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โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
   แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยอิงมาตรฐาน 

 

รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส21131 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2564 

  
  

 
 
 
 

ผู้จัดทำ   นางสาวพิมพ์พิชชา  สุนจิรัตน ์

 
 

 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา  อำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ     โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
ท่ี................................  วันท่ี   17   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
เร่ือง ขออนุมัติใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา  

ด้วยข้าพเจ้า  นางสาวพิมพ์พิชชา   สุนจิรัตน์   ตำแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  ในภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2564  ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีสอน ตามคำส่ังโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา  ท่ี 78/2564  ลง
วันท่ี14  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2564  รายวิชา ประวัติศาสตร์   รหัสวิชา ส 21131 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1  ซึ่งข้าพเจ้าได้ศึกษาหลักสูตรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ การเตรียมส่ือ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้และการวัดผล
ประเมินผล รวมถงึศึกษาวิเคราะห์ความสอดคล้องโครงการพิเศษต่าง ๆ  เช่น หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
โรงเรียนปลอดขยะฯ ในการวางแผน การจัดกิจกรรม และจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาเรียบร้อยแล้ว  

ข้าพเจ้าจึงขออนุมัติใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป 
              จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ       

ลงช่ือ........................................................ 
      ( นางสาวพิมพ์พิชชา  สุนจิรัตน์  ) 

                     17 / พฤษภาคม / 2564 
ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

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

      ( นายพรเทพ  พันพุก ) 
                     17 / พฤษภาคม / 2564 

 
ความเห็นของหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
 เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้  
อื่น  ๆ...................................................................................   

   ลงช่ือ................................................... 
                     (นางสาวณัฐกาญจน์  แช่มช้อย) 

                    หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
                        ................. /............................./..................... 
 
 
 
 
 
 

17 พ.ค. 2564
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ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียน  
 เห็นตามเสนอของหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
 อื่น  ๆ......................................... 

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

                   (นางวลีรัตน์ ศิโรรัตน์ธัญโชค) 
             รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา  

                                   ................. /............................./..................... 
ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน  
 อนุมัติตามเสนอ  
 ไม่อนุมัติ เนื่องจาก........................................................................  

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

                                                   (นายบุญเลิศ  แสวงทอง)  
                                             ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคนอ้ยวิทยา 

                    ................. /............................./..................... 
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การนิเทศแผนการจัดการเรียนรู ้

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 

************************************************** 
ผู้รับการนิเทศ นางสาวพิมพ์พิชชา   สุนจิรัตