข้อมลู กระบวนกำรท ำงำนกลุ่ม 

3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  3.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัดท่ีเกิด
ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
            วิเครำะห์พฒันำกำรด้ำนกำรเมืองกำรปกครองของอำณำจักรธนบรุีได ้
3.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรยีนรู้) 
   รักชำติศำสน์ กษัตริย ์
   ซื่อสัตย์สจุริต 
   มีวินัย 
   ใฝ่ควำมรู ้
   อยู่อย่ำงพอเพียง 
   มุ่งมั่นในกำรท ำงำน 
   รักควำมเป็นไทย 
   มีจิตสำธำรณะ 
 



 
 

 

3.4 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน(ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   ควำมสำมำรถในกำรสือ่สำร 
    ควำมสำมำรถในกำรคิด 
   ควำมสำมำรถในกำรแก้ปญัหำ 
   ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต 
   ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลย ี
3.5 ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 (ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   Reading: อ่ำนออก 
   Writing: เขียนได ้
   Arithmatic: มทีักษะในกำรค ำนวณ 
   Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในกำรคิดวิเครำะห์ และแก้ไขปัญหำได ้
   Creativity and Innovation: คิดอย่ำงสร้ำงสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
   Collaboration Teamwork and Leadership: ให้ควำมร่วมมือในกำรท ำงำนเป็นทีมมีภำวะผู้น ำ 
   Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในกำรสื่อสำร และรู้เท่ำทันสือ่ 
    Cross-Cultural Understanding: มีควำมเข้ำใจควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรม 
   Computing and ICT Literacy: มีทกัษะกำรใช้คอมพวิเตอร์ และรู้เท่ำทันเทคโนโลย ี
   Career and Learning Skills: มีทกัษะทำงอำชีพ และกระบวนกำรเรียนรู้ต่ำงๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตำกรุณำ มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพื้นฐำนส ำคัญทีผู่้บริหำรโรงเรียน
จะต้องมีเพือ่เป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อนักเรียนได้ศึกษำอย่ำงลึกซึง้ 
3.6 การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ(ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   บูรณำกำรงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน............................................................................ 
   บูรณำกำรเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................ 
   บูรณำกำรโครงกำรโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 

       อื่นๆ (โปรดระบุ) ................................................................................................................ 
4. ภาระงาน (ทุกภาระงานท่ีเกิดในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
 4.1 ใบงำนที่ 3.2 เรื่อง พฒันำกำรด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

5. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
วิธีการ เครือ่งมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 

ตรวจใบงำนที่ 3.2 ใบงำนที่ 3.2 ร้อยละ 60 ผำ่นเกณฑ ์

ตรวจแบบบันทึกกำรอ่ำน แบบบันทกึกำรอ่ำน ระดบัคุณภำพ 2 ผ่ำนเกณฑ ์

ประเมินกำรน ำเสนอผลงำน แบบประเมินกำรน ำเสนอผลงำน ระดบัคุณภำพ 2 ผ่ำนเกณฑ ์

สังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนรำยบุคคล แบบสังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนรำยบุคคล ระดบัคุณภำพ 2 ผ่ำนเกณฑ ์

สังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนกลุ่ม ระดบัคุณภำพ 2 ผ่ำนเกณฑ ์

สังเกตควำมมีวินัย ใฝเ่รียนรู้ และมุ่งมั่นในกำรท ำงำน แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดบัคุณภำพ 2 ผ่ำนเกณฑ ์
 

6. กิจกรรมการเรยีนรู้ (ระบุใหล้ะเอียดและชัดเจน) 
วิธีสอน (วิธีสอนตามรูปแบบ  โมเดลซิปปา (CIPPA Model)) 
ชั่วโมงท่ี 1   ขั้นท่ี 1   ทบทวนความรู้เดิม 
1.ครเูปิดเพลงเจ้ำตำก ของศิลปินวงคำรำบำวให้นักเรยีนฟัง พรอ้มแจกเนื้อเพลงประกอบ แล้วให้นกัเรียนร่วมกนัสรปุเนือ้หำของเพลงและตอบ
ค ำถำมต่อไปนี ้

- เพลงดังกลำ่ว มีเนื้อหำส ำคัญเกี่ยวกับเรือ่งใด 
 - ควำมเข้มแข็งทำงกำรทหำรของสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช ส่งผลต่อควำมมั่นคงและควำมเจรญิรุง่เรืองของอำณำจักรธนบุรี
อย่ำงไรบ้ำง 
  โดยครูคอยกระตุ้นให้นักเรยีนทกุคนมสี่วนร่วมในกำรตอบค ำถำม เพือ่ทบทวนควำมรู้เดมิของนักเรียน 
2.นักเรียนตอบค ำถำมกระตุน้ควำมคิด  
(นักเรียนคิดว่ำ ถ้ำสมเด็จพระเจ้ำตำกสนิมหำรำช ไม่ได้เปน็ผู้น ำในกำรกอบกูเ้อกรำชในครัง้นั้น บ้ำนเมอืงของเรำจะเป็นอยำ่งไร) 

ขั้นท่ี 2   แสวงหาความรูใ้หม ่
1.นักเรียนแตล่ะคนศึกษำควำมรูเ้รื่อง พฒันำกำรด้ำนกำรเมืองกำรปกครองสมัยธนบรุี จำกหนังสือเรยีน หนงัสอืค้นคว้ำเพิม่เตมิ หอ้งสมุด และ
แหลง่ข้อมลูสำรสนเทศ โดยให้ครอบคลมุประเด็นต่อไปนี ้
 1)กำรสร้ำงควำมเป็นปึกแผ่นของอำณำจกัรธนบุร ี
 2)ลกัษณะกำรปกครองของอำณำจักร 
  แล้วบันทกึควำมรู้ที่ไดจ้ำกกำรศึกษำลงในแบบบันทึกกำรอ่ำน 
2.นักเรียนตอบค ำถำมกระตุน้ควำมคิด 
  ค ำถำม    กำรที่สมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช ทรงยกทัพไปปรำบชุมนุมต่ำงๆ  สง่ผลต่อควำมเป็นปึกแผ่นของอำณำจักรธนบุรีอยำ่งไรบ้ำง 
 (แสดงให้เห็นถึงควำมเข้มแข็งทำงกำรทหำรและควำมเป็นเอกรำชทำงกำรเมืองกำรปกครองของอำณำจักรธนบรุี) 
ขั้นท่ี 3   ศึกษาท าความเขา้ใจข้อมลู/ความรู้ใหม่ และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม 
1.นักเรียนแตล่ะคนศึกษำท ำควำมเข้ำใจควำมรู้ใหม่และเช่ือมโยงกับควำมรูเ้ดิม แล้วสรุปสำระส ำคัญ 



 
 

 

2.นักเรียนแตล่ะคนท ำใบงำนที่ 3.2 เรื่อง พฒันำกำรด้ำนกำรเมืองกำรปกครองสมัยธนบรุี เมื่อท ำเสรจ็แล้วตรวจสอบควำมถูกตอ้งและเตมิเตม็
ค ำตอบให้สมบรูณ์ 
3.นักเรียนตอบค ำถำมกระตุน้ควำมคิด  
 ค ำถำม     ถ้ำนักเรียนอำศัยอยู่ทีเ่มืองจ ำปำศักดิ์ในสมัยกรงุธนบรุี จดัอยู่ในกำรบรหิำรรำชกำรแผ่นดินส่วนใด และจะตอ้งปฏิบัติอย่ำงไรตอ่
กรงุธนบรุ ี
(เป็นหัวเมืองประเทศรำช หรือหัวเมอืงต่ำงชำติทีจ่ะต้องส่งเครือ่งรำชบรรณำกำร ต้นไมเ้งินต้นไมท้องมำถวำยพระมหำกษัตริย์ทีก่รงุธนบรุี) 
ชั่วโมงท่ี 2      ขั้นท่ี   4   แลกเปลี่ยนความรู้ความเขา้ใจกับกลุ่ม 
1.นักเรียนแตล่ะคนน ำควำมรู้ที่ไดจ้ำกกำรศึกษำและกำรท ำใบงำนที่ 3.2 มำเล่ำใหเ้พือ่นในกลุ่มฟัง ผลัดกันซกัถำมข้อสงสยัและอธิบำยจนทกุ
คนมีควำมเข้ำใจชัดเจนตรงกัน จำกนั้นหลอมรวมค ำตอบเป็นผลงำนของกลุ่ม 
2.นักเรียนตอบค ำถำมกระตุน้ควำมคิด      (เพรำะเหตุใด ในสมัยธนบรุ ีจึงยังคงใช้รปูแบบกำรปกครองเช่นเดียวกบัในสมยัอยุธยำ) 

ขั้นท่ี 5   สรุปและจัดระเบียบความรู ้
                นักเรียนแตล่ะกลุม่ร่วมกันสรุปควำมรูเ้รือ่ง พฒันำกำรด้ำนกำรเมอืงกำรปกครองของอำณำจกัรธนบุรี 

ขั้นท่ี 6   ปฏิบัติและ/หรือแสดงผลงาน 
1.ตัวแทนแตล่ะกลุม่ออกมำน ำเสนอผลงำนในใบงำนที่ 3.2  หน้ำช้ันเรยีน โดยครูและเพือ่นกลุ่มอื่นช่วยกันตรวจสอบควำมถูกต้อง และให้
ข้อเสนอแนะ 
2.นักเรียนตอบค ำถำมกระตุน้ควำมคิด 
(ถ้ำนักเรียนเปน็ผู้น ำกรงุธนบรุี นักเรียนจะเลือกใช้รปูแบบกำรเมอืงกำรปกครองตำมแบบสมัยอยุธยำหรือไม่ อธิบำยเหตผุล) 

ขั้นท่ี 7   ประยุกต์ใช้ความรู ้
1.นักเรียนแตล่ะกลุ่มน ำควำมรู้ที่ไดจ้ำกกำรศึกษำมำประยกุต์ใช้ในกำรศึกษำประวัติศำสตร์ไทยสมัยกรุงธนบุรีในด้ำนอื่นๆ  ต่อไป 
2.นักเรียนตอบค ำถำมกระตุน้ควำมคิด  
ค ำถำม  (พฒันำกำรด้ำนกำรเมืองกำรปกครองในสมัยธนบุรี ส่งผลต่อกำรเมอืงกำรปกครองของไทย ในสมัยต่อๆ  มำอยำ่งไรบ้ำง) 
7. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ (ท่ีใช้ในแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้) 
 7.1  สื่อการเรียนรู้ 
  1)หนงัสอืเรียน ประวัติศำสตร์ ม.2 
  2)หนงัสอืค้นคว้ำเพิม่เตมิ 
  3)เพลงเจ้ำตำก 
  4)ใบงำนที่ 3.2 เรื่อง พฒันำกำรด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง  
7.2  แหล่งการเรียนรู้ 
  1)ห้องสมุด 
  2)แหล่งข้อมลูสำรสนเทศ 
 
 



 
 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
 8.1 ดา้นความรู้ 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
 8.2 ดา้นทักษะกระบวนการ 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................  

8.3 ดา้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  8.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
  8.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
 8.4 ดา้นสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
9. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
       
 
 
 
10. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ ....................................................... ผูส้อน 
(  นำงสำวณัฐกำญจน์  แช่มช้อย  ) 

วันที่ ......................................................................... 

ลงช่ือ .......................................................  
       (  นำยพรเทพ  พันพุก  ) 

วันที่ ......................................................................... 



 
 

 

เอกสารประกอบการสอน 

 
 
 

 
เพลงเจ้าตาก 

ศิลปิน : คาราบาว 
ยุทธศำสตรย์ิง่ใหญ่ ควำมตัง้ใจเดด็เดีย่ว 
มือ้นี้เรำจะเคีย้วขำ้ว และทุบหมอ้ขำ้ว 

ตแีหกฝ่ำวงลอ้ม ลุยพมำ่ขำ้ศกึ 
นึกถงึควำมเป็นไทย ดกีว่ำไปเป็นทำส 

 
* สองมอืถอืดำบอย่ำงมัน่ใจ 
นกัรบไทยของพระเจำ้ตำก 

ฝำกฝังกรงุอยุธยำ 
วนัขำ้งหน้ำขำ้จะมำทวงคนื 

แผน่ดนิไทยดำลเดอืด ทพัขำ้ศกึรุมลอ้ม 
มวัแต่กล่อมสตร ีเรงิโลกยี์เป็นหลกั 

นกัรบกลำยเป็นศพ พบกบัควำมปรำชยั 
เจำ้ตำกทนไมไ่ด ้แผน่ดนิไทยเป็นหลกั 

นกัรบคอืนักรบ นักสูแ้ห่งกรงุศร ี
ตฝ่ีำทพัตองอู ตำยหรอือยู่ไมส่ ำคญั 
คนืนี้จนัทรห์ลบัใหล แหกวงในวงลอ้ม 
ออ้มออกจำกกรงุศร ีไปเขำ้ตเีมอืงจนัท์ 
ยดึเมอืงจนัทบรุ ีเป็นชมุนุมเจำ้ตำก 
ตชีมุนุมต่ำงๆ ตเีจำ้ฝำงใหแ้ตก 

ทบทวนควำมพ่ำยแพ ้แกไ้ขยุทธวธิ ี
รวมชมุนุมทีม่ ีกอ่นโจมตเีจำ้ฝำง 

พ่ำยแพเ้ป็นบทเรยีน ท ำจำกเล็กไปใหญ่ 
เจำ้ฝำงชะล่ำใจ ในไมน่ำนกแ็ตก 
จำกอยุธยำ มำเมอืงจนัทบรุ ี
มำกรงุธนบรุ ีไทยจงึมเีอกรำช 
จำกอยุธยำ มำเมอืงจนัทบรุ ี
มำกรงุธนบรุ ีตำกสนิมหำรำช 

  
 ท่ีมา : http://www.musicatm.com/thai/เจำ้ตำก-คำรำบำว-7974.html 



 
 

 

 

 

 ใบงานท่ี 

 3.2 พฒันาการด้านการเมืองการปกครองสมยัธนบรีุ 

 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรยีนตอบค ำถำมต่อไปนี้ 

 1. สมเดจ็พระเจำ้ตำก (สนิ) มหำรำช ด ำเนินกำรอยำ่งไรเพือ่สรำ้งควำมเป็นปึกแผ่นของอำณำจกัรธนบรุ ี
     

 2. เพรำะเหตุใด คนไทยจงึแตกแยกเป็นกลุ่มต่ำงๆ หลงัเสยีกรุงศรอียธุยำ ครัง้ที ่2 
     

 3. ชุมนุมใดมคีวำมเหมำะสมทีสุ่ดในกำรเป็นกษตัรยิส์บืต่อไป 
     

 4. ในสภำพกำรณ์หลงัเสยีกรุงศรอียธุยำ ครัง้ที ่2 ผูน้ ำของคนไทยขณะนัน้ควรเป็นใคร เพรำะเหตุใด 
     

 5. สมยัธนบุรจีดักำรปกครองบำ้นเมอืงในลกัษณะใด 
     

 6. ผูร้บัผดิชอบกำรจดักำรปกครองในเขตรำชธำนี มใีครบำ้ง 
     
    
    
    

 7. กำรจดักำรปกครองในส่วนหวัเมอืง ประกอบดว้ยอะไรบำ้ง 
     

 8. สมยัธนบุรจีดักำรปกครองเมอืงประเทศรำชไวอ้ยำ่งไร 
     

 9. หวัเมอืงชัน้นอกในสมยัธนบุรจีดักำรปกครองอยำ่งไร 
     
    

 10. ต ำแหน่งผูป้กครองสงูสุดในหวัเมอืงชัน้ในสมยัธนบุร ี คอืใคร 
     



 
 

 

 

 

 ใบงานท่ี 

 3.2 พฒันาการด้านการเมืองการปกครองสมยัธนบรีุ 

 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรยีนตอบค ำถำมต่อไปนี้ 

 1. สมเดจ็พระเจำ้ตำก (สนิ) มหำรำช ด ำเนินกำรอยำ่งไรเพือ่สรำ้งควำมเป็นปึกแผ่นของอำณำจกัรธนบรุ ี
   รวบรวมกลุ่มคนไทยทีแ่ยกไปตัง้ชมุนุมหลงัเสยีงกรงุศรอียุธยา และยกทพัไปตคี่ายโพธิส์ามตน้ของพมา่  

 2. เพรำะเหตุใด คนไทยจงึแตกแยกเป็นกลุ่มต่ำงๆ หลงัเสยีกรุงศรอียธุยำ ครัง้ที ่2 
   บา้นเมอืงขาดผูน้ า และหวัเมอืงใหญ่ทีร่อดพน้จากการสงครามกบัพมา่ จงึตัง้ตนเป็นใหญ่  

 3. ชุมนุมใดมคีวำมเหมำะสมทีสุ่ดในกำรเป็นกษตัรยิส์บืต่อไป 
   ชมุนุมเจา้พมิาย ซึง่มผีูน้ า คอื กรมหมืน่เทพพพิธิ พระโอรสในสมเดจ็พระเจา้อยู่หวับรมโกศ  

 4. ในสภำพกำรณ์หลงัเสยีกรุงศรอียธุยำ ครัง้ที ่2 ผูน้ ำของคนไทยขณะนัน้ควรเป็นใคร เพรำะเหตุใด 
   พระยาตาก เนือ่งจากแสดงความสามารถในการต่อสูก้บัพม่าใหป้รากฏ  

 5. สมยัธนบุรจีดักำรปกครองบำ้นเมอืงในลกัษณะใด 
   จดัการปกครองโดยใหค้วามส าคญักบัการป้องกนัการรกุรานจากพมา่  

 6. ผูร้บัผดิชอบกำรจดักำรปกครองในเขตรำชธำนี มใีครบำ้ง 
   2 อคัรมหาเสนาบด ีและ 4 จตุสดมภ ์โดย สมหุพระกลาโหม ดแูลทหาร สมหุนายก ดแูลพลเรอืนและปกครอง  
   หวัเมอืงฝ่ายเหนือทัง้ทหารและพลเรอืน เสนาบดกีรมคลงั ดแูลหวัเมอืงชายฝัง่ทะเลตะวนัออกและหวัเมอืงฝ่ายใต้  
   สว่นจตุสดมภท์ัง้ 4 ฝ่าย มเีสนาบดรีบัผดิชอบ  
    

 7. กำรจดักำรปกครองในส่วนหวัเมอืง ประกอบดว้ยอะไรบำ้ง 
   หวัเมอืงชัน้ใน หวัเมอืงชัน้นอก หวัเมอืงประเทศราช  

 8. สมยัธนบุรจีดักำรปกครองเมอืงประเทศรำชไวอ้ยำ่งไร 
   สง่บรรณาการ ตน้ไมเ้งนิตน้ไมท้องมาถวาย  

 9. หวัเมอืงชัน้นอกในสมยัธนบุรจีดักำรปกครองอยำ่งไร 
   จดัการปกครองคลา้ยราชธานี มเีจา้เมอืงปกครองร่วมกบัคณะกรมการเมอืง และจตุสดมภ ์โดยมเีมอืงบรวิาร  
   ขึน้ตรงอกีจ านวนหนึง่  

 10. ต ำแหน่งผูป้กครองสงูสุดในหวัเมอืงชัน้ในสมยัธนบุร ี คอืใคร 
   ผูร้ ัง้เมอืง  



 
 

 

แบบบนัทึกการอ่าน  
  

ชือ่หนงัสอื  ชือ่ผูแ้ต่ง   นำมปำกกำ   

ส ำนกัพมิพ์  สถำนทีพ่มิพ์   ปีทีพ่มิพ์    

จ ำนวนหน้ำ   รำคำ  บำท อ่ำนวนัที ่  เดอืน   พ.ศ.   เวลำ   
          
 1. สำระส ำคญัของเรื่อง 
       
       

             
       

 2. วเิครำะหข์อ้คดิ/ประโยชน์ทีไ่ดจ้ำกเรื่องทีอ่่ำน 
       
       
       

 3. สิง่ทีส่ำมำรถน ำไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ ำวนั  
       
       

      

 4. ขอ้เสนอแนะของคร ู  
       
       
       
  

 ลงชื่อ  นกัเรยีน ลงชื่อ  ผูป้กครอง 
  ( ) ( ) 
 

 ลงชื่อ ครผููส้อน 
 ( )  

เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ผลงำนมีความสมบรูณ์ชดัเจน ให ้ 4 คะแนน ผลงำนมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่ ให ้ 2 คะแนน 
 ผลงำนมีข้อบกพร่องเพียงเลก็น้อย ให ้3 คะแนน ผลงำนมีข้อบกพร่องมาก

 ให ้ 1 คะแนน 



 
 

 

แบบสงัเกตพฤติกรรม    การท างานรายบคุคล  
 

ค าช้ีแจง :  ให ้ผูส้อน สงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนในระหวำ่งเรยีนและนอกเวลำเรยีน แลว้ขดี ✓ ลงในช่อง 
 ทีต่รงกบัระดบัคะแนน 

 

ล าดบั 
ท่ี 

ช่ือ-สกลุ 
ของผู้รบัการประเมิน 

ความตัง้ใจ 
ในการท างาน 

ความ
รบัผิดชอบ 

การตรงต่อ
เวลา 

ความสะอาด
เรียบร้อย 

ผลส าเรจ็ 
ของงาน 

รวม 
20 

คะแนน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       
      

 ลงชื่อ .................................................... ผูป้ระเมนิ  
  ................ /................ /................ 
 
 

 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมอย่างสม า่เสมอ ให ้ 4 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบ่อยครัง้ ให ้ 3 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบางครัง้ ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมน้อยครัง้ ให ้ 1 คะแนน 
 

เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดบัคณุภาพ 
18 - 20 ดมีำก 
14 - 17 ด ี
10 - 13 พอใช ้

ต ่ำกวำ่ 10 ปรบัปรงุ 
 



 
 

 

 

แบบสงัเกตพฤติกรรม    การท างานกลุ่ม  
 

ค าช้ีแจง :  ให ้ผูส้อน สงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนในระหวำ่งเรยีนและนอกเวลำเรยีน แลว้ขดี ✓ ลงในช่อง 
 ทีต่รงกบัระดบัคะแนน 

 

ล าดบั 
ท่ี 

ช่ือ-สกลุ 
ของผู้รบัการประเมิน 

การแสดง
ความคิดเห็น 

การยอมรบั 
ฟังคนอ่ืน 

การท างาน 
ตามท่ีได้รบั 
มอบหมาย 

ความมีน ้าใจ 

การมี 
ส่วนร่วมใน
การปรบัปรงุ 
ผลงานกลุ่ม 

รวม 
20 

คะแนน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       
      

 ลงชื่อ .................................................... ผูป้ระเมนิ  
  ................ /................ /................ 
 
 

 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมอย่างสม า่เสมอ ให ้ 4 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบ่อยครัง้ ให ้ 3 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบางครัง้ ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมน้อยครัง้ ให ้ 1 คะแนน 

เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดบัคณุภาพ 
18 - 20 ดมีำก 
14 - 17 ด ี
10 - 13 พอใช ้

ต ่ำกวำ่ 10 ปรบัปรงุ 
 



 
 

 

 

แบบประเมิน   คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
 

ค าช้ีแจง :   ให ้ผูส้อน สงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนในระหวำ่งเรยีนและนอกเวลำเรยีน แลว้ขดี ✓ ลงในช่อง 
 ทีต่รงกบัระดบัคะแนน 

 

คณุลกัษณะ 
อนัพึงประสงคด้์าน 

รายการประเมิน 
ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 

1. รกัชาติ ศาสน์ 
 กษตัริย ์

1.1 ยนืตรงเมือ่ไดย้นิเพลงชำต ิรอ้งเพลงชำตไิด ้และอธบิำยควำมหมำยของ 
เพลงชำต ิ

    

1.2 ปฏบิตัตินตำมสทิธแิละหน้ำทีข่องนกัเรยีน     

1.3 ใหค้วำมร่วมมอื รว่มใจ ในกำรท ำงำนกบัสมำชกิในโรงเรยีน     

1.4 เขำ้รว่มกจิกรรมและมสีว่นรว่มในกำรจดักจิกรรมทีส่รำ้งควำมสำมคัค ี
ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อโรงเรยีนและชมุชน 

    

1.5 เขำ้รว่มกจิกรรมทำงศำสนำทีต่นนับถอื ปฏบิตัตินตำมหลกัของศำสนำ     

1.6 เขำ้รว่มกจิกรรมและมสีว่นรว่มในกำรจดักจิกรรมทีเ่กีย่วกบัสถำบนั
พระมหำกษตัรยิ์ตำมทีโ่รงเรยีนและชมุชนจดัขึน้ 

    

2. ซ่ือสตัย ์สุจริต 2.1 ใหข้อ้มลูทีถู่กตอ้ง และเป็นจรงิ     

2.2 ปฏบิตัใินสิง่ทีถู่กตอ้ง ละอำย และเกรงกลวัทีจ่ะท ำควำมผดิ ท ำตำม
สญัญำทีต่นใหไ้วก้บัเพื่อน พ่อแม ่หรอืผูป้กครอง และคร ู

    

2.3 ปฏบิตัติ่อผูอ้ื่นดว้ยควำมซื่อตรง ไมห่ำประโยชน์ในทำงทีไ่มถู่กต้อง     

3. มีวินัย 
รบัผิดชอบ 

3.1 ปฏบิตัติำมขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของครอบครวั 
และโรงเรยีน ตรงต่อเวลำในกำรปฏบิตักิจิกรรมต่ำงๆ ในชวีติประจ ำวนั 
และรบัผดิชอบในกำรท ำงำน 

    

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1 แสวงหำขอ้มลูจำกแหล่งกำรเรยีนรูต้่ำงๆ     

4.2 มกีำรจดบนัทกึควำมรูอ้ย่ำงเป็นระบบ     

4.3 สรปุควำมรูไ้ดอ้ย่ำงมเีหตุผล     

5. อยู่อย่างพอเพียง 5.1 ใชท้รพัย์สนิของตนเอง เชน่ สิง่ของ เครือ่งใช ้ฯลฯ อย่ำงประหยดั คุม้คำ่ 
และเกบ็รกัษำดแูลอย่ำงด ีและใชเ้วลำอย่ำงเหมำะสม 

    

5.2 ใชท้รพัยำกรของส่วนรวมอย่ำงประหยดั คุม้คำ่ และเกบ็รกัษำดแูลอย่ำงดี     

5.3 ปฏบิตัตินและตดัสนิใจดว้ยควำมรอบคอบ มเีหตุผล     

5.4 ไมเ่อำเปรยีบผูอ้ื่น และไมท่ ำใหผู้อ้ื่นเดอืดรอ้น พรอ้มใหอ้ภยัเมือ่ผูอ้ื่น
กระท ำผดิพลำด 

    



 
 

 

 
คณุลกัษณะ 

อนัพึงประสงคด้์าน 
รายการประเมิน 

ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 

 5.5 วำงแผนกำรเรยีน กำรท ำงำนและกำรใชช้วีติประจ ำวนับนพื้นฐำนของ
ควำมรู ้ขอ้มลู ขำ่วสำร 

    

5.6 รูเ้ท่ำทนักำรเปลีย่นแปลงทำงสงัคม และสภำพแวดลอ้ม ยอมรบัและ
ปรบัตวั อยู่รว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่ำงมคีวำมสขุ 

    

6. มุ่งมัน่ในการ 
 ท างาน 

6.1 มคีวำมตัง้ใจและพยำยำมในกำรท ำงำนทีไ่ดร้บัมอบหมำย     

6.2 มคีวำมอดทนและไมท่อ้แทต้่ออุปสรรคเพื่อใหง้ำนส ำเรจ็     

7. รกัความเป็นไทย 7.1 มจีติส ำนึกในกำรอนุรกัษ์วฒันธรรมและภมูปัิญญำไทย     

7.2 เหน็คณุค่ำและปฏบิตัตินตำมวฒันธรรมไทย     

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รูจ้กัชว่ยพ่อแม ่ผูป้กครอง และครทู ำงำน     

8.2 อำสำท ำงำน ชว่ยคดิ ช่วยท ำ และแบง่ปันสิง่ของใหผู้อ้ื่น     

8.3 ดแูล รกัษำทรพัย์สมบตัขิองหอ้งเรยีน โรงเรยีน ชมุชน      

8.4 เขำ้รว่มกจิกรรมเพื่อสงัคมและสำธำรณประโยชน์ของโรงเรยีน     

 

 ลงชื่อ .................................................... ผูป้ระเมนิ  
  ................ /................ /................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมอย่างสม า่เสมอ ให ้ 4 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบ่อยครัง้ ให ้ 3 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบางครัง้ ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมน้อยครัง้ ให ้ 1 คะแนน 

เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดบัคณุภาพ 
191 - 108  ดมีำก 
73 - 90 ด ี
54 - 72 พอใช ้

ต ่ำกวำ่ 54 ปรบัปรงุ 
 



 
 

 

 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  3      แผนการจัดการเรยีนรู้ท่ี  3        เรื่อง      พัฒนาการดา้นเศรษฐกิจและสังคม 
 รายวิชา     ประวัติศาสตร์     รหัสวิชา   ส  22131       กลุ่มสาระการเรยีนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี    2                          จ านวนเวลาเรยีน    1   ชั่วโมง 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน    ส 4.3   ม.2/1 วิเครำะห์พฒันำกำรของอำณำจกัรอยุธยำและธนบุรีในด้ำนต่ำงๆ  
2. สาระส าคัญ ( ความคิดรวบยอดของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
                สำเหตุของปญัหำเศรษฐกจิในสมยักรงุธนบุร ีเป็นเหตุกำรณ์สืบเนื่องจำกสงครำมครำวเสียกรุงศรีอยุธยำ ครั้งที่ 2 ซึ่งพระเจ้ำตำก
สินมหำรำชได้ใช้นโยบำยต่ำงๆ  เพื่อแก้ปัญหำเศรษฐกิจอย่ำงเรง่ด่วน รวมทั้งกำรจดักำรองค์ประกอบของโครงสร้ำงทำงสังคมเพื่อแบ่งสรรหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบ 
3. สาระการเรียนรู้ 
 3.1 สาระการเรยีนรู้  

3.1.1 สาระการเรยีนรู้ (ท่ีเกิดในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู)้ 
                              พัฒนำกำรด้ำนเศรษฐกจิและสงัคมของอำณำจกัรธนบุร ี

 3.1.2 สาระการเรียนรูท้้องถิน่ (ท่ีเกิดในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
   - 

3.2 ทักษะกระบวนการ 
 3.2.1  ทักษะกำรคิดสร้ำงสรรค์  ทักษะกำรคิดวิเครำะห์ กระบวนกำรสืบค้นข้อมลู กระบวนกำรท ำงำนกลุ่ม 

3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  3.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู ้(ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดท่ีเกิด
ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
  1)บอกสำเหตุของปัญหำเศรษฐกจิในสมัยธนบุรีได ้
  2)สรปุนโยบำยกำรแกป้ัญหำเศรษฐกิจในสมัยธนบรุีได้ 
  3)อธิบำยบทบำทและควำมสัมพันธ์ของชนช้ันต่ำงๆ ในสังคมสมัยธนบรุีได ้

3.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรยีนรู้) 
   รักชำติศำสน์ กษัตริย ์
   ซื่อสัตย์สจุริต 
   มีวินัย 
   ใฝ่ควำมรู ้
   อยูอ่ยำ่งพอเพียง 
   มุ่งมั่นในกำรท ำงำน 



 
 

 

   รักควำมเป็นไทย 
   มีจิตสำธำรณะ 
3.4 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน(ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   ควำมสำมำรถในกำรสือ่สำร 
    ควำมสำมำรถในกำรคิด 
   ควำมสำมำรถในกำรแก้ปญัหำ 
   ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต 
   ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลย ี
3.5 ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 (ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   Reading: อ่ำนออก 
   Writing: เขียนได ้
   Arithmatic: มทีักษะในกำรค ำนวณ 
   Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในกำรคิดวิเครำะห์ และแก้ไขปัญหำได ้
   Creativity and Innovation: คิดอย่ำงสร้ำงสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
   Collaboration Teamwork and Leadership: ให้ควำมร่วมมือในกำรท ำงำนเป็นทีมมีภำวะผู้น ำ 
   Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในกำรสื่อสำร และรู้เท่ำทันสือ่ 
    Cross-Cultural Understanding: มีควำมเข้ำใจควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรม 
   Computing and ICT Literacy: มีทกัษะกำรใช้คอมพวิเตอร์ และรู้เท่ำทันเทคโนโลย ี
   Career and Learning Skills: มีทกัษะทำงอำชีพ และกระบวนกำรเรียนรู้ต่ำงๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตำกรุณำ มีระเบียบวินยั ซึ่งเป็นพื้นฐำนส ำคัญทีผู่้บริหำรโรงเรียน
จะต้องมีเพือ่เป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อนกัเรียนได้ศึกษำอย่ำงลึกซึง้ 
3.6 การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ(ท่ีเกดิในหน่วยการเรียนรู้) 
   บรูณำกำรงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน............................................................................ 
   บูรณำกำรเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................ 
   บรูณำกำรโครงกำรโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 

       อื่นๆ (โปรดระบุ) ................................................................................................................ 
4. ภาระงาน (ทุกภาระงานท่ีเกิดในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
 4.1 ใบงำนที่ 3.3 เรื่อง พฒันำกำรด้ำนเศรษฐกิจและสงัคมสมยัธนบรุ ี
 
 
 
 



 
 

 

5. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ 
วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 

ตรวจใบงำนที่ 3.3 ใบงำนที่ 3.3 ร้อยละ 60 ผำ่นเกณฑ ์

ตรวจแบบบันทึกกำรอ่ำน แบบบันทกึกำรอ่ำน ระดบัคุณภำพ 2 ผ่ำนเกณฑ ์

สังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนรำยบุคคล แบบสังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนรำยบุคคล ระดบัคุณภำพ 2 ผ่ำนเกณฑ ์

สังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนกลุ่ม ระดบัคุณภำพ 2 ผ่ำนเกณฑ ์

สังเกตควำมมีวินัย ใฝเ่รียนรู้ และมุ่งมั่นในกำรท ำงำน แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดบัคุณภำพ 2 ผ่ำนเกณฑ ์
6. กิจกรรมการเรยีนรู้ (ระบุใหล้ะเอียดและชัดเจน) 
วิธีสอน (วิธีสอนแบบ  กระบวนการกลุ่มสมัพันธ์) 
ขั้นท่ี 1   น าเข้าสู่บทเรียน 
1.นักเรียนตอบค ำถำมกระตุน้ควำมคิด 
2.ครเูล่ำเหตุกำรณ์สงครำมครำวเสียกรงุศรอียุธยำครัง้ที่ 2 เพื่อ อธิบำยและเช่ือมโยงถึงผลกระทบทำงเศรษฐกจิและสังคมของกรุงธนบุรีให้
นักเรียนฟงัประกอบใบควำมรู้ เรือ่ง เศรษฐกจิสมัยธนบรุจีำกพงศำวดำร 
ค ำถำม      กำรเสียกรุงศรีอยุธยำครั้งที่ 2 ท ำใหก้รงุธนบรุีประสบปญัหำเศรษฐกิจอย่ำงไรบำ้ง 
 (เนือ่งจำกท ำสงครำมมำนำน ผู้คนบำดเจบ็ลม้ตำยเป็นจ ำนวนมำก ท ำให้ขำดแคลนแรงงำนในกำรท ำนำ ค้ำขำย) 
ขั้นท่ี 2   จัดการเรยีนรู้ 
1.นักเรียนตอบค ำถำมกระตุน้ควำมคิด 
2.นักเรียนกลุม่เดิม (จำกแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 1) ร่วมกันศึกษำควำมรูเ้รือ่ง พฒันำกำรด้ำนเศรษฐกจิและสังคมสมัยธนบุรี จำกหนงัสอืเรยีน 
และหนังสือค้นคว้ำเพิ่มเตมิ ในหัวข้อต่อไปนี ้
  1)สำเหตุที่ท ำใหเ้กิดปัญหำเศรษฐกิจ 
  2)นโยบำยแก้ไขปัญหำเศรษฐกจิ 
  3)บทบำทและควำมสมัพันธ์ของชนช้ันต่ำงๆ  ในสงัคม 
  จำกนั้น บันทกึควำมรู้ที่ได้ศึกษำลงในแบบบนัทึกกำรอ่ำน 
3.นักเรียนแตล่ะกลุ่มร่วมกันวิเครำะหเ์นื้อหำที่ศกึษำ ผลัดกันอภิปรำยและซักถำมข้อสงสัยจนทกุคนมีควำมเข้ำใจชัดเจนตรงกัน 
4.ครูอธิบำยควำมรู้เกี่ยวกบัพฒันำกำรด้ำนเศรษฐกจิให้นกัเรียนฟังเพิม่เตมิ เพือ่ให้นกัเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจชัดเจนมำกยิง่ข้ึน 
5.นักเรียนแตล่ะกลุ่มช่วยกันท ำใบงำนที่ 3.3 เรื่อง พัฒนำกำรด้ำนเศรษฐกิจและสงัคมสมัยธนบุรี แล้วร่วมกันตรวจสอบควำมถูกต้อง จำกนัน้
น ำส่งครูตรวจ 
ค ำถำม   ชนช้ันทำงสงัคมในสมัยธนบรุี มีควำมแตกต่ำงจำกสมัยกรงุศรีอยุธยำหรอืไม่ อธิบำยเหตผุล 
 (ไม่แตกต่ำง เนือ่งจำกกรุงธนบุรีได้ถอดแบบแผนองค์ประกอบโครงสรำ้งทำงสงัคมมำจำกสมยัอยุธยำตอนปลำย) 
 
 



 
 

 

ขั้นท่ี 3   สรุปและน าหลักการไปประยุกต์ใช ้
1.สมำชิกแตล่ะกลุม่ร่วมกันสรปุควำมรู้เรื่อง พฒันำกำรด้ำนเศรษฐกจิและสังคมสมัยธนบุร ี
2.ครูแนะน ำให้นกัเรียนน ำควำมรูท้ี่ได้จำกกำรศึกษำไปประยกุต์ใช้ในกำรศึกษำพัฒนำกำรด้ำนต่ำงๆ  ในสมยัธนบรุีต่อไป 
3.นักเรียนตอบค ำถำมกระตุน้ควำมคิด 
ค ำถำม   กำรแก้ไขปัญหำเศรษฐกจิของพระเจ้ำตำกสินมหำรำช เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ในขณะนั้นหรอืไม่ อธิบำยเหตผุล 
ขั้นท่ี 4   วัดและประเมินผล 
1.ครูวัดและประเมินผลนกัเรียนจำกกำรท ำใบงำนที่ 3.3 
2.นักเรียนตอบค ำถำมกระตุน้ควำมคิด 
 ค ำถำม   นักเรียนคิดว่ำ วิธีกำรแก้ปญัหำทำงเศรษฐกิจของพระเจ้ำตำกสินมหำรำช สำมำรถน ำมำ ปรับใช้ในปัจจุบนัได้หรือไม่ อธิบำยเหตผุล 
 
7. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ (ท่ีใช้ในแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้) 
 7.1  สื่อการเรียนรู ้
  1)หนงัสอืเรียน ประวัติศำสตร์ ม.2 
  2)หนงัสอืค้นคว้ำเพิม่เตมิ 
  3)ใบควำมรู้ เรื่อง เศรษฐกิจสมยัธนบรุีจำกพงศำวดำร 
  4)ใบงำนที่ 3.3 เรื่อง พฒันำกำรด้ำนเศรษฐกิจและสงัคมสมยัธนบรุ ี  
7..2  แหล่งการเรยีนรู้ 
  -  
8. บันทึกหลังการสอน 
 8.1 ดา้นความรู้ 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 

8.2 ดา้นทักษะกระบวนการ 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 

8.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  8.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
  8.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 



 
 

 

 8.4 ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
9. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
       
 
 
 
10. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ ....................................................... ผูส้อน 
(  นำงสำวณัฐกำญจน์  แช่มช้อย  ) 

วันที่ ......................................................................... 

ลงช่ือ .......................................................  
       (  นำยพรเทพ  พันพุก  ) 

วันที่ ......................................................................... 



 
 

 

 
 
 

 
เรื่อง เศรษฐกิจสมยัธนบรุีจากพงศาวดาร 

 กำรกวำดตอ้นผูค้นกลบัไปยงัพมำ่หลงัสงครำมในปี พ.ศ.2310 เป็นปัญหำส ำคญัทีท่ ำใหก้รงุธนบรุขีำดแคลนแรงงำน
ผลติจ ำนวนมำก ภำวะสงครำมท ำใหไ้พรห่ยุดกำรท ำไรไ่ถนำเป็นเวลำหลำยปี จงึกอ่ให้เกดิปัญหำขำดแคลนอำหำรตำมมำ กำร
ทีส่มเดจ็พระเจำ้กรงุธนบรุทีรงเกลี้ยกล่อมผูค้นเขำ้สวำมภิกัดิ ์ท ำใหร้ำษฎรเขำ้มำอยู่รวมกนัเป็นจ ำนวนมำก จงึเกดิปัญหำขำ้ว
ยำกหมำกแพงและคนอดตำย ท ำใหเ้ศรษฐกจิในสมยัธนบรุมีปัีญหำดงัทีบ่ำทหลวงชำวฝร ัง่เศส ชือ่ มองเซนเยอร ์เลอบอง ซึง่
เขำ้มำในเมอืงไทยเมือ่ พ.ศ.2318 จดบนัทกึไว ้ดงันี้ 
 “.....  จนถงึเวลำเดีย๋วนี้ อำหำรกำรกนิในเมอืงนี้ยงัแพงมำก เพรำะบำ้นเมอืงไมเ่ป็นอนัท ำมำหำกนิมำเป็นเวลำ 15 ปี
แลว้ และในเวลำนี้ยงัหำสงบทเีดยีวไม.่...เวลำนี้ขำ้วสำรขำยกนัทะนำนละ 2 เหรยีญครึง่......” 
 สภำพปัญหำเชน่นี้จงึท ำสมเดจ็พระเจำ้กรงุธนบรุทีรงมพีระรำชปรำรภว่ำ “บคุคลผูใ้ดเป็นอำท ิคอื เทวดำ บคุคล        ผู้
มฤีทธิม์ำประสทิธิ ์มำกระท ำใหข้ำ้วปลำอำหำรบรบิรูณ์ขึน้ใหส้ตัว์โลกเป็นสขุได ้แมผู้น้ัน้จะปรำรถนำพระพำหำแห่งเรำขำ้งหนึ่ง 
กอ็ำจตดับรจิำคใหผู้น้ัน้ได”้ 
 ศำสตรำจำรย์ ดร.นิธ ิเอยีวศรวีงศ ์ชี้วำ่ สมยัธนบรุ ีสยำมเผชญิกบัปัญหำเศรษฐกจิอย่ำงรนุแรง เฉพำะเรือ่งกำรผลติขำ้ว
ใหพ้อกนิตลอดทัง้ปีกต็อ้งใชเ้วลำอยู่หลำยปี สว่นเรือ่งกำรผลติขำ้วเพื่อสง่ออกนัน้ เป็นสิง่ทีท่ ำไมไ่ดเ้ลยเกอืบตลอด 
รชัสมยั ยิง่ตอ้งท ำสงครำมเกอืบทุกปีกย็ิง่ท ำให้ทำงกำรตอ้งสะสมขำ้วในฉำงหลวงไวม้ำก ส่วนแรงงำนทีใ่ชใ้นกำรผลติขำ้วก็
ตอ้งลดน้อยลงเนื่องจำกถูกเกณฑเ์ขำ้กองทพั มหิน ำซ ้ำรำยไดจ้ำกกำรเกบ็อำกรคำ่นำกเ็กบ็ไดเ้พยีง 1 ใน 3 ของพื้นที่
เพำะปลูกในทีร่ำบลุ่มแมน่ ้ำเจำ้พระยำกบัพื้นทีใ่กลเ้คยีงเท่ำนัน้ ควำมสำมำรถในกำรควบคมุก ำลงัคนยงัเป็นส่วนหนึ่งทีท่ ำให้
รำยไดจ้ำกสนิคำ้ป่ำมปีรมิำณน้อยกว่ำสมยัอยุธยำตอนปลำย พื้นทีเ่กบ็อำกรค่ำนำเพิง่ขยำยไปถงึเมอืงพชิยั สงขลำ ตรำด และ
โครำชในสมยัรตันโกสนิทรน์ี้เอง  
 นอกจำกนี้ควำมสมัพนัธ์ทำงกำรคำ้ระหวำ่งทำงกำรสยำมและพ่อคำ้จนีแมจ้ะมอียู่ แต่สิง่ทีข่ำดหำยไปคอืสทิธพิเิศษของ
ทำงกำรสยำมในกำรเวน้ภำษขีำเขำ้และออกจำกกำรคำ้กบัรำชส ำนกัจนีในกำรคำ้แบบบรรณำกำร ผลทีต่ำมมำคอืกำรขำด
แคลนเงนิส ำหรบัแลกเปลีย่นสนิคำ้ทีต่อ้งกำร อำท ิปืน ท ำใหท้ำงกำรสยำมตอ้งน ำสนิคำ้ประเภท ดบีกุ งำชำ้ง และไมม้ำแลก
อำวธุปืนแทน นอกจำกนี้กำรขำดแคลนเงนิและทรพัย์สนิจำกกำรคำ้ยงัสง่ผลกระทบต่อกำรพระรำชทำนเบีย้หวดั เครือ่งยศ 
กำรเสรมิสรำ้งพระรำชฐำนะ และพระรำชอ ำนำจ ท ำใหส้มเดจ็พระเจำ้กรงุธนบรุทีรงระมดัระวงักำรร ัว่ไหลของ เงนิทอง อกีทัง้
ยงัทรงลงโทษผูก้ระท ำกำรทุจรติอย่ำงรนุแรง  จงึเป็นกำรขดัผลประโยชน์อนัพงึมพีึงไดต้ำมปกตขิองขนุนำงอกีทำงหนึ่งเชน่กนั  
 กำรแกปั้ญหำเฉพำะหน้ำทำงเศรษฐกจิในรชัสมยัสมเดจ็พระเจำ้ตำกสนิดว้ยกำรสละพระรำชทรพัย์ซื้อขำ้วสำรจำกพ่อคำ้
ต่ำงเมอืงมำแจกจ่ำยรำษฎร และกำรสนับสนุนใหพ้่อคำ้ต่ำงชำติ เชน่ ชำวจนี เขำ้มำคำ้ขำยในกรงุธนบรุแีละท ำไรอ่อ้ย ไร่
พรกิไทยตำมหวัเมอืงชำยฝัง่ตะวนัออกและภำคใตท้ ำใหภ้ำวะขำดแคลนอำหำรบรรเทำแลว้ กำรแกปั้ญหำระยะยำวคอืโปรดฯ
ใหเ้จำ้นำยและขนุนำงท ำนำบรเิวณนอกคเูมอืงฟำกตะวนัออกของกรงุธนบรุ ีกระทุ่มแบน หนองบวั และแขวงเมอืงนครชยัศร ี
รวมทัง้ใหท้หำร รำษฎร และเชลยชำวลำวและเขมรท ำกำรเพำะปลูกยำมทีเ่วน้ว่ำงจำกรำชกำรสงครำม 
 

(พทิยะ ศรวีฒันสำร : มหำวทิยำลยัธุรกจิบณัฑติย์  เรยีบเรยีง) 

ใบความรู ้



 
 

 

 

 

 ใบงานท่ี 

 3.3 พฒันาการด้านเศรษฐกิจและสงัคมสมยัธนบรีุ 

 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรยีนตอบค ำถำมต่อไปนี้ 

 1. เพรำะเหตุใด สภำพเศรษฐกจิในสมยัธนบุรใีนระยะแรกนัน้ จงึมภีำวะวกิฤตเขำ้ข ัน้รุนแรง 
     

     

     

     

 2. สมเดจ็พระเจำ้ตำก (สนิ) ทรงมวีธิแีกปั้ญหำเฉพำะหน้ำเพื่อบรรเทำควำมอดอยำกของรำษฎรอยำ่งไร 
     

 3. สมเดจ็พระเจำ้ตำก (สนิ) ทรงมนีโยบำยในกำรแกไ้ขปัญหำเศรษฐกจิอยำ่งไรบำ้ง 
     

     

     

     

     

     

 4. โดยภำพรวมแลว้ สภำพเศรษฐกจิสมยัธนบุรมีลีกัษณะอยำ่งไร 
     

     

 5. ฐำนะของพระมหำกษตัรยิใ์นสมยักรุงธนบุรเีป็นอย่ำงไร แตกต่ำงจำกสมยักรุงศรอียธุยำหรอืไม ่จงอธบิำย 
     

     

 6. ลกัษณะโครงสรำ้งทำงสงัคมของกรุงธนบุร ีมปีระโยชน์อยำ่งไรต่อกำรเมอืงกำรปกครอง 
     



 
 

 

7.ชนชัน้ “มลูนำย” หมำยถงึชนชัน้ใดบำ้ง และมเีกณฑก์ำรแบ่งอยำ่งไร 
     

 8. ชนชัน้ “เจำ้นำย” และชนชัน้ “มลูนำย” แตกต่ำงกนัหรอืไม่ อยำ่งไร 
     

     

 9. ชนชัน้ขนุนำงในสมยัธนบรุ ีมหีน้ำทีท่ำงสงัคมอยำ่งไร 
     

 10. เพรำะเหตุใด พระภกิษุสงฆ ์จงึถอืเป็นชนชัน้พเิศษในสงัคมสมยัธนบุร ี
     

     



 
 

 

 

 

 ใบงานท่ี 

 3.3 พฒันาการด้านเศรษฐกิจและสงัคมสมยัธนบรีุ 

 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรยีนตอบค ำถำมต่อไปนี้ 

 1. เพรำะเหตุใด สภำพเศรษฐกจิในสมยัธนบุรใีนระยะแรกนัน้ จงึมภีำวะวกิฤตเขำ้ข ัน้รุนแรง 
   สาเหตุทีท่ าใหก้รงุธนบรุมีภีาวะวกิฤตทางเศรษฐกจิข ัน้รนุแรง ม ี3 ประการ คอื  

   1)  สญูเสยีเครือ่งอุปโภคบรโิภคจากการท าสงครามกบัพม่าเป็นระยะเวลานานในสมยักรงุศรอียุธยา  

   2)  มกีารท าสงครามในสมยักรงุธนบรุที ัง้สงครามปราบปรามชมุนุมคนไทย และสงครามกบัพม่า  

   3)  มคีา่ใชจ้่ายในการสรา้งราชธานีใหมเ่ป็นจ านวนมาก  

 2. สมเดจ็พระเจำ้ตำก (สนิ) ทรงมวีธิแีกปั้ญหำเฉพำะหน้ำเพื่อบรรเทำควำมอดอยำกของรำษฎรอยำ่งไร 
   ทรงใชพ้ระราชทรพัย์สว่นพระองค์ซื้อขา้วสารจากพ่อคา้ส าเภาจนีซึง่มรีาคาแพง เพือ่น ามาแจกจ่ายใหแ้กร่าษฎร  

 3. สมเดจ็พระเจำ้ตำก (สนิ) ทรงมนีโยบำยในกำรแกไ้ขปัญหำเศรษฐกจิอยำ่งไรบำ้ง 
   1)  ทรงใชพ้ระราชทรพัย์สว่นพระองคซ์ื้อขา้วสารจากพ่อคา้ส าเภาจนีซึง่มรีาคาแพง เพือ่น ามาแจกจ่ายใหแ้กร่าษฎร  

   2)  โปรดใหข้า้ราชการท านาปีละ 2 คร ัง้ เพือ่แกไ้ขปัญหาขาดแคลนขา้วสาร  

   3)  ทรงรบัสัง่ใหก้ าจดัหนู เพือ่ใหห้นูทีก่ดักนิขา้วในยุง้ฉางลดจ านวนลง  

   4)  ทรงปราบปรามโจรผูร้า้ยดว้ยมาตรการทีเ่ดด็ขาด  

   5)  ประมลูผกูเกบ็คา่ภาคหลวง ขดุทรพัย์ทีช่าวบา้นฝังไวใ้นยามสงคราม  

   6)  สง่เสรมิใหพ้่อคา้ชาวต่างชาตเิขา้มาคา้ขายในกรงุธนบรุ ี  

 4. โดยภำพรวมแลว้ สภำพเศรษฐกจิสมยัธนบุรมีลีกัษณะอยำ่งไร 
   ในระยะแรกประสบปัญหาเศรษฐกจิอย่างรนุแรง แมใ้นระยะต่อมาจะสามารถฟ้ืนตวัไดด้ว้ยพระอจัฉรยิภาพของ  

   สมเดจ็พระเจา้ตาก (สนิ) มหาราช แต่การเกษตรกรรมและการคา้ระหวา่งประเทศกไ็มเ่ฟือ่งฟูเท่าสมยักรงุศรอียุธยา  

 5. ฐำนะของพระมหำกษตัรยิใ์นสมยักรุงธนบุรเีป็นอยำ่งไร แตกต่ำงจำกสมยักรุงศรอียธุยำหรอืไม ่จงอธบิำย 
   ทรงเป็นประมขุของอาณาจกัร มพีระราชอ านาจสงูสุดในการปกครอง ด ารงฐานะเป็นสมมตเิทพและธรรมราชา  

   โดยถอดแบบมาจากสมยักรงุศรอียุธยาทัง้หมด  

 6. ลกัษณะโครงสรำ้งทำงสงัคมของกรุงธนบุร ีมปีระโยชน์อยำ่งไรต่อกำรเมอืงกำรปกครอง 
   เป็นสิง่ทีก่ าหนดหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของประชาชนในสงัคม  



 
 

 

 7. ชนชัน้ “มลูนำย” หมำยถงึชนชัน้ใดบำ้ง และมเีกณฑก์ำรแบ่งอยำ่งไร 
   ชนชัน้มลูนาย หมายถงึ พระมหากษตัรยิ์ พระบรมวงศานุวงศ ์และขนุนาง โดยมศีกัดนิา 400 ไรข่ ึน้ไป  

 8. ชนชัน้ “เจำ้นำย” และชนชัน้ “มลูนำย” แตกต่ำงกนัหรอืไม่ อยำ่งไร 
   แตกต่างกนั ชนชัน้เจา้นาย หมายถงึ พระบรมวงศานุวงศเ์ท่านัน้ แต่ชนชัน้มลูนาย จะหมายรวมถงึพระมหากษตัรยิ์   

   พระบรมวงศานุวงศ ์และขนุนาง  

 9. ชนชัน้ขนุนำงในสมยัธนบรุ ีมหีน้ำทีท่ำงสงัคมอยำ่งไร 
   บรหิารราชการแผน่ดนิตามพระบรมราชโองการของพระมหากษตัรยิ์  

 10. เพรำะเหตุใด พระภกิษุสงฆ ์จงึถอืเป็นชนชัน้พเิศษในสงัคมสมยัธนบุร ี
   เพราะเป็นชนชัน้ทีไ่ดร้บัการนบัถอืจากประชาชนทุกหมูเ่หล่าในสงัคม ทัง้พระมหากษตัรยิ์ลงมาจนถงึชนชัน้ทาส  

   สามารถบวชเป็นพระภกิษุสงฆไ์ด ้อกีทัง้เมือ่ทาสไดร้บัการบวชเป็นภกิษุแลว้ จะหลุดพน้จากการเป็นทาสโดยทันท ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

แบบบนัทึกการอ่าน  
  

ชือ่หนงัสอื  ชือ่ผูแ้ต่ง   นำมปำกกำ   

ส ำนกัพมิพ์  สถำนทีพ่มิพ์   ปีทีพ่มิพ์    

จ ำนวนหน้ำ   รำคำ  บำท อ่ำนวนัที ่  เดอืน   พ.ศ.   เวลำ   
          
 1. สำระส ำคญัของเรื่อง 
       
       

             
       

 2. วเิครำะหข์อ้คดิ/ประโยชน์ทีไ่ดจ้ำกเรื่องทีอ่่ำน 
       
       
       

 3. สิง่ทีส่ำมำรถน ำไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ ำวนั  
       
       

      

 4. ขอ้เสนอแนะของคร ู  
       
       
       
  

 ลงชื่อ  นกัเรยีน ลงชื่อ  ผูป้กครอง 
  ( ) ( ) 
 

 ลงชื่อ ครผููส้อน 
 ( )  

เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ผลงำนมีความสมบรูณ์ชดัเจน ให ้ 4 คะแนน ผลงำนมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่ ให ้ 2 คะแนน 
 ผลงำนมีข้อบกพร่องเพียงเลก็น้อย ให ้ 3 คะแนน ผลงำนมีข้อบกพร่องมาก ให ้ 1 คะแนน 



 
 

 

 

แบบสงัเกตพฤติกรรม    การท างานรายบคุคล  
 

ชื่อ   ชัน้   

ค าช้ีแจง : ให ้ผูส้อน สงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนในระหวำ่งเรยีนและนอกเวลำเรยีน แลว้ขดี ✓ ลงในช่อง 
 ทีต่รงกบัระดบัคะแนน 
 

ล าดบัท่ี รายการประเมิน 
ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 

1 กำรแสดงควำมคดิเหน็     
2 กำรยอมรบัฟังควำมคดิเหน็ของผูอ้ื่น     
3 กำรท ำงำนตำมหน้ำทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมำย     
4 ควำมมนี ้ำใจ     
5 กำรตรงต่อเวลำ     

                                                                        รวม  
      

 ลงชื่อ .................................................... ผูป้ระเมนิ  
  ................ /................ /................ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมอย่างสม า่เสมอ ให ้ 4 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบ่อยครัง้ ให ้ 3 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบางครัง้ ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมน้อยครัง้ ให ้ 1 คะแนน 

เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดบัคณุภาพ 
18 - 20 ดมีำก 
14 - 17 ด ี
10 - 13 พอใช ้

ต ่ำกวำ่ 10 ปรบัปรงุ 
 



 
 

 

 

แบบสงัเกตพฤติกรรม    การท างานกลุ่ม  
 

ชื่อกลุ่ม   ชัน้   

ค าช้ีแจง : ให ้ผูส้อน สงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนในระหวำ่งเรยีนและนอกเวลำเรยีน แลว้ขดี ✓ ลงในช่อง 
 ทีต่รงกบัระดบัคะแนน 
 
 

ล าดบัท่ี รายการประเมิน 
ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 

1 กำรแบ่งหน้ำทีก่นัอยำ่งเหมำะสม     
2 ควำมร่วมมอืกนัท ำงำน     
3 กำรแสดงควำมคดิเหน็     
4 กำรรบัฟังควำมคดิเหน็     
5 ควำมมนี ้ำใจช่วยเหลอืกนั     

                                                                        รวม  
      

 ลงชื่อ .................................................... ผูป้ระเมนิ  
  ................ /................ /................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมอย่างสม า่เสมอ ให ้ 4 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบ่อยครัง้ ให ้ 3 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบางครัง้ ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมน้อยครัง้ ให ้ 1 คะแนน 

เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดบัคณุภาพ 
18 - 20 ดมีำก 
14 - 17 ด ี
10 - 13 พอใช ้

ต ่ำกวำ่ 10 ปรบัปรงุ 
 



 
 

 

 

แบบประเมิน   คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
 

ค าช้ีแจง :   ให ้ผูส้อน สงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนในระหวำ่งเรยีนและนอกเวลำเรยีน แลว้ขดี ✓ ลงในช่อง 
 ทีต่รงกบัระดบัคะแนน 

 

คณุลกัษณะ 
อนัพึงประสงคด้์าน 

รายการประเมิน 
ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 

1. รกัชาติ ศาสน์ 
 กษตัริย ์

1.1 ยนืตรงเมือ่ไดย้นิเพลงชำต ิรอ้งเพลงชำตไิด ้และอธบิำยควำมหมำยของ 
เพลงชำต ิ

    

1.2 ปฏบิตัตินตำมสทิธแิละหน้ำทีข่องนกัเรยีน     

1.3 ใหค้วำมร่วมมอื รว่มใจ ในกำรท ำงำนกบัสมำชกิในโรงเรยีน     

1.4 เขำ้รว่มกจิกรรมและมสีว่นรว่มในกำรจดักจิกรรมทีส่รำ้งควำมสำมคัค ี
ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อโรงเรยีนและชมุชน 

    

1.5 เขำ้รว่มกจิกรรมทำงศำสนำทีต่นนับถอื ปฏบิตัตินตำมหลกัของศำสนำ     

1.6 เขำ้รว่มกจิกรรมและมสีว่นรว่มในกำรจดักจิกรรมทีเ่กีย่วกบัสถำบนั
พระมหำกษตัรยิ์ตำมทีโ่รงเรยีนและชมุชนจดัขึน้ 

    

2. ซ่ือสตัย ์สุจริต 2.1 ใหข้อ้มลูทีถู่กตอ้ง และเป็นจรงิ     

2.2 ปฏบิตัใินสิง่ทีถู่กตอ้ง ละอำย และเกรงกลวัทีจ่ะท ำควำมผดิ ท ำตำม
สญัญำทีต่นใหไ้วก้บัเพื่อน พ่อแม ่หรอืผูป้กครอง และคร ู

    

2.3 ปฏบิตัติ่อผูอ้ื่นดว้ยควำมซื่อตรง ไมห่ำประโยชน์ในทำงทีไ่มถู่กต้อง     

3. มีวินัย 
รบัผิดชอบ 

3.1 ปฏบิตัติำมขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของครอบครวั 
และโรงเรยีน ตรงต่อเวลำในกำรปฏบิตักิจิกรรมต่ำงๆ ในชวีติประจ ำวนั 
และรบัผดิชอบในกำรท ำงำน 

    

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1 แสวงหำขอ้มลูจำกแหล่งกำรเรยีนรูต้่ำงๆ     

4.2 มกีำรจดบนัทกึควำมรูอ้ย่ำงเป็นระบบ     

4.3 สรปุควำมรูไ้ดอ้ย่ำงมเีหตุผล     

5. อยู่อย่างพอเพียง 5.1 ใชท้รพัย์สนิของตนเอง เชน่ สิง่ของ เครือ่งใช ้ฯลฯ อย่ำงประหยดั คุม้คำ่ 
และเกบ็รกัษำดแูลอย่ำงด ีและใชเ้วลำอย่ำงเหมำะสม 

    

5.2 ใชท้รพัยำกรของส่วนรวมอย่ำงประหยดั คุม้คำ่ และเกบ็รกัษำดแูลอย่ำงดี     

5.3 ปฏบิตัตินและตดัสนิใจดว้ยควำมรอบคอบ มเีหตุผล     

5.4 ไมเ่อำเปรยีบผูอ้ื่น และไมท่ ำใหผู้อ้ื่นเดอืดรอ้น พรอ้มใหอ้ภยัเมือ่ผูอ้ื่น
กระท ำผดิพลำด 

    



 
 

 

 
คณุลกัษณะ 

อนัพึงประสงคด้์าน 
รายการประเมิน 

ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 

 5.5 วำงแผนกำรเรยีน กำรท ำงำนและกำรใชช้วีติประจ ำวนับนพื้นฐำนของ
ควำมรู ้ขอ้มลู ขำ่วสำร 

    

5.6 รูเ้ท่ำทนักำรเปลีย่นแปลงทำงสงัคม และสภำพแวดลอ้ม ยอมรบัและ
ปรบัตวั อยู่รว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่ำงมคีวำมสขุ 

    

6. มุ่งมัน่ในการ 
 ท างาน 

6.1 มคีวำมตัง้ใจและพยำยำมในกำรท ำงำนทีไ่ดร้บัมอบหมำย     

6.2 มคีวำมอดทนและไมท่อ้แทต้่ออุปสรรคเพื่อใหง้ำนส ำเรจ็     

7. รกัความเป็นไทย 7.1 มจีติส ำนึกในกำรอนุรกัษ์วฒันธรรมและภมูปัิญญำไทย     

7.2 เหน็คณุค่ำและปฏบิตัตินตำมวฒันธรรมไทย     

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รูจ้กัชว่ยพ่อแม ่ผูป้กครอง และครทู ำงำน     

8.2 อำสำท ำงำน ชว่ยคดิ ช่วยท ำ และแบง่ปันสิง่ของใหผู้อ้ื่น     

8.3 ดแูล รกัษำทรพัย์สมบตัขิองหอ้งเรยีน โรงเรยีน ชมุชน      

8.4 เขำ้รว่มกจิกรรมเพื่อสงัคมและสำธำรณประโยชน์ของโรงเรยีน     

 

 ลงชื่อ .................................................... ผูป้ระเมนิ  
  ................ /................ /................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมอย่างสม า่เสมอ ให ้ 4 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบ่อยครัง้ ให ้ 3 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบางครัง้ ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมน้อยครัง้ ให ้ 1 คะแนน 

เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดบัคณุภาพ 
191 - 108  ดมีำก 
73 - 90 ด ี
54 - 72 พอใช ้

ต ่ำกวำ่ 54 ปรบัปรงุ 
 



 
 

 

 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี    3      แผนการจัดการเรียนรูท่ี้   4             เรื่อง   พัฒนาการดา้นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
รายวิชา    ประวัตศิาสตร์     รหัสวิชา   ส  22131       กลุ่มสาระการเรยีนรู ้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี   2                          จ านวนเวลาเรยีน    1   ชั่วโมง 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
   มาตรฐาน    ส 4.3   ม.2/1    วิเครำะห์พฒันำกำรของอำณำจกัรอยุธยำและธนบรุีในด้ำนต่ำงๆ  
2. สาระส าคัญ ( ความคิดรวบยอดของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
                ปัจจัยหลำยประกำรส่งผลใหก้รงุธนบรุีด ำเนินควำมสัมพันธ์กับรัฐใกล้เคียงและดินแดนทีอ่ยู่ไกลออกไปในรูปแบบที่แตกต่ำงกัน
ตำมเหตุผลของสถำนกำรณ์บ้ำนเมืองและลักษณะควำมสัมพันธ์ที่สืบเนื่องมำจำกสมัยอยุธยำ 
3. สาระการเรียนรู้ 

3.1 สาระการเรยีนรู้  
3.1.1 สาระการเรยีนรู้ (ท่ีเกิดในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 

  พัฒนำกำรด้ำนควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงประเทศของอำณำจกัรธนบุร ี
  3.1.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ท่ีเกิดในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 

3.2 ทักษะกระบวนการ 
 3.2.1  ทักษะกำรคิดสร้ำงสรรค์  ทักษะกำรคิดวิเครำะห์ กระบวนกำรสืบค้นข้อมลู กระบวนกำรท ำงำนกลุ่ม 

3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  3.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัดท่ีเกิด
ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
                1) วิเครำะห์ปจัจยัที่สง่ผลต่อควำมสัมพันธ์กับรัฐที่อยู่ใกลเ้คียงอำณำจักรธนบรุีได ้
  2) อธิบำยควำมสมัพันธ์ระหว่ำงธนบรุีกบัจนีได้ 
  3) สรุปลักษณะควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงธนบุรกีับชำติตะวันตกได ้

3.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรยีนรู้) 
   รักชำติศำสน์ กษัตริย์ 
   ซื่อสัตย์สจุริต 
   มีวินัย 
   ใฝ่ควำมรู ้
   อยู่อย่ำงพอเพียง 
   มุ่งมั่นในกำรท ำงำน 
   รักควำมเป็นไทย 
   มีจิตสำธำรณะ 



 
 

 

3.4 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน(ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   ควำมสำมำรถในกำรสือ่สำร 
    ควำมสำมำรถในกำรคิด 
   ควำมสำมำรถในกำรแก้ปญัหำ 
   ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต 
   ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลย ี

3.5 ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 (ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู)้ 
   Reading: อ่ำนออก 
   Writing: เขียนได ้
   Arithmatic: มทีักษะในกำรค ำนวณ 
   Critical Thinking and Problem Solving: มทีักษะในกำรคิดวิเครำะห์ และแก้ไขปัญหำได ้
   Creativity and Innovation: คิดอย่ำงสร้ำงสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
   Collaboration Teamwork and Leadership: ให้ควำมร่วมมือในกำรท ำงำนเป็นทีมมีภำวะผู้น ำ 
   Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในกำรสื่อสำร และรู้เท่ำทันสือ่ 
    Cross-Cultural Understanding: มีควำมเข้ำใจควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรม 
   Computing and ICT Literacy: มีทกัษะกำรใช้คอมพวิเตอร์ และรู้เท่ำทันเทคโนโลย ี
   Career and Learning Skills: มีทกัษะทำงอำชีพ และกระบวนกำรเรียนรู้ต่ำงๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตำกรุณำ มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพื้นฐำนส ำคัญทีผู่้บริหำรโรงเรียน
จะต้องมีเพือ่เป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อนกัเรียนได้ศึกษำอย่ำงลึกซึง้ 

3.6 การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ(ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   บูรณำกำรงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน............................................................................ 
   บูรณำกำรเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................ 
   บูรณำกำรโครงกำรโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 

       อื่นๆ (โปรดระบุ) ................................................................................................................ 
4. ภาระงาน (ทุกภาระงานท่ีเกิดในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู)้ 
 4.1 ใบงำนที่ 3.4 เรื่อง ควำมสมัพันธ์ระหว่ำงประเทศสมัยธนบุร ี
 4.2  ใบงำนที่ 3.5 เรื่อง พฒันำกำรด้ำนควำมสมัพันธ์ระหว่ำงประเทศสมัยธนบรุ ี
 
 
 
 
 



 
 

 

5. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ 
วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 

ตรวจใบงำนที่ 3.4 ใบงำนที่ 3.4 ร้อยละ 60 ผำ่นเกณฑ ์

ตรวจใบงำนที่ 3.5 ใบงำนที่ 3.5 ร้อยละ 60 ผำ่นเกณฑ ์

ตรวจแบบบันทึกกำรอ่ำน แบบบันทกึกำรอ่ำน ระดบัคุณภำพ 2 ผ่ำนเกณฑ ์

ประเมินกำรน ำเสนอผลงำน แบบประเมินกำรน ำเสนอผลงำน ระดบัคุณภำพ 2 ผ่ำนเกณฑ ์

สังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนรำยบุคคล แบบสังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนรำยบุคคล ระดบัคุณภำพ 2 ผ่ำนเกณฑ ์

สังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนกลุ่ม ระดบัคุณภำพ 2 ผ่ำนเกณฑ ์

สังเกตควำมมีวินัย ใฝเ่รียนรู้ มุ่งมัน่ในกำรท ำงำน และรักควำม
เป็นไทย 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดบัคุณภำพ 2 ผ่ำนเกณฑ ์

6. กิจกรรมการเรยีนรู้ (ระบุใหล้ะเอียดและชัดเจน) 
วิธีสอน (วิธีสอนโดยการจดัการเรียนรูแ้บบร่วมมือ :  เทคนิคร่วมกันคิด) 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรยีน 
1.ครูให้นกัเรียนยกตัวอย่ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงไทยกบัประเทศเพื่อนบ้ำนในสมัยกรงุศรอียุธยำ ว่ำมีควำมเหมือนหรือแตกต่ำงกันอย่ำงไร 
2.นักเรียนตอบค ำถำมกระตุน้ควำมคิด 
3.ครูอธิบำยเช่ือมโยงให้นักเรยีนเข้ำใจถึงเหตุผลของควำม สัมพันธ์ระหว่ำงประเทศไทยสมัยอยุธยำว่ำส่งผลต่อควำมสมัพันธ์ระหว่ำงประเทศ
ไทยสมัยธนบรุีอย่ำงไรบ้ำง 
ค ำถำม   กำรเสียกรงุศรอียุธยำครัง้ที่ 2 ส่งผลต่อควำมสมัพันธ์ระหว่ำงไทยกบัประเทศเพื่อนบ้ำนในสมัยธนบรุีเป็นอย่ำงไร 
 (ประเทศรำชบำงประเทศแยกตนเป็นอิสระ) 
ขั้นสอน 
1.ครูแจกใบงำนที่ 3.4 เรื่อง ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศสมยัธนบรุี ให้นักเรียนกลุ่มเดิม (จำกแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 1)  
2.นักเรียนแตล่ะกลุ่มช่วยกันท ำใบงำนที่ 3.4 แลกเปลี่ยนควำมคิดเหน็ อภิปรำย หำค ำตอบ และอธิบำยค ำตอบให้สมำชิก ทกุคนในกลุ่มมีควำม
เข้ำใจชัดเจน เปน็กำรกระตุ้นให้นักเรียนน ำควำมรูเ้ดิมของตนเองออกมำเช่ือมโยงกับควำมรู้ใหม ่
3.ครเูฉลยค ำตอบในใบงำนที่ 3.4 พรอ้มกับอธิบำยเพิม่เตมิ นักเรียนแต่ละกลุม่รบัทรำบผลคะแนนของกลุ่มและข้อผดิพลำดของตนเอง 
4.ครูให้ตัวแทนแตล่ะกลุม่จบัสลำกเลอืกหัวข้อทีจ่ะศึกษำเรือ่ง พฒันำกำรด้ำนควำมสมัพันธ์ระหว่ำงประเทศสมัยธนบุรี     จำกหนงัสอืเรียน 
หนังสือค้นคว้ำเพิ่มเติม ในหัวข้อทีก่ ำหนดให้ ดังนี ้
 1)รปูแบบควำมสมัพันธ์ระหว่ำงประเทศ 
 2)ควำมสัมพันธ์กบัประเทศใกลเ้คียง เช่น ล้ำนนำ ล้ำนช้ำง  หัวเมอืงมลำย ู
 3)ควำมสัมพันธ์กบัประเทศใกลเ้คียง เช่น พม่ำ เขมร 
 4)ควำมสัมพันธ์กบัประเทศจนี 
 5)ควำมสัมพันธ์กบัชำติตะวันตก 



 
 

 

5.นักเรียนแตล่ะกลุ่มแบ่งบทบำทหน้ำที่ของสมำชิกในกลุม่  เพือ่ศึกษำหำข้อมลูตำมหัวข้อที่จบัสลำกได้ 
6.นักเรียนตอบค ำถำมกระตุน้ควำมคิด ข้อ 1 
7.ครูแจกใบงำนที่ 3.5 เรื่อง พฒันำกำรด้ำนควำมสมัพันธ์ระหว่ำงประเทศสมัยธนบรุ ี
8.นักเรียนแตล่ะกลุ่มช่วยกันท ำใบงำนที่ 3.5 และตรวจสอบควำมถูกตอ้งของผลงำนในใบงำน ถ้ำมีข้อบกพรอ่งให้ช่วยกันเตมิเตม็ใหส้มบรูณ์ 
9.ครสูุ่มนักเรียนแตล่ะกลุม่น ำเสนอใบงำนที่ 3.5 หนำ้ช้ันเรยีน พรอ้มทั้งอธิบำยใหเ้พือ่นร่วมช้ันฟังจนเข้ำใจชัดเจนครูตรวจสอบควำมถูกต้อง 
อธิบำยและยกตัวอย่ำงเพิม่เติม ให้แก่นักเรียนที่ยังไม่เข้ำใจ 
10.นักเรียนตอบค ำถำมกระตุ้นควำมคิด ข้อ 2-3 
ค ำถำม      1.เพรำะเหตุใด ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศสมยัธนบรุีกบัจีนจึงเป็นไปในรปูแบบรัฐบรรณำกำร ซึง่แตกตำ่งกบัประเทศอื่นๆ  
 (เพือ่เหตผุลทำงกำรค้ำและต้องกำรให้จกัรพรรดจิีนรบัรองฐำนะกษัตรยิ์ของพระเจ้ำตำกสินมหำรำช) 
               2.ปัจจัยใดทีส่่งผลต่อควำมสมัพันธ์ระหว่ำงประเทศสมัยธนบุรี 
 (ควำมมั่นคงของชำติ) 
              3.ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศใดในสมัยธนบุรทีี่นักเรียนสนใจ และเพรำะเหตุใด 
 (พิจำรณำตำมค ำตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน ดลุยพินจิของครผููส้อน) 
ขั้นสรุป 
1.ครูและนกัเรียนช่วยกันเฉลยค ำตอบในใบงำนที่ 3.5 และร่วมกนัสรปุควำมรูเ้รื่อง พฒันำกำรด้ำนควำมสมัพันธ์ระหว่ำงประเทศสมัยธนบุรี 
จำกนั้นบันทกึควำมรู้ที่ไดล้งในแบบบันทึกกำรอ่ำน 
2.นักเรียนตอบค ำถำมกระตุน้ควำมคิด 
3.ครูให้นกัเรียนน ำควำมรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในกำรจัดนทิรรศกำรแสดงพัฒนำกำรของอำณำจักรธนบุรี  (นกัเรียนท ำนอกเวลำเรียน) 
ค ำถำม    ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศในสมยัธนบรุี   นอกจำกศึกษำได้จำกกำรท ำสงครำมแล้ว ยังมีวิธีใดที่สำมำรถน ำมำใช้ในกำรศึกษำได้อีก 
7. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ (ท่ีใช้ในแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้) 
 7.1  สื่อการเรียนรู้ 

  1)หนังสือเรียน ประวัติศำสตร์ ม.2 
  2) หนังสือค้นคว้ำเพิ่มเติม 
  3) ใบงำนที่ 3.4 เรื่อง ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศสมัยธนบุรี 
  4) ใบงำนที่ 3.5 เรื่อง พัฒนำกำรด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศสมัยธนบุรี  
7..2  แหล่งการเรียนรู ้

   - 
8. บันทึกหลังการสอน 

8.1  ด้านความรู ้
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
  



 
 

 

8.2  ดา้นทักษะกระบวนการ 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 

8.3  ดา้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  8.3.1  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ าแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้) 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
  8.3.2  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
 8.4  ดา้นสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
9. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
       
 
 
 
10. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ลงช่ือ ....................................................... ผูส้อน 
(  นำงสำวณัฐกำญจน์  แช่มช้อย  ) 

วันที่ ......................................................................... 

ลงช่ือ .......................................................  
       (  นำยพรเทพ  พันพุก  ) 

วันที่ ......................................................................... 



 
 

 

  ใบงานท่ี 

 3.4 ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศสมยัธนบรีุ 
 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรยีนตอบค ำถำมต่อไปนี้ 

 1. สมเดจ็เจำ้พระยำมหำกษตัรยิศ์กึไดอ้ญัเชญิพระแกว้มรกตมำจำกประเทศใด 
     

 2. ควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งไทย เขมร และญวน เกี่ยวขอ้งกนัอยำ่งไร 
     

 3. เพรำะเหตุใด ในสมยัธนบุร ีประเทศไทยจงึไม่มคีวำมสมัพนัธท์ำงกำรทตูกบัชำตติะวนัตก 
     

 4. ในภำพรวมควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งธนบรุกีบัลำ้นนำ (เชยีงใหม)่ เป็นอยำ่งไร 
     

 5. ในสมยัธนบุรไีทยท ำสงครำมกบัพม่ำถงึ 10 ครัง้ ส่วนใหญ่มสีำเหตุมำจำกเรื่องใด 
     

 6. ศกึสงครำมครัง้ส ำคญัทีสุ่ดระหวำ่งไทยกบัพม่ำในสมยัธนบุร ีคอืครัง้ใด 
     

 7. แมท่พัคนส ำคญัทีช่่วยพระเจำ้ตำกท ำสงครำม คอืใคร 
     

 8. เพรำะเหตุใด รอ้ยเอกฟรำนซสิ ไลต ์จงึไดร้บัพระรำชทำนยศเป็นพระยำรำชกปิตนั 
     

 9. ชำตใิดในทวปีเอเชยีทีม่คีวำมสมัพนัธเ์ป็นพเิศษกบัไทยในสมยัธนบุร ี
     

 10. ในสมยัธนบุรไีทยสนใจตดิต่อกบัชำตติะวนัตกในเรื่องใด 
     



 
 

 

 

 

 ใบงานท่ี 

 3.4 ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศสมยัธนบรีุ 
 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรยีนตอบค ำถำมต่อไปนี้ 

 1. สมเดจ็เจำ้พระยำมหำกษตัรยิศ์กึไดอ้ญัเชญิพระแกว้มรกตมำจำกประเทศใด 
   ลาว  

 2. ควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งไทย เขมร และญวน เกีย่วขอ้งกนัอยำ่งไร 
   ไทยและญวนผลดักนัมอี านาจเหนือดนิแดนเขมร  

 3. เพรำะเหตุใด ในสมยัธนบุร ีประเทศไทยจงึไม่มคีวำมสมัพนัธท์ำงกำรทตูกบัชำตติะวนัตก 
   ไทยตดิพนัสงครามกบัประเทศเพือ่นบา้น  

 4. ในภำพรวมควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งธนบรุกีบัลำ้นนำ (เชยีงใหม)่ เป็นอยำ่งไร 
   เป็นมติรทีด่ตี่อกนั  

 5. ในสมยัธนบุรไีทยท ำสงครำมกบัพม่ำถงึ 10 ครัง้ ส่วนใหญ่มสีำเหตุมำจำกเรื่องใด 
   แย่งชงิความเป็นใหญ่ในสวุรรณภมู  ิ  

 6. ศกึสงครำมครัง้ส ำคญัทีสุ่ดระหวำ่งไทยกบัพม่ำในสมยัธนบุร ีคอืครัง้ใด 
   ศกึอะแซหวุน่กี้  

 7. แม่ทพัคนส ำคญัทีช่่วยพระเจำ้ตำกท ำสงครำม คอืใคร 
   เจา้พระยาจกัร ี  

 8. เพรำะเหตุใด รอ้ยเอกฟรำนซสิ ไลต ์จงึไดร้บัพระรำชทำนยศเป็นพระยำรำชกปิตนั 
   เป็นผูจ้ดัหาอาวธุใหแ้กไ่ทย  

 9. ชำตใิดในทวปีเอเชยีทีม่คีวำมสมัพนัธเ์ป็นพเิศษกบัไทยในสมยัธนบุร ี
   จนี  

 10. ในสมยัธนบุรไีทยสนใจตดิต่อกบัชำตติะวนัตกในเรื่องใด 
   ปืนคาบศลิา  



 
 

 

 

 

 ใบงานท่ี 

 3.5 พฒันาการด้านความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศสมยัธนบรีุ 
 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรยีนตอบค ำถำมต่อไปนี้ 

 1. ควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งประเทศในสมยัธนบุรจี ำแนกเป็นลกัษณะใดบำ้ง 
     

 2. ธนบุรกีบัลำ้นนำมคีวำมสมัพนัธก์นัในลกัษณะใด 
     
     

 3. สงครำมครัง้ส ำคญัทีสุ่ดระหวำ่งไทยกบัพม่ำสมยัธนบุรคีอืสงครำมใด 
     

 4. หวัเมอืงใดทีเ่ป็นดนิแดนกนัชนระหวำ่งพม่ำกบัธนบุร ี
     

 5. พระแกว้มรกตและพระบำง เป็นพระพทุธรปูส ำคญัทีไ่ดม้ำจำกสงครำมกบัชำตใิด 
     

 6. หลงัเสยีกรุงศรอียธุยำ ครัง้ที ่2 เขมรเป็นอสิระจำกไทย แต่ไทยตอ้งยกทพัไปตเีขมรดว้ยเหตุใด 
     

 7. เมื่อเกดิกำรแยง่ชงิอ ำนำจในเขมร ท ำใหเ้ขมรตกอยูภ่ำยใตอ้ทิธพิลของชำตใิด 
     

 8. ไทยจดักำรปกครองหวัเมอืงมลำยใูนสมยัธนบุรอียำ่งไร 
     

 9. ควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งไทยกบัจนีในสมยัธนบรุเีหมอืนสมยัอยธุยำอยำ่งไร 
     

 10. ไทยไดป้ระโยชน์อะไรจำกกำรคำ้ขำยกบัจนี 
     



 
 

 

 

 

 ใบงานท่ี 

 3.5 พฒันาการด้านความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศสมยัธนบรีุ 
 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรยีนตอบค ำถำมต่อไปนี้ 

 1. ควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งประเทศในสมยัธนบุรจี ำแนกเป็นลกัษณะใดบำ้ง 
   การท าสงคราม และคา้ขายระหวา่งประเทศ  

 2. ธนบุรกีบัลำ้นนำมคีวำมสมัพนัธก์นัในลกัษณะใด 
   พระเจา้ตากตลีา้นนาหรอืเชยีงใหมห่ลายครัง้ ขจดัอทิธพิลของพมา่ไดส้ าเรจ็ และใหเ้จา้นายลา้นนาปกครองลา้นนา   
   กนัเอง ในฐานะเมอืงประเทศราช  

 3. สงครำมครัง้ส ำคญัทีสุ่ดระหวำ่งไทยกบัพม่ำสมยัธนบุรคีอืสงครำมใด 
   สงครามอะแซหวุน่กีต้หีวัเมอืงเหนือ หรอืเมอืงพษิณุโลก  

 4. หวัเมอืงใดทีเ่ป็นดนิแดนกนัชนระหวำ่งพม่ำกบัธนบุร ี
   ลา้นนา หรอืเชยีงใหม ่  

 5. พระแกว้มรกตและพระบำง เป็นพระพทุธรปูส ำคญัทีไ่ดม้ำจำกสงครำมกบัชำตใิด 
   ธนบรุที าสงครามกบัล้านชา้ง  

 6. หลงัเสยีกรุงศรอียธุยำ ครัง้ที ่2 เขมรเป็นอสิระจำกไทย แต่ไทยตอ้งยกทพัไปตเีขมรดว้ยเหตุใด 
   สมเดจ็พระนารายณ์ราชากษตัรยิ์เขมรสัง่ใหก้องทพัเขมรโจมตเีมอืงตราด และเมอืงจนัทบรุ  ี  

 7. เมื่อเกดิกำรแยง่ชงิอ ำนำจในเขมร ท ำให้เขมรตกอยูภ่ำยใตอ้ทิธพิลของชำตใิด 
   ญวน  

 8. ไทยจดักำรปกครองหวัเมอืงมลำยใูนสมยัธนบุรอียำ่งไร 
   ใหเ้จา้พระยานครศรธีรรมราชดแูลหวัเมอืงปัตตานีและไทรบรุ ี  

 9 ควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งไทยกบัจนีในสมยัธนบรุเีหมอืนสมยัอยธุยำอยำ่งไร 
   เป็นความสมัพนัธ์ทางการคา้ในระบบบรรณาการ  

 10. ไทยไดป้ระโยชน์อะไรจำกกำรคำ้ขำยกบัจนี 
   ความสะดวกทางการคา้ การรบัรองพระราชฐานะของพระเจา้ตากท าใหม้คีวามมัน่คงทางการเมอืง  

 

 



 
 

 

แบบบนัทึกการอ่าน  
  

ชือ่หนงัสอื  ชือ่ผูแ้ต่ง   นำมปำกกำ   

ส ำนกัพมิพ์  สถำนทีพ่มิพ์   ปีทีพ่มิพ์    

จ ำนวนหน้ำ   รำคำ  บำท อ่ำนวนัที ่  เดอืน   พ.ศ.   เวลำ   
          
 1. สำระส ำคญัของเรื่อง 
       
       

             
       

 2. วเิครำะหข์อ้คดิ/ประโยชน์ทีไ่ดจ้ำกเรื่องทีอ่่ำน 
       
       
       

 3. สิง่ทีส่ำมำรถน ำไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ ำวนั  
       
       

      

 4. ขอ้เสนอแนะของคร ู  
       
       
       
  

 ลงชื่อ  นกัเรยีน ลงชื่อ  ผูป้กครอง 
  ( ) ( ) 
 

 ลงชื่อ ครผููส้อน 
 ( )  

เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ผลงำนมีความสมบรูณ์ชดัเจน ให ้ 4 คะแนน ผลงำนมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่ ให ้ 2 คะแนน 
 ผลงำนมีข้อบกพร่องเพียงเลก็น้อย ให ้ 3 คะแนน ผลงำนมีข้อบกพร่องมาก ให ้ 1 คะแนน 



 
 

 

แบบประเมิน    การน าเสนอผลงาน  
 

ค าช้ีแจง : ให ้ผูส้อน ประเมนิกำรน ำเสนอผลงำนของนกัเรยีนตำมรำยกำรทีก่ ำหนด แลว้ขดี ✓ ลงในช่อง 
 ทีต่รงกบัระดบัคะแนน 
 

ล าดบัท่ี รายการประเมิน 
ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 

1 น ำเสนอเนื้อหำในผลงำนไดถู้กตอ้ง     
2 กำรล ำดบัข ัน้ตอนของเนื้อเรื่อง     
3 กำรน ำเสนอมคีวำมน่ำสนใจ     
4 กำรมสี่วนร่วมของสมำชกิในกลุ่ม     
5 กำรตรงต่อเวลำ     

                                                                        รวม  
      

 ลงชื่อ .................................................... ผูป้ระเมนิ  
  ................ /................ /................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ผลงำนหรอืพฤตกิรรมสมบรูณ์ชดัเจน ให ้ 4 คะแนน 
 ผลงำนหรอืพฤตกิรรมมีข้อบกพร่องบางส่วน ให ้ 3 คะแนน 
 ผลงำนหรอืพฤตกิรรมมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่ ให ้ 2 คะแนน 
 ผลงำนหรอืพฤตกิรรมมีข้อบกพร่องมาก ให ้ 1 คะแนน 

เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดบัคณุภาพ 
18 - 20 ดมีำก 
14 - 17 ด ี
10 - 13 พอใช ้

ต ่ำกวำ่ 10 ปรบัปรงุ 
 



 
 

 

 

แบบสงัเกตพฤติกรรม    การท างานรายบคุคล  
 

ค าช้ีแจง :  ให ้ผูส้อน สงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนในระหวำ่งเรยีนและนอกเวลำเรยีน แลว้ขดี ✓ ลงในช่อง 
 ทีต่รงกบัระดบัคะแนน 

 

ล าดบั 
ท่ี 

ช่ือ-สกลุ 
ของผู้รบัการประเมิน 

ความมีวินัย 
ความมีน ้าใจ
เอ้ือเฟ้ือ 
เสียสละ 

การรบัฟัง
ความคิดเห็น 

การแสดง
ความคิดเห็น 

การตรงต่อ
เวลา 

รวม 
20 

คะแนน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       
      

 ลงชื่อ .................................................... ผูป้ระเมนิ  
  ................ /................ /................ 
 
 

 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมอย่างสม า่เสมอ ให ้ 4 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบ่อยครัง้ ให ้ 3 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบางครัง้ ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมน้อยครัง้ ให ้ 1 คะแนน 

เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดบัคณุภาพ 
18 - 20 ดมีำก 
14 - 17 ด ี
10 - 13 พอใช ้

ต ่ำกวำ่ 10 ปรบัปรงุ 
 



 
 

 

 

แบบสงัเกตพฤติกรรม    การท างานกลุ่ม  
 

ค าช้ีแจง :  ให ้ผูส้อน สงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนในระหวำ่งเรยีนและนอกเวลำเรยีน แลว้ขดี ✓ ลงในช่อง 
 ทีต่รงกบัระดบัคะแนน 

 

ล าดบั 
ท่ี 

ช่ือ-สกลุ 
ของผู้รบัการประเมิน 

ความ 
ร่วมมือกนั 
ท ากิจกรรม 

การแสดง
ความคิดเห็น 

การรบัฟัง
ความคิดเห็น 

ความตัง้ใจ
ท างาน 

การแก้ไข 
ปัญหา/หรือ 
ปรบัปรงุ 

ผลงานกลุ่ม 

รวม 
20 

คะแนน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       
      

 ลงชื่อ .................................................... ผูป้ระเมนิ  
  ................ /................ /................ 
 
 

 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมอย่างสม า่เสมอ ให ้ 4 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบ่อยครัง้ ให ้ 3 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบางครัง้ ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมน้อยครัง้ ให ้ 1 คะแนน 

เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดบัคณุภาพ 
18 - 20 ดมีำก 
14 - 17 ด ี
10 - 13 พอใช ้

ต ่ำกวำ่ 10 ปรบัปรงุ 
 



 
 

 

 

แบบประเมิน   คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
 

ค าช้ีแจง :   ให ้ผูส้อน สงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนในระหวำ่งเรยีนและนอกเวลำเรยีน แลว้ขดี ✓ ลงในช่อง 
 ทีต่รงกบัระดบัคะแนน 

 

คณุลกัษณะ 
อนัพึงประสงคด้์าน 

รายการประเมิน 
ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 

1. รกัชาติ ศาสน์ 
 กษตัริย ์

1.1 ยนืตรงเมือ่ไดย้นิเพลงชำต ิรอ้งเพลงชำตไิด ้และอธบิำยควำมหมำยของ 
เพลงชำต ิ

    

1.2 ปฏบิตัตินตำมสทิธแิละหน้ำทีข่องนกัเรยีน     

1.3 ใหค้วำมร่วมมอื รว่มใจ ในกำรท ำงำนกบัสมำชกิในโรงเรยีน     

1.4 เขำ้รว่มกจิกรรมและมสีว่นรว่มในกำรจดักจิกรรมทีส่รำ้งควำมสำมคัค ี
ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อโรงเรยีนและชมุชน 

    

1.5 เขำ้รว่มกจิกรรมทำงศำสนำทีต่นนับถอื ปฏบิตัตินตำมหลกัของศำสนำ     

1.6 เขำ้รว่มกจิกรรมและมสีว่นรว่มในกำรจดักจิกรรมทีเ่กีย่วกบัสถำบนั
พระมหำกษตัรยิ์ตำมทีโ่รงเรยีนและชมุชนจดัขึน้ 

    

2. ซ่ือสตัย ์สุจริต 2.1 ใหข้อ้มลูทีถู่กตอ้ง และเป็นจรงิ     

2.2 ปฏบิตัใินสิง่ทีถู่กตอ้ง ละอำย และเกรงกลวัทีจ่ะท ำควำมผดิ ท ำตำม
สญัญำทีต่นใหไ้วก้บัเพื่อน พ่อแม ่หรอืผูป้กครอง และคร ู

    

2.3 ปฏบิตัติ่อผูอ้ื่นดว้ยควำมซื่อตรง ไมห่ำประโยชน์ในทำงทีไ่มถู่กต้อง     

3. มีวินัย 
รบัผิดชอบ 

3.1 ปฏบิตัติำมขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของครอบครวั 
และโรงเรยีน ตรงต่อเวลำในกำรปฏบิตักิจิกรรมต่ำงๆ ในชวีติประจ ำวนั 
และรบัผดิชอบในกำรท ำงำน 

    

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1 แสวงหำขอ้มลูจำกแหล่งกำรเรยีนรูต้่ำงๆ     

4.2 มกีำรจดบนัทกึควำมรูอ้ย่ำงเป็นระบบ     

4.3 สรปุควำมรูไ้ดอ้ย่ำงมเีหตุผล     

5. อยู่อย่างพอเพียง 5.1 ใชท้รพัย์สนิของตนเอง เชน่ สิง่ของ เครือ่งใช ้ฯลฯ อย่ำงประหยดั คุม้คำ่ 
และเกบ็รกัษำดแูลอย่ำงด ีและใชเ้วลำอย่ำงเหมำะสม 

    

5.2 ใชท้รพัยำกรของส่วนรวมอย่ำงประหยดั คุม้คำ่ และเกบ็รกัษำดูแลอย่ำงด ี     

5.3 ปฏบิตัตินและตดัสนิใจดว้ยควำมรอบคอบ มเีหตุผล     

5.4 ไมเ่อำเปรยีบผูอ้ื่น และไมท่ ำใหผู้อ้ื่นเดอืดรอ้น พรอ้มใหอ้ภยัเมือ่ผูอ้ื่น
กระท ำผดิพลำด 

    



 
 

 

 
คณุลกัษณะ 

อนัพึงประสงคด้์าน 
รายการประเมิน 

ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 

 5.5 วำงแผนกำรเรยีน กำรท ำงำนและกำรใชช้วีติประจ ำวนับนพื้นฐำนของ
ควำมรู ้ขอ้มลู ขำ่วสำร 

    

5.6 รูเ้ท่ำทนักำรเปลีย่นแปลงทำงสงัคม และสภำพแวดลอ้ม ยอมรบัและ
ปรบัตวั อยู่รว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่ำงมคีวำมสขุ 

    

6. มุ่งมัน่ในการ 
 ท างาน 

6.1 มคีวำมตัง้ใจและพยำยำมในกำรท ำงำนทีไ่ดร้บัมอบหมำย     

6.2 มคีวำมอดทนและไมท่อ้แทต้่ออุปสรรคเพื่อใหง้ำนส ำเรจ็     

7. รกัความเป็นไทย 7.1 มจีติส ำนึกในกำรอนุรกัษ์วฒันธรรมและภมูปัิญญำไทย     

7.2 เหน็คณุค่ำและปฏบิตัตินตำมวฒันธรรมไทย     

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รูจ้กัชว่ยพ่อแม ่ผูป้กครอง และครทู ำงำน     

8.2 อำสำท ำงำน ชว่ยคดิ ช่วยท ำ และแบง่ปันสิง่ของใหผู้อ้ื่น     

8.3 ดแูล รกัษำทรพัย์สมบตัขิองหอ้งเรยีน โรงเรยีน ชมุชน      

8.4 เขำ้รว่มกจิกรรมเพื่อสงัคมและสำธำรณประโยชน์ของโรงเรยีน     

 

 ลงชื่อ .................................................... ผูป้ระเมนิ  
  ................ /................ /................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมอย่างสม า่เสมอ ให ้ 4 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบ่อยครัง้ ให ้ 3 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบางครัง้ ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมน้อยครัง้ ให ้ 1 คะแนน 

เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดบัคณุภาพ 
191 - 108  ดมีำก 
73 - 90 ด ี
54 - 72 พอใช ้

ต ่ำกวำ่ 54 ปรบัปรงุ 
 



 
 

 

 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  3               แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  5                             เรือ่ง   การเสื่อมอ านาจของอาณาจักรธนบุรี 
รหัสวิชา   ส  22131                รายวิชา    ประวัตศิาสตร์                    กลุ่มสาระการเรียนรู ้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี   2                          จ านวนเวลาเรยีน    1    ชั่วโมง 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
    มาตรฐาน    ส 4.3   ม.2/1 วิเครำะห์พฒันำกำรของอำณำจกัรอยุธยำและธนบุรีในด้ำนต่ำงๆ  
2. สาระส าคัญ ( ความคิดรวบยอดของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
                กำรเสื่อมอ ำนำจของอำณำจักรธนบุรี มีสำเหตุจำกปัจจัยหลำยประกำร ซึ่งสำเหตุส ำคัญคือกำรเกิดจลำจล ในกรุงธนบุรี 
3. สาระการเรียนรู้ 

3.1 สาระการเรยีนรู้  
3.1.1 สาระการเรยีนรู้ (ท่ีเกิดในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 

  กำรเสยีกรุงศรีอยุธยำครั้งที่ 2 กำรกู้เอกรำช และกำรสถำปนำอำณำจักรธนบรุ ี
  3.1.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ท่ีเกิดในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
   - 

3.2 ทักษะกระบวนการ 
 3.2.1  ทักษะกำรคิดสร้ำงสรรค์  ทักษะกำรคิดวิเครำะห์ กระบวนกำรสืบค้นข้อมลู กระบวนกำรท ำงำนกลุ่ม 

3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  3.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดท่ีเกิด
ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
                อธิบำยสำเหตุที่ท ำให้อำณำจักรธนบุรเีสือ่มอ ำนำจได ้

3.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรยีนรู้) 
   รักชำติศำสน์ กษัตริย์ 
   ซื่อสัตย์สจุริต 
   มีวินัย 
   ใฝ่ควำมรู ้
   อยูอ่ย่ำงพอเพียง 
   มุ่งมั่นในกำรท ำงำน 
   รักควำมเป็นไทย 
   มีจิตสำธำรณะ 
3.4 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน(ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   ควำมสำมำรถในกำรสือ่สำร 



 
 

 

    ควำมสำมำรถในกำรคิด 
   ควำมสำมำรถในกำรแก้ปญัหำ 
   ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต 
   ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลย ี
3.5 ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 (ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   Reading: อ่ำนออก 
   Writing: เขียนได ้
   Arithmatic: มทีักษะในกำรค ำนวณ 
   Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในกำรคิดวิเครำะห์ และแก้ไขปัญหำได ้
   Creativity and Innovation: คิดอย่ำงสร้ำงสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
   Collaboration Teamwork and Leadership: ให้ควำมร่วมมือในกำรท ำงำนเป็นทีมมีภำวะผู้น ำ 
   Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในกำรสื่อสำร และรู้เท่ำทันสือ่ 
    Cross-Cultural Understanding: มีควำมเข้ำใจควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรม 
   Computing and ICT Literacy: มีทกัษะกำรใช้คอมพวิเตอร์ และรู้เท่ำทันเทคโนโลย ี
   Career and Learning Skills: มีทกัษะทำงอำชีพ และกระบวนกำรเรียนรู้ต่ำงๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตำกรุณำ มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพื้นฐำนส ำคัญทีผู่้บริหำรโรงเรียน
จะต้องมีเพือ่เป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อนักเรียนได้ศึกษำอย่ำงลึกซึง้ 
3.6 การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ(ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   บรูณำกำรงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน............................................................................ 
   บูรณำกำรเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................ 
   บูรณำกำรโครงกำรโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 

       อื่นๆ (โปรดระบุ) ................................................................................................................ 
4. ภาระงาน (ทุกภาระงานท่ีเกดิในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
 4.1 ใบงำนที่ 3.6 เรื่อง กำรเสื่อมอ ำนำจของอำณำจักรธนบุร ี
5. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 

ตรวจใบงำนที่ 3.6 ใบงำนที่ 3.6 ร้อยละ 60 ผ่ำนเกณฑ์ 

ตรวจแบบบันทึกกำรอ่ำน แบบบันทึกกำรอ่ำน ระดับคุณภำพ 2 ผ่ำนเกณฑ์ 

ประเมินกำรน ำเสนอผลงำน แบบประเมินกำรน ำเสนอผลงำน ระดับคุณภำพ 2 ผ่ำนเกณฑ์ 

สังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนรำยบุคคล แบบสังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนรำยบุคคล ระดับคุณภำพ 2 ผ่ำนเกณฑ์ 

สังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนกลุ่ม ระดับคุณภำพ 2 ผ่ำนเกณฑ์ 

สังเกตกำรใฝ่เรียนรู้ และรักควำมเป็นไทย แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับคุณภำพ 2 ผ่ำนเกณฑ์ 



 
 

 

6. กิจกรรมการเรยีนรู้ (ระบุใหล้ะเอียดและชัดเจน) 
วิธีสอน (วิธีสอนโดยใช้เทคนิค  การคิดแบบหมวกหกใบ) 
ขั้นท่ี 1   น าเข้าสู่บทเรียน 
1.ครูให้นกัเรียนจินตนำกำรถึงเหตผุลทีท่ ำใหอ้ำณำจกัรใดๆ   ก็ตำมเกดิควำมเสื่อมอ ำนำจ แล้วให้นักเรยีนช่วยกันคิด เพือ่เสนอแนวทำงปอ้งกัน
กำรเสือ่มอ ำนำจของอำณำจักร 
2.นักเรียนตอบค ำถำมกระตุน้ควำมคิด 
ขั้นท่ี 2   ชี้แจงรายละเอียด 
1.ครูแจกใบควำมรู้ เรื่อง เหตุกำรณ์ปลำยสมยัธนบรุี ให้นักเรียนทกุคน จำกนั้นร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกบัเรื่องที่อ่ำน 
2.ครูอธิบำยให้นกัเรียนเข้ำใจว่ำจะมีกจิกรรมกำรเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคกำรคิดแบบหมวกหกใบ และอธิบำยถึงลักษณะพื้นฐำนของหมวกหกใบ 
จำกนั้นจงึช้ีแจงบทบำท หน้ำที่ ข้ันตอน กตกิำ ของกำรอภิปรำยให้นักเรียนฟัง 
3.นักเรียนกลุม่เดิม (จำกแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 1) ร่วมกันปรึกษำ และแบ่งบทบำทหน้ำที่ใหส้มำชิกแตล่ะคนภำยในกลุม่ 
ขั้นท่ี 3   สาธิต 
1.ครูขออำสำสมัครนกัเรียน 1 กลุ่ม เพื่อเป็นตัวแทนสำธิตวิธีกำรใช้หมวกหกใบตำมสีของหมวก คือ 
  1)หมวกสีฟ้ำ เริ่มต้นกำรอภิปรำย 
   - กล่ำวถึงปจัจัยที่น ำไปสู่กำรเสือ่มอ ำนำจของกรงุธนบรุ ี
  2)หมวกสีขำว เสนอข้อมลู ข้อเทจ็จรงิ 
   - พระวิชิตณรงค์บงัคับขูดรีดเงินรำษฎรอย่ำงไม่เป็นธรรม 
   - เกิดกบฏพระยำสรรค์ 
   - สมเดจ็พระเจ้ำตำกสินทรงลงโทษผู้ตอ้งหำอย่ำงเด็ดขำด 
   - สมเดจ็พระเจ้ำตำกสินได้รบักำรตัดสินใหส้ ำเรจ็โทษด้วยท่อนจันทน ์

3)หมวกสีแดง แสดงควำมรู้สกึ 
   - น่ำสงสำรประชำชนที่ได้รบัควำมเดือนร้อน มีควำมยำกล ำบำกในกำรท ำมำหำกินอย่ำงแสนสำหสั 
   - สมเดจ็พระเจ้ำตำกสินทรงลงโทษผู้ตอ้งหำอย่ำงโหดร้ำย 
   - กบฏพระยำสรรค์เป็นกลุ่มคนไม่ดสีร้ำงควำมโกลำหลให้บ้ำนเมือง 
   - ไม่ควรส ำเร็จโทษสมเดจ็พระเจ้ำตำกสิน เนือ่งจำกเป็นผูก้อบกูเ้อกรำช และมีบญุคุณต่อแผ่นดนิ 
  4)หมวกสีด ำ บอกข้อบกพร่อง จุดอ่อน โทษหรือผลด ี
   - ระบบกำรคลงัไมร่ัดกุม 
   - ผู้คนบำดเจ็บลม้ตำย 
   - สูญเสยีพระเจ้ำแผ่นดิน 
   - ประชำชนเสียขวัญก ำลงัใจ 
  5)หมวกสีเหลือง เสนอข้อคิดที่เป็นประโยชน ์
   - สมเดจ็เจ้ำพระยำมหำกษัตริย์ศึกสำมำรถปรำบจลำจลได ้



 
 

 

   - บ้ำนเมืองสงบลง 
   - ตั้งเมอืงหลวงใหม่ คือ กรงุรัตนโกสินทร์ ทีม่ีควำมสวยงำม เจริญรุ่งเรอืง 
  6)หมวกสีเขียว เสนอแนวทำงกำรพฒันำ หรอืปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงต่อไป 
   - ระบบกำรคลงัต้องรัดกุม  
   - คนไทยควรมีควำมสำมัคคีกัน 
   - เมื่อมีปญัหำ ทุกฝ่ำยควรปรึกษำซึ่งกนัและกัน  
   - ไม่แก้ปญัหำด้วยวิธีกำรรนุแรง 
  7)หมวกสีฟ้ำ เป็นผู้สรปุภำพรวมเป็นข้ันตอนสุดท้ำย 
   - กำรเสือ่มอ ำนำจของกรุงธนบุรีมหีลำยเหตุปจัจัย แต่ตัวแปรส ำคัญคือควำมไม่รัดกุมของระบบ
กำรเมอืงกำรปกครอง และทกุฝำ่ยใช้ควำมรนุแรงเข้ำแก้ปญัหำ ส่งผลให้ประชำชนเสยีขวัญก ำลังใจ แตห่ำกสมเดจ็เจ้ำพระยำมหำกษัตริย์ศึก
แก้ปัญหำไมท่ันกำร เหตกุำรณ์จลำจลอำจบำนปลำยและเกิดกำรสญูเสีย มำกข้ึน  
2.สมำชิกกลุ่มอื่น  ๆชมกำรสำธิตของเพือ่นกลุ่มอำสำสมัครโดยครูเป็นผู้อธิบำยลกัษณะกำรคิดและบทบำทของหมวกแตล่ะใบ 
3.นักเรียนตอบค ำถำมกระตุน้ควำมคิด 
ขัน้ท่ี 4   ปฏิบติั 
1.สมำชิกทกุคนในกลุม่ร่วมกันศึกษำควำมรูเ้รือ่ง กำรเสื่อมอ ำนำจของอำณำจกัรธนบุรจีำกใบควำมรู้ หนังสือเรียน  หรอืหนังสือค้นคว้ำเพิ่มเติม 
ในหัวข้อต่อไปนี ้
  1)สำเหตุที่ท ำให้อำณำจกัรธนบุรเีสื่อม 
  2)วิธีแก้ปัญหำทีเ่กิดข้ึนในกรุงธนบุรีของสมเดจ็เจ้ำพระยำมหำกษัตรยิ์ศึก 
2.สมำชิกแตล่ะคนในกลุม่ เลือกสวมบทบำทควำมคิดของหมวกคนละ 1 ใบ โดยร่วมกันอภิปรำย ให้ข้อเสนอแนะ และควำมคิดเหน็เกีย่วกับ
ควำมรูเ้รื่อง กำรเสือ่มอ ำนำจของอำณำจกัรธนบรุ ี
ขัน้ท่ี 5   สรปุ 
1.นักเรียนท ำใบงำนที่ 3.6 เรื่อง กำรเสื่อมอ ำนำจของอำณำจกัรธนบุรี และร่วมกันสรุปควำมรูเ้รื่อง กำรเสื่อมอ ำนำจของอำณำจักรธนบุรี  
2.นักเรียนบันทกึควำมรู้ที่ไดล้งในแบบบันทึกกำรอ่ำน 
3.นักเรียนตอบค ำถำมกระตุน้ควำมคิด 
7. สื่อ / แหล่งการเรียนรู ้(ท่ีใช้ในแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้) 
 7.1  สื่อการเรียนรู้ 
  1)หนงัสอืเรียน ประวัติศำสตร์ ม.2 
  2)หนงัสอืค้นคว้ำเพิม่เตมิ 
  3)ใบควำมรู้ เรื่อง สภำพเหตกุำรณ์ปลำยสมัยธนบุร ี
  4)ใบงำนที่ 3.6 เรื่อง กำรเสื่อมอ ำนำจของอำณำจักรธนบุร ี  

7..2  แหล่งการเรยีนรู้ 
    - 



 
 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
8.1  ดา้นความรู้ 

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

......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
8.2  ดา้นทักษะกระบวนการ 

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

......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
8.3  ดา้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

  8.3.1  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ าแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้) 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
  8.3.2  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
 8.4  ดา้นสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
9. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
       
 
 
 
10. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ ....................................................... ผูส้อน 
(  นำงสำวณัฐกำญจน ์ แช่มช้อย  ) 

วันที่ ......................................................................... 

ลงช่ือ .......................................................  
       (  นำยพรเทพ  พันพุก  ) 

วันที่ ......................................................................... 



 
 

 

 
 
 
 

 
เรื่อง สภาพเหตกุารณ์ปลายสมยัธนบรุี 

 พระเจำ้บรมวงศเ์ธอ พระองคเ์จ้ำก ุกรมหลวงนรนิทรเทว ีพระธดิำล ำดบัที ่6 ในสมเดจ็พระปฐมบรมมหำชนก ประสตูิ
จำกพระน้องนำงของพระอคัรมเหส ี(หยก) เป็นพระน้องนำงเธอต่ำงพระชนนี ในพระบำทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลก 
ประสตูใินสมยักรงุศรอียุธยำ เมือ่พระบำทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกทรงปรำบดำภเิษกเป็นปฐมกษตัรยิ์แห่งพระรำชวงศ์
จกัร ีทรงสถำปนำท่ำนขึน้เป็น พระองคเ์จำ้หญงิกุ วงัของพระองคเ์จำ้หญงิก ุอยู่ตดิกบัวดัพระเชตุพน (วดัโพธิ)์   อกีทัง้ขณะ
ยงัคงพระชนมช์พี พระองคเ์จำ้หญงิกยุงัมไิดท้รงกรม ชำววงัจงึเอ่ยพระนำมวำ่ เจำ้ครอกวดัโพธิ ์ 
 พระองคเ์จำ้หญงิก ุทรงบนัทกึเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ในชว่งปลำยกรงุศรอียุธยำตัง้แต่ พ.ศ. 2310 ถงึ พ.ศ. 2363 ในชว่ง
รชักำลที ่2 โดยสมเดจ็ฯ กรมพระยำด ำรงรำชำนุภำพ ทรงพบบนัทกึจ ำนวนหนึ่งเล่มสมดุไทย เมือ่ พ.ศ. 2451 โดยไมท่รำบ วำ่
ใครเป็นผูแ้ต่ง และไดน้ ำขึน้ทูลเกลำ้ฯ ถวำย พระบำทสมเดจ็พระจุลจอมเกลำ้เจำ้อยู่หวั ไดม้พีระบรมรำชวนิิจฉยัว่ำ       ผูแ้ต่ง
น่ำจะเป็นกรมหลวงนรนิทรเทว ีและทรงตัง้ชือ่หนงัสอืนี้วำ่ "จดหมำยเหตุควำมทรงจ ำของพระเจำ้ไปยกิำเธอ            กรม
หลวงนรนิทรเทว ี(เจำ้ครอกวดัโพธิ)์ ตัง้แต่จลุศกัรำช 1129 ถงึจุลศกัรำช 1182 เป็นเวลำ 53 ปี"  
 พระองคเ์จำ้หญงิก ุสิน้พระชนมใ์นรชักำลที ่3 เมือ่ปีกนุ จ.ศ.1189 ตรงกบั พ.ศ. 2370 พระบำทสมเดจ็พระจอมเกลำ้
เจำ้อยู่หวัทรงโปรดเกลำ้ ฯ ใหส้ถำปนำพระอฐัเิป็นกรมหลวงนรนิทรเทว ีและเจำ้นำยทีส่บืเชือ้สำยจำกพระองคถ์อืว่ำอยู่ใน 
“รำชสกลุนรนิทรกลุ” 
 บนัทกึของพระองคเ์จำ้หญงิกกุรมหลวงนรนิทรเทวกีล่ำวถงึสภำพเหตุกำรณ์ปลำยสมยัธนบรุไีว ้ดงันี้  
 “.......อยู่ภำยหลงักรงุธนบรุเีกดิโกล ีพนัศรพีนัลำเป็นตน้ฟ้องว่ำ ขนุนำงและรำษฎรขำยขำ้วเกลอืลงส ำเภำ โยธำบดผีูร้บั
ฟ้องกรำบทูล รบัส ัง่ใหเ้รง่เงนิทีข่นุนำงรำษฎรขำยขำ้วเกลอื ใหเ้ฆีย่นเรง่เงนิเขำ้ทอ้งพระคลงั รอ้นทุกเสน้หญำ้          สมณ
รำษฎรไมม่สีขุ ยุคเขญ็เป็นทีสุ่ดในปลำยแผน่ดนิ เงนิในคลงัในหำย 2,000 เหรยีญๆ ละ 1 บำท 3 สลงึ 1 เฟ้ือง     แพรเหลอืง 
10 มว้น รบัส ัง่เรยีกหำไมไ่ด ้ชำวคลงัตอ้งเฆีย่นใสไ่ฟย่ำงแสนสำหสั ท่ำนสงสยัวำ่ขำ้งในขโมยเงนิในคลงั         จนพระ
มำตุจฉำพระพีน่ำงเธอใหจ้ ำหมอ่มเจ้ำนดัดำแทนมำรดำเจำ้แทนอยู่งำน คนร ำใหญ่ใหเ้ฆีย่นคนละ 150 คนละ           100  คน
ละ 50 คนร ำเลก็ใหพ้่อใหแ้มพ่ีน่้องทำสรบัพระรำชอำญำ 100 ใหเ้จำ้ตวัแต่คนละ 20 ท ีคนละ 10 ทตีำมรบัสัง่ 
 หลวงประชำชพี โจทกฟ้์องวำ่ขำยขำ้ว รบัส ัง่ใหต้ดัศรีษะหิ้วเขำ้มำถวำยทีเ่สดจ็ออกทอดพระเนตร เหตุผลกรรม      ของ
สตัว ์พื้นแผน่ดนิรอ้น รำษฎรเหมอืนผลไม ้เมือ่ตน้แผน่ดนิเยน็ดว้ยพระบำรม ีชุม่พื้นชื่นผลจนมแีกน่ ปลำยแผน่ดนิ แสนรอ้น
รมุสมุรำกโคน โคน่ลม้ถมแผน่ดนิดว้ยสิน้พระบำรมแีต่เพยีงนัน้ 
 ผูร้กัษำกรงุเก่ำพระชติณรงคผ์ูกขำดขึน้ไปจะเรง่เงนิไพรแ่ขวงกรงุเกำ่ใหไ้ดโ้ดยจ ำนวน 500 ชัง่ เรง่รดัไพรเ่มอืงยำกครัง้
นัน้สำหสั.......” 

(จริะพนัธ์ ชำตชินิเชำวน์ รวบรวม) 

ใบความรู ้



 
 

 

 

 

 ใบงานท่ี 

 3.6 การเส่ือมอ านาจของอาณาจกัรธนบรีุ 

 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรยีนตอบค ำถำมต่อไปนี้ 

 1. กำรเสื่อมอ ำนำจของอำณำจกัรธนบุรมีำจำกสำเหตุใด 
     

 2. สำเหตุของกำรเกดิกบฏพระยำสรรคค์อือะไร 
     

 3. สรุปกำรกบฏในกรงุเก่ำมำพอสงัเขป 
     
     

 4. พระยำสรรค ์คอืใคร 
     
     

 5. เมื่อพระยำสรรคก์บัพรรคพวกไดเ้ขำ้ปลน้พระรำชวงั พระยำสรรคไ์ด้ด ำเนินกำรอยำ่งไรกบัพระเจำ้ตำก 
     

 6. ใครทีเ่ขำ้มำแกไ้ขสถำนกำรณ์ในกรุงธนบุรแีละจบักบฏไดท้ัง้หมด 
     

 7. เพรำะเหตุใด สมเดจ็เจำ้พระยำมหำกษตัรยิศ์กึ ซึง่เป็นแมท่พัคนส ำคญัของพระเจำ้ตำกจงึไมป่รำบกบฏเอง 
     

 8. เมื่อสมเดจ็เจำ้พระยำมหำกษตัรยิศ์กึ กลบัจำกสงครำมไดจ้ดักำรกบัสถำนกำรณ์ในธนบุรอีย่ำงไร 
     

 9. ถ้ำไม่เกดิเหตุกำรณ์จลำจลในกรงุธนบุรเีสยีก่อน นกัเรยีนคดิวำ่ ปัจจุบนักรุงธนบุรจีะยงัคงด ำรงอยู ่
  เป็นรำชธำนีหรอืไม่ เพรำะเหตุใด 
     

 10. นกัเรยีนมคีวำมคดิเหน็เกีย่วกบัพระเจำ้ตำกอยำ่งไร 
     



 
 

 

 

 

 ใบงานท่ี 

 3.6 การเส่ือมอ านาจของอาณาจกัรธนบรีุ 

 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรยีนตอบค ำถำมต่อไปนี้ 

 1. กำรเสื่อมอ ำนำจของอำณำจกัรธนบุรมีำจำกสำเหตุใด 
   กบฏพระยาสรรค์  

 2. สำเหตุของกำรเกดิกบฏพระยำสรรคค์อือะไร 
   ปัญหาการเกบ็ภาคหลวงขดุทรพัย์ทีก่รงุเกา่  

 3. สรุปกำรกบฏในกรงุเก่ำมำพอสงัเขป 
   ขนุสรุะ และขนุแกว้ รว่มมอืกนัปลน้จวนพระยาอนิทรอภยั ผูร้กัษาเมอืงกรงุเกา่ ท าใหร้าษฎรเดอืดรอ้นจากการ   
   เรยีกเกบ็เงนิทีไ่มเ่ป็นธรรม พระยาอนิทรอภยัหนีมากรงุธนบรุ  ี  

 4. พระยำสรรค ์คอืใคร 
   พระยาสรรค ์เป็นผูท้ีพ่ระเจา้ตากมอบหมายใหไ้ปปราบกบฏทีก่รุงเกา่ แต่กลบัไปเขา้ฝ่ายกบฏ เพราะขนุแกว้   
   ซึง่เป็นกบฏเป็นน้องชายของพระยาสรรค์  

 5. เมื่อพระยำสรรคก์บัพรรคพวกไดเ้ขำ้ปลน้พระรำชวงั พระยำสรรคไ์ด้ด ำเนินกำรอยำ่งไรกบัพระเจำ้ตำก 
   ใหพ้ระเจา้ตากผนวชทีว่ดัอรุณราชวราราม (วดัแจง้)  

 6. ใครทีเ่ขำ้มำแกไ้ขสถำนกำรณ์ในกรุงธนบุรแีละจบักบฏไดท้ัง้หมด 
   พระยาสรุอิภยั เจา้เมอืงนครราชสมีา หลานของสมเดจ็เจา้พระยามหากษตัรยิ์ศกึ  

 7. เพรำะเหตุใด สมเดจ็เจำ้พระยำมหำกษตัรยิศ์กึ ซึง่เป็นแมท่พัคนส ำคญัของพระเจำ้ตำกจงึไมป่รำบกบฏเอง 
   เดนิทพัไปตเีขมร  

 8. เมื่อสมเดจ็เจำ้พระยำมหำกษตัรยิศ์กึ กลบัจำกสงครำมไดจ้ดักำรกบัสถำนกำรณ์ในธนบุรอียำ่งไร 
   ปรกึษาหารอืกบัขนุนางขา้ราชการทัง้ปวงลงความเหน็ใหส้ าเรจ็โทษพระเจา้ตากดว้ยท่อนจนัทน์  

 9. ถ้ำไม่เกดิเหตุกำรณ์จลำจลในกรงุธนบุรเีสยีก่อน นกัเรยีนคดิวำ่ ปัจจุบนักรุงธนบุรจีะยงัคงด ำรงอยู ่
  เป็นรำชธำนีหรอืไม่ เพรำะเหตุใด 
                      (พจิารณาตามค าตอบของนกัเรยีน โดยใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของครผููส้อน)  

 10. นกัเรยีนมคีวำมคดิเหน็เกีย่วกบัพระเจำ้ตำกอย่ำงไร 
                      (พจิารณาตามค าตอบของนกัเรยีน โดยใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของครผููส้อน)  



 
 

 

แบบบนัทึกการอ่าน 
 

 
  

ชือ่หนงัสอื  ชือ่ผูแ้ต่ง   นำมปำกกำ   

ส ำนกัพมิพ์  สถำนทีพ่มิพ์   ปีทีพ่มิพ์    

จ ำนวนหน้ำ   รำคำ  บำท อ่ำนวนัที ่  เดอืน   พ.ศ.   เวลำ   
          
 1. สำระส ำคญัของเรื่อง 
       
       

             
       

 2. วเิครำะหข์อ้คดิ/ประโยชน์ทีไ่ดจ้ำกเรื่องทีอ่่ำน 
       
       
       

 3. สิง่ทีส่ำมำรถน ำไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ ำวนั  
       
       

      

 4. ขอ้เสนอแนะของคร ู  
       
       
       
  

 ลงชื่อ  นกัเรยีน ลงชื่อ  ผูป้กครอง 
  ( ) ( ) 
 

 ลงชื่อ ครผููส้อน 
 ( )  
 
เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ผลงำนมีความสมบรูณ์ชดัเจน ให ้ 4 คะแนน ผลงำนมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่ ให ้ 2 คะแนน 
 ผลงำนมีข้อบกพร่องเพียงเลก็น้อย ให ้ 3 คะแนน ผลงำนมีข้อบกพร่องมาก ให ้ 1 คะแนน 



 
 

 

 

แบบประเมิน    การน าเสนอผลงาน  
 

ค าช้ีแจง : ให ้ผูส้อน ประเมนิกำรน ำเสนอผลงำนของนกัเรยีนตำมรำยกำรทีก่ ำหนด แลว้ขดี ✓ ลงในช่อง 
 ทีต่รงกบัระดบัคะแนน 
 

ล าดบัท่ี รายการประเมิน 
ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 

1 ควำมถูกตอ้งของเนื้อหำ     
2 ควำมคดิสรำ้งสรรค ์     
3 วธิกีำรน ำเสนอผลงำน     
4 กำรน ำไปใชป้ระโยชน์     
5 กำรตรงต่อเวลำ     

                                                                        รวม  
      

 ลงชื่อ .................................................... ผูป้ระเมนิ  
  ................ /................ /................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ผลงำนหรอืพฤตกิรรมสมบรูณ์ชดัเจน ให ้ 4 คะแนน 
 ผลงำนหรอืพฤตกิรรมมีข้อบกพร่องบางส่วน ให ้ 3 คะแนน 
 ผลงำนหรอืพฤตกิรรมมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่ ให ้ 2 คะแนน 
 ผลงำนหรอืพฤตกิรรมมีข้อบกพร่องมาก ให ้ 1 คะแนน 

เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดบัคณุภาพ 
18 - 20 ดมีำก 
14 - 17 ด ี
10 - 13 พอใช ้

ต ่ำกวำ่ 10 ปรบัปรงุ 
 



 
 

 

 

แบบสงัเกตพฤติกรรม    การท างานรายบคุคล  
 

ค าช้ีแจง :  ให ้ผูส้อน สงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนในระหวำ่งเรยีนและนอกเวลำเรยีน แลว้ขดี ✓ ลงในช่อง 
 ทีต่รงกบัระดบัคะแนน 

 

ล าดบั 
ท่ี 

ช่ือ-สกลุ 
ของผู้รบัการประเมิน 

ความตัง้ใจ 
ในการท างาน 

ความ
รบัผิดชอบ 

การตรงต่อ
เวลา 

ความสะอาด
เรียบร้อย 

ผลส าเรจ็ 
ของงาน 

รวม 
20 

คะแนน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       
      

 ลงชื่อ .................................................... ผูป้ระเมนิ  
  ................ /................ /................ 
 
 

 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมอย่างสม า่เสมอ ให ้ 4 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบ่อยครัง้ ให ้ 3 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบางครัง้ ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมน้อยครัง้ ให ้ 1 คะแนน 

เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดบัคณุภาพ 
18 - 20 ดมีำก 
14 - 17 ด ี
10 - 13 พอใช ้

ต ่ำกวำ่ 10 ปรบัปรงุ 
 



 
 

 

 

แบบสงัเกตพฤติกรรม    การท างานกลุ่ม  
 

ค าช้ีแจง :  ให ้ผูส้อน สงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนในระหวำ่งเรยีนและนอกเวลำเรยีน แลว้ขดี ✓ ลงในช่อง 
 ทีต่รงกบัระดบัคะแนน 

 

ล าดบั 
ท่ี 

ช่ือ-สกลุ 
ของผู้รบัการประเมิน 

การแสดง
ความคิดเห็น 

การยอมรบั 
ฟังคนอ่ืน 

การท างาน 
ตามท่ีได้รบั 
มอบหมาย 

ความมีน ้าใจ 

การมี 
ส่วนร่วมใน
การปรบัปรงุ 
ผลงานกลุ่ม 

รวม 
20 

คะแนน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       
      

 ลงชื่อ .................................................... ผูป้ระเมนิ  
  ................ /................ /................ 
 
 

 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมอย่างสม า่เสมอ ให ้ 4 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบ่อยครัง้ ให ้ 3 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบางครัง้ ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมน้อยครัง้ ให ้ 1 คะแนน 

เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดบัคณุภาพ 
18 - 20 ดมีำก 
14 - 17 ด ี
10 - 13 พอใช ้

ต ่ำกวำ่ 10 ปรบัปรงุ 
 



 
 

 

 

แบบประเมิน   คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
 

ค าช้ีแจง :   ให ้ผูส้อน สงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนในระหวำ่งเรยีนและนอกเวลำเรยีน แลว้ขดี ✓ ลงในช่อง 
 ทีต่รงกบัระดบัคะแนน 

 

คณุลกัษณะ 
อนัพึงประสงคด้์าน 

รายการประเมิน 
ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 

1. รกัชาติ ศาสน์ 
 กษตัริย ์

1.1 ยนืตรงเมือ่ไดย้นิเพลงชำต ิรอ้งเพลงชำตไิด ้และอธบิำยควำมหมำยของ 
เพลงชำต ิ

    

1.2 ปฏบิตัตินตำมสทิธแิละหน้ำทีข่องนกัเรยีน     

1.3 ใหค้วำมร่วมมอื รว่มใจ ในกำรท ำงำนกบัสมำชกิในโรงเรยีน     

1.4 เขำ้รว่มกจิกรรมและมสีว่นรว่มในกำรจดักจิกรรมทีส่รำ้งควำมสำมคัค ี
ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อโรงเรยีนและชมุชน 

    

1.5 เขำ้รว่มกจิกรรมทำงศำสนำทีต่นนับถอื ปฏบิตัตินตำมหลกัของศำสนำ     

1.6 เขำ้รว่มกจิกรรมและมสีว่นรว่มในกำรจดักจิกรรมทีเ่กีย่วกบัสถำบนั
พระมหำกษตัรยิ์ตำมทีโ่รงเรยีนและชมุชนจดัขึน้ 

    

2. ซ่ือสตัย ์สุจริต 2.1 ใหข้อ้มลูทีถู่กตอ้ง และเป็นจรงิ     

2.2 ปฏบิตัใินสิง่ทีถู่กตอ้ง ละอำย และเกรงกลวัทีจ่ะท ำควำมผดิ ท ำตำม
สญัญำทีต่นใหไ้วก้บัเพื่อน พ่อแม ่หรอืผูป้กครอง และคร ู

    

2.3 ปฏบิตัติ่อผูอ้ื่นดว้ยควำมซื่อตรง ไมห่ำประโยชน์ในทำงทีไ่มถู่กต้อง     

3. มีวินัย 
รบัผิดชอบ 

3.1 ปฏบิตัติำมขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของครอบครวั 
และโรงเรยีน ตรงต่อเวลำในกำรปฏบิตักิจิกรรมต่ำงๆ ในชวีติประจ ำวนั 
และรบัผดิชอบในกำรท ำงำน 

    

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1 แสวงหำขอ้มลูจำกแหล่งกำรเรยีนรูต้่ำงๆ     

4.2 มกีำรจดบนัทกึควำมรูอ้ย่ำงเป็นระบบ     

4.3 สรปุควำมรูไ้ดอ้ย่ำงมเีหตุผล     

5. อยู่อย่างพอเพียง 5.1 ใชท้รพัย์สนิของตนเอง เชน่ สิง่ของ เครือ่งใช ้ฯลฯ อย่ำงประหยดั คุม้คำ่ 
และเกบ็รกัษำดแูลอย่ำงด ีและใชเ้วลำอย่ำงเหมำะสม 

    

5.2 ใชท้รพัยำกรของส่วนรวมอย่ำงประหยดั คุม้คำ่ และเกบ็รกัษำดแูลอย่ำงดี     

5.3 ปฏบิตัตินและตดัสนิใจดว้ยควำมรอบคอบ มเีหตุผล     

5.4 ไมเ่อำเปรยีบผูอ้ื่น และไมท่ ำใหผู้อ้ื่นเดอืดรอ้น พรอ้มใหอ้ภยัเมือ่ผูอ้ื่น
กระท ำผดิพลำด 

    



 
 

 

 
 

คณุลกัษณะ 
อนัพึงประสงคด้์าน 

รายการประเมิน 
ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 

 5.5 วำงแผนกำรเรยีน กำรท ำงำนและกำรใชช้วีติประจ ำวนับนพื้นฐำนของ
ควำมรู ้ขอ้มลู ขำ่วสำร 

    

5.6 รูเ้ท่ำทนักำรเปลีย่นแปลงทำงสงัคม และสภำพแวดลอ้ม ยอมรบัและ
ปรบัตวั อยู่รว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่ำงมคีวำมสขุ 

    

6. มุ่งมัน่ในการ 
 ท างาน 

6.1 มคีวำมตัง้ใจและพยำยำมในกำรท ำงำนทีไ่ดร้บัมอบหมำย     

6.2 มคีวำมอดทนและไมท่อ้แทต้่ออุปสรรคเพื่อใหง้ำนส ำเรจ็     

7. รกัความเป็นไทย 7.1 มจีติส ำนึกในกำรอนุรกัษ์วฒันธรรมและภมูปัิญญำไทย     

7.2 เหน็คณุค่ำและปฏบิตัตินตำมวฒันธรรมไทย     

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รูจ้กัชว่ยพ่อแม ่ผูป้กครอง และครทู ำงำน     

8.2 อำสำท ำงำน ชว่ยคดิ ช่วยท ำ และแบง่ปันสิง่ของใหผู้อ้ื่น     

8.3 ดแูล รกัษำทรพัย์สมบตัขิองหอ้งเรยีน โรงเรยีน ชมุชน      

8.4 เขำ้รว่มกจิกรรมเพื่อสงัคมและสำธำรณประโยชน์ของโรงเรยีน     

 

 ลงชื่อ .................................................... ผูป้ระเมนิ  
  ................ /................ /................ 
 
 
 
 
 
 
 

 
เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมอย่างสม า่เสมอ ให ้ 4 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบ่อยครัง้ ให ้ 3 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบางครัง้ ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมน้อยครัง้ ให ้ 1 คะแนน 

 

เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดบัคณุภาพ 
191 - 108  ดมีำก 
73 - 90 ด ี
54 - 72 พอใช ้

ต ่ำกวำ่ 54 ปรบัปรงุ 
 



 
 

 

 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  3               แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  6               เรื่อง   ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยธนบุรี 
รหัสวิชา   ส  22131                รายวิชา    ประวัติศาสตร์                    กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี   2                          จ านวนเวลาเรียน    1    ชั่วโมง 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
    มำตรฐำน    ส 4.3 ม.2/3ระบุภูมิปัญญำและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยำและธนบุรี และอิทธิพลของภูมิปัญญำดังกล่ำว                
ต่อกำรพัฒนำชำติไทยในยุคต่อมำ     
2. สาระส าคัญ ( ความคิดรวบยอดของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
                ภูมิปัญญำที่มำจำกประสบกำรณ์ที่สัง่สมมำแต่สมัยอยุธยำ ท ำให้คนในอำณำจักรธนบุรีสำมำรถน ำภูมิปัญญำนั้นมำ
พัฒนำให้บ้ำนเมืองมีควำมมั่นคงและเจริญก้ำวหน้ำในด้ำนต่ำงๆ ในยุคต่อมำ 
3. สาระการเรียนรู้ 

3.1 สาระการเรียนรู้  
3.1.1 สาระการเรียนรู้ (ท่ีเกิดในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 

  ภูมิปัญญำและวัฒนธรรมไทยสมัยธนบุรี 
  3.1.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ท่ีเกิดในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
   - 

3.2 ทักษะกระบวนการ 
   3.2.1  ทักษะกำรคิดสร้ำงสรรค์  ทักษะกำรคิดวิเครำะห์ กระบวนกำรสืบค้นข้อมูล กระบวนกำรท ำงำนกลุ่ม 

3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  3.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดท่ีเกิดในแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
                ระบุภูมิปัญญำและวัฒนธรรมไทยสมัยธนบุรี และอิทธิพลของภูมิปัญญำที่มีต่อกำรพัฒนำชำติไทย ในยุคต่อมำได้ 

3.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 
   รักชำติศำสน์ กษัตริย์ 
   ซื่อสัตย์สุจริต 
    มีวินัย 
   ใฝ่ควำมรู้ 
   อยู่อย่ำงพอเพียง 
   มุ่งมั่นในกำรท ำงำน 
   รักควำมเป็นไทย 
   มีจิตสำธำรณะ 



 
 

 

3.4 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน(ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
  ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร 
   ควำมสำมำรถในกำรคิด 
   ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 
   ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต 
   ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี 
3.5 ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 (ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   Reading: อ่ำนออก 
   Writing: เขียนได ้
   Arithmatic: มทีักษะในกำรค ำนวณ 
   Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในกำรคิดวิเครำะห์ และแก้ไขปัญหำได ้
   Creativity and Innovation: คิดอย่ำงสร้ำงสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
   Collaboration Teamwork and Leadership: ให้ควำมร่วมมือในกำรท ำงำนเป็นทีมมีภำวะผู้น ำ 
   Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในกำรสื่อสำร และรู้เท่ำทันสือ่ 
    Cross-Cultural Understanding: มีควำมเข้ำใจควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรม 
   Computing and ICT Literacy: มีทกัษะกำรใช้คอมพวิเตอร์ และรู้เท่ำทันเทคโนโลย ี
   Career and Learning Skills: มีทกัษะทำงอำชีพ และกระบวนกำรเรียนรู้ต่ำงๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตำกรุณำ มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพื้นฐำนส ำคัญทีผู่้บริหำรโรงเรียน
จะต้องมีเพือ่เป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อนักเรียนได้ศึกษำอย่ำงลึกซึง้ 
3.6 การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ(ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   บรูณำกำรงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน............................................................................ 
   บูรณำกำรเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................ 
   บูรณำกำรโครงกำรโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 

       อื่นๆ (โปรดระบุ) ................................................................................................................ 
4. ภาระงาน (ทุกภาระงานท่ีเกดิในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
 4.1 ใบงำนที่ 3.6 เรื่อง กำรเสื่อมอ ำนำจของอำณำจักรธนบุร ี
 
 
 
 
 
 



 
 

 

5. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
วิธีการ เครือ่งมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 

ตรวจใบงำนที่ 3.7 ใบงำนที่ 3.7 ร้อยละ 60 ผ่ำนเกณฑ์ 

ตรวจแบบบันทึกกำรอ่ำน แบบบันทึกกำรอ่ำน ระดับคุณภำพ 2 ผ่ำนเกณฑ์ 

ประเมินกำรน ำเสนอผลงำน แบบประเมินกำรน ำเสนอผลงำน ระดับคุณภำพ 2 ผ่ำนเกณฑ์ 

สังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนรำยบุคคล แบบสังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนรำยบุคคล ระดับคุณภำพ 2 ผ่ำนเกณฑ์ 

สังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนกลุ่ม ระดับคุณภำพ 2 ผ่ำนเกณฑ์ 

สังเกตควำมมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในกำรท ำงำน และรักควำมเป็นไทย แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับคุณภำพ 2 ผ่ำนเกณฑ์ 

ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยกำรเรียนรู้ที ่3 แบบทดสอบหลังเรยีน หน่วยกำรเรียนรู้ที ่3 ร้อยละ 60 ผ่ำนเกณฑ์ 

ตรวจนิทรรศกำรแสดงพัฒนำกำรของอำณำจักรธนบุรี แบบประเมินนิทรรศกำรแสดงพัฒนำกำรของอำณำจักรธนบุรี ระดับคุณภำพ 2 ผ่ำนเกณฑ์ 

6. กิจกรรมการเรยีนรู้ (ระบุใหล้ะเอียดและชัดเจน) 
วิธีสอน (วิธีสอนโดยการจดัการเรียนรูแ้บบร่วมมือ :  เทคนิคคู่คิด) 
ขั้นท่ี 1   น าเข้าสู่บทเรียน 
1.นักเรียนตอบค ำถำมกระตุน้ควำมคิด 
2.ครูให้นกัเรียนดูภำพแล้วซักถำมนักเรียนว่ำเปน็ภูมิปญัญำ เรือ่งใด 
3.ครูขออำสำสมัครนกัเรียนเพือ่สรุปควำมหมำยและควำมส ำคัญของภูมิปัญญำ 
ขั้นสอน 
1.นักเรียนกลุม่เดิม (จำกแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 1) จับคู่กัน เปน็ 3 คู่ ให้แต่ละคู่ร่วมกนัศึกษำควำมรู้เรื่อง ภูมิปญัญำและวัฒนธรรมไทยสมัย
ธนบุรี จำกหนังสือเรยีน จำกนั้นเลอืก    ภูมิปัญญำไทยสมัยธนบรุีทีส่นใจศึกษำ คู่ละ 1 เรื่อง  
2.นักเรียนแตล่ะคู่ร่วมกนัศึกษำควำมรูเ้กี่ยวกบัภูมิปญัญำไทยสมัยธนบุรี แล้วผลัดกันอธิบำยควำมรูจ้นมีควำมเข้ำใจชัดเจนตรงกัน และบันทึก
ควำมรู้ที่ไดจ้ำกกำรศึกษำลงในแบบบันทึกกำรอ่ำน 
3.ครูแจกใบงำนที่ 3.7 เรื่อง ภูมิปญัญำและวัฒนธรรมไทยสมัยธนบรุี ให้นักเรียนแต่ละคู่ 
4.นักเรียนแตล่ะคู่ช่วยกันท ำใบงำนที่ 3.7 จำกนั้นตรวจสอบควำมถูกตอ้งของใบงำน 
5.ครสูุ่มนักเรียนแตล่ะคู่เพื่ออธิบำยสรปุสำระส ำคัญเรือ่ง ภูมิปญัญำและวัฒนธรรมไทยสมัยธนบุรี ให้เพื่อนร่วมช้ันฟงั พรอ้มยกตัวอย่ำงภูมิ
ปัญญำที่แสดงถึงกำรแกป้ญัหำในกำรด ำรงชีวิตปจัจบุัน โดยครูเป็นผูต้รวจสอบควำมถูกต้อง และอธิบำยควำมรู้เพิม่เตมิให้นักเรียนเข้ำใจ
ชัดเจน  
6.ครูกล่ำวชมเชยใหก้ ำลงัใจนักเรยีนทุกคู่ที่ออกมำอธิบำยสำระส ำคัญให้เพือ่นร่วมช้ันฟัง 
7.นักเรียนตอบค ำถำมกระตุน้ควำมคิด ข้อ 1-2 
ขั้นสรุป 
1.นักเรียนตอบค ำถำมกระตุน้ควำมคิด 
2.ครูและนกัเรียนร่วมกันเฉลยค ำตอบในใบงำนที่ 3.7 โดยครเูป็นผู้ตรวจสอบควำมถูกต้อง จำกนั้นครูอธิบำยเพิ่มเติมในข้อที่นักเรยีนสงสัย 
เพื่อให้นักเรยีนทกุคนมีควำมเข้ำใจชัดเจน 



 
 

 

3.ครูแนะน ำให้นกัเรียนสืบค้นภูมปิัญญำของคนในกรงุเทพฯ  ฝั่งธนบรุี เพือ่น ำไปประยุกต์ใช้ในกำรจัดนทิรรศกำรแสดงพฒันำกำรของ
อำณำจกัรธนบุร ี   
ขัน้ท่ี 4   ปฏิบติั 
1.สมำชิกทกุคนในกลุม่ร่วมกันศึกษำควำมรูเ้รือ่ง กำรเสื่อมอ ำนำจของอำณำจกัรธนบุรจีำกใบควำมรู้ หนังสือเรียน  หรอืหนังสือค้นคว้ำเพิ่มเติม 
ในหัวข้อต่อไปนี ้
  1)สำเหตุที่ท ำให้อำณำจกัรธนบุรเีสื่อม 
  2)วิธีแก้ปัญหำทีเ่กิดข้ึนในกรุงธนบุรีของสมเดจ็เจ้ำพระยำมหำกษัตรยิ์ศึก 
2.สมำชิกแตล่ะคนในกลุม่ เลือกสวมบทบำทควำมคิดของหมวกคนละ 1 ใบ โดยร่วมกันอภิปรำย ให้ข้อเสนอแนะ และควำมคิดเหน็เกีย่วกับ
ควำมรูเ้รื่อง กำรเสือ่มอ ำนำจของอำณำจกัรธนบรุ ี
ขัน้ท่ี 5   สรปุ 
1.นักเรียนท ำใบงำนที่ 3.6 เรื่อง กำรเสื่อมอ ำนำจของอำณำจกัรธนบุรี และร่วมกันสรุปควำมรูเ้รื่อง กำรเสื่อมอ ำนำจของอำณำจักรธนบุรี  
2.นักเรียนบันทกึควำมรู้ที่ไดล้งในแบบบันทึกกำรอ่ำน 
3.นักเรียนตอบค ำถำมกระตุน้ควำมคิด 
 

 ครมูอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัจดันิทรรศการแสดงพฒันาการของอาณาจกัรธนบรุี โดยใหค้รอบคลุมประเดน็
ตามทีก่ าหนด ดงันี้ 

  1) การเชือ่มโยงความสมัพนัธ์ระหวา่งกรงุศรอียุธยาและกรงุธนบรุี 
  2) การเรยีงล าดบัพฒันาการของอาณาจกัรธนบรุ  ี
  3) การวเิคราะห์ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อพฒันาการของอาณาจกัรธนบรุี 
  4) การเชือ่มโยงความสมัพนัธ์ระหวา่งภมูปัิญญาไทยสมยัอยุธยาและธนบรุ ี
  5) การระบอุทิธพิลของภมูปัิญญาไทยสมยัอยุธยาและธนบรุทีีส่ง่ผลต่อพฒันาการของชาตไิทยในยุคปัจจุบนั  
 
7. สื่อ / แหล่งการเรียนรู ้(ท่ีใช้ในแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้) 
 7.1  สื่อการเรียนรู้ 
  1)หนงัสอืเรียน ประวัติศำสตร์ ม.2 
  2)หนงัสอืค้นคว้ำเพิม่เตมิ 
  3)บัตรภำพ  
  4)ใบงำนที่ 3.7 เรื่อง ภูมปิัญญำและวัฒนธรรมไทยสมัยธนบุร ี
7..2  แหล่งการเรยีนรู้ 
    - 
 
 
 



 
 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
8.1  ดา้นความรู้ 

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

......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
8.2  ดา้นทักษะกระบวนการ 

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

......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
8.3  ดา้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

  8.3.1  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ าแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้) 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
  8.3.2  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
 8.4  ดา้นสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
9. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
       
 
 
 
10. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ ....................................................... ผูส้อน 
(  นำงสำวณัฐกำญจน ์ แช่มช้อย  ) 

วันที่ ......................................................................... 

ลงช่ือ .......................................................  
       (  นำยพรเทพ  พันพุก  ) 

วันที่ ......................................................................... 



 
 

 

 

การประ เมิน ช้ินงาน/ภาระงาน (รวบยอด )   

แบบประเมินนิทรรศการแสดงพฒันาการของอาณาจกัรธนบุรี 

ล าดบัท่ี รายการประเมิน 
ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 

1 
กำรเชื่อมโยงควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งกรุงศรอียธุยำ
และกรุงธนบุร ี

    

2 กำรเรยีงล ำดบัพฒันำกำรของอำณำจกัรธนบุร ี     

3 
กำรวเิครำะหปั์จจยัทีส่ง่ผลต่อพฒันำกำรของ
อำณำจกัรธนบุร ี

    

4 
กำรเชื่อมโยงควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งภมูปัิญญำไทย
สมยัอยธุยำและธนบุร ี

    

5 
กำรระบุอทิธพิลของภมูปัิญญำไทยสมยัอยธุยำ  
และธนบุรทีีส่่งผลต่อพฒันำกำรของชำตไิทยในยคุ
ปัจจุบนั 

    

                                                                        รวม  
 

 ลงชื่อ .................................................... ผูป้ระเมนิ  
  ................ /................ /................ 
 
 
 
 
 
 

 
เกณฑก์ารให้คะแนน  
 ดมีำก = 4 คะแนน 
 ด ี = 3 คะแนน 
 พอใช ้ = 2 คะแนน 
 ปรบัปรงุ = 1 คะแนน 

เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดบัคณุภาพ 
18 - 20 ดมีำก 
14 - 17 ด ี
10 - 13 พอใช ้

ต ่ำกวำ่ 10 ปรบัปรงุ 
 



 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพบ้านไทยโบราณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประเพณีลงแขกเก่ียวข้าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพวดัในสมยัธนบรุี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บตัรภาพ 

ท่ีมา : ภำพที ่1 http://thaitrendhunter.blogspot.com 
 ภำพที ่2 http://www.matichon.co.th 
 ภำพที ่3 http://www.hamanan.com 
 ภำพที ่4 http://www.travel.thaiza.com 


 

1 2 
3 4 

 



 
 

 

  ใบงานท่ี 

 3.7 ภมิูปัญญาและวฒันธรรมไทยสมยัธนบรีุ 
 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรยีนตอบค ำถำมต่อไปนี้ 

 1. กำรเลอืกท ำเลทีต่ ัง้กรุงธนบุรตีอ้งอำศยัภมูปัิญญำใด 
     

 2. ภมูปัิญญำใดบำ้งทีเ่ลอืกมำใชแ้กไ้ขปัญหำกำรด ำรงชวีติของคนไทยขณะนัน้ 
     

 3. กำรปลกูฝังศลีธรรมเป็นหลกัคดิในกำรด ำเนินชวีติตอ้งใชภ้มูปัิญญำใด 
     

 4. ภมูปัิญญำดำ้นใดทีน่ ำมำใชใ้นกำรปรบัตวักบัคนต่ำงชำต ิ
     
     
     

 5. สมยัธนบุรใีชภ้มูปัิญญำไทยในกำรสรำ้งผลงำนดำ้นศลิปกรรมใดบำ้ง 
     

 6. ตำมหลกัฐำนทีป่รำกฏในพระรำชพงศำวดำรกรุงธนบุร ีกล่ำวถงึควำมฉลำดในกำรแกไ้ขปัญหำของ        
  พระเจำ้ตำกอยำ่งไร 
     
     

 7. จุดมุ่งหมำยในกำรวำดภำพไตรภมูสิมยัธนบุร ีคอือะไร 
     

 8. สถำปัตยกรรมเด่นในสมยัธนบุร ีคอือะไร มคีวำมส ำคญัอยำ่งไร 
     

 9. แหล่งเรยีนรูภ้มูปัิญญำในสมยัธนบุรมีปีรำกฏในทีใ่ดบำ้ง 
     

 10. สมุดภำพไตรภมูสิมยัธนบรุเีหมอืนหรอืต่ำงจำกไตรภมูพิระร่วงในสมยัสุโขทยัอยำ่งไร 
     
     
 



 
 

 

  ใบงานท่ี 

 3.7 ภมิูปัญญาและวฒันธรรมไทยสมยัธนบรีุ 
 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรยีนตอบค ำถำมต่อไปนี้ 

 1. กำรเลอืกท ำเลทีต่ ัง้กรุงธนบุรตีอ้งอำศยัภมูปัิญญำใด 
   เน้นการป้องกนัราชธานี จงึเลอืกตัง้รมิแมน่ ้าเจา้พระยาและใกลท้ะเล  

 2. ภมูปัิญญำใดบำ้งทีเ่ลอืกมำใชแ้กไ้ขปัญหำกำรด ำรงชวีติของคนไทยขณะนัน้ 
   แกปั้ญหาการขาดแคลนขา้วโดยการซื้อแพงขายถูก ใชท้ะเลตมในการเกษตรและป้องกนัขา้ศกึ  

 3. กำรปลกูฝังศลีธรรมเป็นหลกัคดิในกำรด ำเนินชวีติตอ้งใชภ้มูปัิญญำใด 
   สอนจากการดูภาพวาดเกีย่วกบัไตรภมูไิดผ้ลมากกว่าสอนดว้ยค าพูด  

 4. ภมูปัิญญำดำ้นใดทีน่ ำมำใชใ้นกำรปรบัตวักบัคนต่ำงชำต ิ
   อุปนิสยัทีด่งีามของคนไทย ใหค้วามรกัและความเอื้ออาทรกบัคนต่างชาต ิเชน่ พระเจา้ตากมเีชือ้สายจนี จงึขอ  
   ความชว่ยเหลอืจากจนีดา้นเสบยีงอาหาร หรอืใหค้วามอุปถมัภช์าวมอญไมต่อ้งเสยีอากรทางการคา้ หรอืพระราชทาน  
   ทีด่นิในการสรา้งโบสถ์ครสิต์  

 5. สมยัธนบุรใีชภ้มูปัิญญำไทยในกำรสรำ้งผลงำนดำ้นศลิปกรรมใดบำ้ง 
   ดา้นสถาปัตยกรรมดว้ยการสรา้งทอ้งพระโรงในพระราชวงัเดมิ ดา้นจติรกรรม ดา้นวาดภาพไตรภมูิ  

 6. ตำมหลกัฐำนทีป่รำกฏในพระรำชพงศำวดำรกรุงธนบุร ีกล่ำวถงึควำมฉลำดในกำรแกไ้ขปัญหำของ        
  พระเจำ้ตำกอยำ่งไร 
   ซื้อขา้วสารจากพ่อคา้ในราคาสงูมาแจกใหร้าษฎรทีข่าดแคลน จูงใจใหพ้่อคา้น าขา้วเขา้มาจนมปีรมิาณเพยีงพอ  
   ไมข่าดแคลนและราคาถูกลง  

 7. จุดมุ่งหมำยในกำรวำดภำพไตรภมูสิมยัธนบุร ีคอือะไร 
   เตอืนใจใหค้นท าความด ีละเวน้การท าชัว่  

 8. สถำปัตยกรรมเด่นในสมยัธนบุร ีคอือะไร มคีวำมส ำคญัอยำ่งไร 
   ทอ้งพระโรงในพระราชวงัเดมิ ซึง่ใชเ้ป็นทีท่รงงาน บรรทม และออกวา่ราชการของพระเจา้ตาก  

 9. แหล่งเรยีนรูภ้มูปัิญญำในสมยัธนบุรมีปีรำกฏในทีใ่ดบำ้ง 
   วดัอนิทาราม กองบญัชาการกองทพัเรอื (พระราชวงัเดมิ)  

 10. สมุดภำพไตรภมูสิมยัธนบรุเีหมอืนหรอืต่ำงจำกไตรภมูพิระร่วงในสมยัสุโขทยัอยำ่งไร 
   เหมอืนกนัในเรือ่งการแบง่โลกเป็น 3 ภพ ไดแ้ก ่กามภมู ิปฐมภมู ิและอรปูภมู ิต่างกนัตรงทีไ่ตรภมูพิระรว่งสมยั   
   สโุขทยั เป็นวรรณกรรมทางศาสนา สว่นสมดุภาพไตรภมูสิมยัธนบรุเีป็นจติรกรรมทางศาสนา  
 



 
 

 

แบบบนัทึกการอ่าน  
  

ชือ่หนงัสอื  ชือ่ผูแ้ต่ง   นำมปำกกำ   

ส ำนกัพมิพ์  สถำนทีพ่มิพ์   ปีทีพ่มิพ์    

จ ำนวนหน้ำ   รำคำ  บำท อ่ำนวนัที ่  เดอืน   พ.ศ.   เวลำ   
          
 1. สำระส ำคญัของเรื่อง 
       
       

             
       

 2. วเิครำะหข์อ้คดิ/ประโยชน์ทีไ่ดจ้ำกเรื่องทีอ่่ำน 
       
       
       

 3. สิง่ทีส่ำมำรถน ำไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ ำวนั  
       
       

      

 4. ขอ้เสนอแนะของคร ู  
       
       
       
  

 ลงชื่อ  นกัเรยีน ลงชื่อ  ผูป้กครอง 
  ( ) ( ) 
 

 ลงชื่อ ครผููส้อน 
 ( )  

เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ผลงำนมีความสมบรูณ์ชดัเจน ให ้ 4 คะแนน ผลงำนมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่ ให ้ 2 คะแนน 

 ผลงำนมีข้อบกพร่องเพียงเลก็น้อย ให ้ 3 คะแนน ผลงำนมีข้อบกพร่องมาก ให ้ 1
 คะแนน 



 
 

 

 

แบบประเมิน    การน าเสนอผลงาน  
 

ค าช้ีแจง : ให ้ผูส้อน ประเมนิกำรน ำเสนอผลงำนของนกัเรยีนตำมรำยกำรทีก่ ำหนด แลว้ขดี ✓ ลงในช่อง 
 ทีต่รงกบัระดบัคะแนน 
 

ล าดบัท่ี รายการประเมิน 
ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 

1 เนื้อหำละเอยีดชดัเจน     
2 ควำมถูกตอ้งของเนื้อหำ     
3 ภำษำทีใ่ชเ้ขำ้ใจง่ำย     
4 ประโยชน์ทีไ่ดจ้ำกกำรน ำเสนอ     
5 วธิกีำรน ำเสนอผลงำน     

                                                                        รวม  
      

 ลงชื่อ .................................................... ผูป้ระเมนิ  
  ................ /................ /................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ผลงำนหรอืพฤตกิรรมสมบรูณ์ชดัเจน ให ้ 4 คะแนน 
 ผลงำนหรอืพฤตกิรรมมีข้อบกพร่องบางส่วน ให ้ 3 คะแนน 
 ผลงำนหรอืพฤตกิรรมมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่ ให ้ 2 คะแนน 
 ผลงำนหรอืพฤตกิรรมมีข้อบกพร่องมาก ให ้ 1 คะแนน 

เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดบัคณุภาพ 
18 - 20 ดมีำก 
14 - 17 ด ี
10 - 13 พอใช ้

ต ่ำกวำ่ 10 ปรบัปรงุ 
 



 
 

 

 

แบบสงัเกตพฤติกรรม    การท างานรายบคุคล  
 

ชื่อ   ชัน้   

ค าช้ีแจง : ให ้ผูส้อน สงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนในระหวำ่งเรยีนและนอกเวลำเรยีน แลว้ขดี ✓ ลงในช่อง 
 ทีต่รงกบัระดบัคะแนน 
 

ล าดบัท่ี รายการประเมิน 
ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 

1 กำรแสดงควำมคดิเหน็     
2 กำรยอมรบัฟังควำมคดิเหน็ของผูอ้ื่น     
3 กำรท ำงำนตำมหน้ำทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมำย     
4 ควำมมนี ้ำใจ     
5 กำรตรงต่อเวลำ     

                                                                        รวม  
      

 ลงชื่อ .................................................... ผูป้ระเมนิ  
  ................ /................ /................ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมอย่างสม า่เสมอ ให ้ 4 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบ่อยครัง้ ให ้ 3 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบางครัง้ ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมน้อยครัง้ ให ้ 1 คะแนน 

เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดบัคณุภาพ 
18 - 20 ดมีำก 
14 - 17 ด ี
10 - 13 พอใช ้

ต ่ำกวำ่ 10 ปรบัปรงุ 
 



 
 

 

 

แบบสงัเกตพฤติกรรม    การท างานกลุ่ม  
 

ชื่อกลุ่ม   ชัน้   

ค าช้ีแจง : ให ้ผูส้อน สงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนในระหวำ่งเรยีนและนอกเวลำเรยีน แลว้ขดี ✓ ลงในช่อง 
 ทีต่รงกบัระดบัคะแนน 
 
 

ล าดบัท่ี รายการประเมิน 
ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 

1 กำรแบ่งหน้ำทีก่นัอยำ่งเหมำะสม     
2 ควำมร่วมมอืกนัท ำงำน     
3 กำรแสดงควำมคดิเหน็     
4 กำรรบัฟังควำมคดิเหน็     
5 ควำมมนี ้ำใจช่วยเหลอืกนั     

                                                                        รวม  
      

 ลงชื่อ .................................................... ผูป้ระเมนิ  
  ................ /................ /................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมอย่างสม า่เสมอ ให ้ 4 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบ่อยครัง้ ให ้ 3 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบางครัง้ ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมน้อยครัง้ ให ้ 1 คะแนน 

เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดบัคณุภาพ 
18 - 20 ดมีำก 
14 - 17 ด ี
10 - 13 พอใช ้

ต ่ำกวำ่ 10 ปรบัปรงุ 
 



 
 

 

 

แบบประเมิน   คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
 

ค าช้ีแจง :   ให ้ผูส้อน สงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนในระหวำ่งเรยีนและนอกเวลำเรยีน แลว้ขดี ✓ ลงในช่อง 
 ทีต่รงกบัระดบัคะแนน 

 

คณุลกัษณะ 
อนัพึงประสงคด้์าน 

รายการประเมิน 
ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 

1. รกัชาติ ศาสน์ 
 กษตัริย ์

1.1 ยนืตรงเมือ่ไดย้นิเพลงชำต ิรอ้งเพลงชำตไิด ้และอธบิำยควำมหมำยของ 
เพลงชำต ิ

    

1.2 ปฏบิตัตินตำมสทิธแิละหน้ำทีข่องนกัเรยีน     

1.3 ใหค้วำมร่วมมอื รว่มใจ ในกำรท ำงำนกบัสมำชกิในโรงเรยีน     

1.4 เขำ้รว่มกจิกรรมและมสีว่นรว่มในกำรจดักจิกรรมทีส่รำ้งควำมสำมคัค ี
ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อโรงเรยีนและชมุชน 

    

1.5 เขำ้รว่มกจิกรรมทำงศำสนำทีต่นนับถอื ปฏบิตัตินตำมหลกัของศำสนำ     

1.6 เขำ้รว่มกจิกรรมและมสีว่นรว่มในกำรจดักจิกรรมทีเ่กีย่วกบัสถำบนั
พระมหำกษตัรยิ์ตำมทีโ่รงเรยีนและชมุชนจดัขึน้ 

    

2. ซ่ือสตัย ์สุจริต 2.1 ใหข้อ้มลูทีถู่กตอ้ง และเป็นจรงิ     

2.2 ปฏบิตัใินสิง่ทีถู่กตอ้ง ละอำย และเกรงกลวัทีจ่ะท ำควำมผดิ ท ำตำม
สญัญำทีต่นใหไ้วก้บัเพื่อน พ่อแม ่หรอืผูป้กครอง และคร ู

    

2.3 ปฏบิตัติ่อผูอ้ื่นดว้ยควำมซื่อตรง ไมห่ำประโยชน์ในทำงทีไ่มถู่กต้อง     

3. มีวินัย 
รบัผิดชอบ 

3.1 ปฏบิตัติำมขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของครอบครวั 
และโรงเรยีน ตรงต่อเวลำในกำรปฏบิตักิจิกรรมต่ำงๆ ในชวีติประจ ำวนั 
และรบัผดิชอบในกำรท ำงำน 

    

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1 แสวงหำขอ้มลูจำกแหล่งกำรเรยีนรูต้่ำงๆ     

4.2 มกีำรจดบนัทกึควำมรูอ้ย่ำงเป็นระบบ     

4.3 สรปุควำมรูไ้ดอ้ย่ำงมเีหตุผล     

5. อยู่อย่างพอเพียง 5.1 ใชท้รพัย์สนิของตนเอง เชน่ สิง่ของ เครือ่งใช ้ฯลฯ อย่ำงประหยดั คุม้คำ่ 
และเกบ็รกัษำดแูลอย่ำงด ีและใชเ้วลำอย่ำงเหมำะสม 

    

5.2 ใชท้รพัยำกรของส่วนรวมอย่ำงประหยดั คุม้คำ่ และเกบ็รกัษำดแูลอย่ำงดี     

5.3 ปฏบิตัตินและตดัสนิใจดว้ยควำมรอบคอบ มเีหตุผล     

5.4 ไมเ่อำเปรยีบผูอ้ื่น และไมท่ ำใหผู้อ้ื่นเดอืดรอ้น พรอ้มใหอ้ภยัเมือ่ผูอ้ื่น
กระท ำผดิพลำด 

    



 
 

 

 
คณุลกัษณะ 

อนัพึงประสงคด้์าน 
รายการประเมิน 

ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 

 5.5 วำงแผนกำรเรยีน กำรท ำงำนและกำรใชช้วีติประจ ำวนับนพื้นฐำนของ
ควำมรู ้ขอ้มลู ขำ่วสำร 

    

5.6 รูเ้ท่ำทนักำรเปลีย่นแปลงทำงสงัคม และสภำพแวดลอ้ม ยอมรบัและ
ปรบัตวั อยู่รว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่ำงมคีวำมสขุ 

    

6. มุ่งมัน่ในการ 
 ท างาน 

6.1 มคีวำมตัง้ใจและพยำยำมในกำรท ำงำนทีไ่ดร้บัมอบหมำย     

6.2 มคีวำมอดทนและไมท่อ้แทต้่ออุปสรรคเพื่อใหง้ำนส ำเรจ็     

7. รกัความเป็นไทย 7.1 มจีติส ำนึกในกำรอนุรกัษ์วฒันธรรมและภมูปัิญญำไทย     

7.2 เหน็คณุค่ำและปฏบิตัตินตำมวฒันธรรมไทย     

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รูจ้กัชว่ยพ่อแม ่ผูป้กครอง และครทู ำงำน     

8.2 อำสำท ำงำน ชว่ยคดิ ช่วยท ำ และแบง่ปันสิง่ของใหผู้อ้ื่น     

8.3 ดแูล รกัษำทรพัย์สมบตัขิองหอ้งเรยีน โรงเรยีน ชมุชน      

8.4 เขำ้รว่มกจิกรรมเพื่อสงัคมและสำธำรณประโยชน์ของโรงเรยีน     

 

 ลงชื่อ .................................................... ผูป้ระเมนิ  
  ................ /................ /................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมอย่างสม า่เสมอ ให ้ 4 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบ่อยครัง้ ให ้ 3 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบางครัง้ ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมน้อยครัง้ ให ้ 1 คะแนน 

เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดบัคณุภาพ 
191 - 108  ดมีำก 
73 - 90 ด ี
54 - 72 พอใช ้

ต ่ำกวำ่ 54 ปรบัปรงุ 
 



 
 

 

 


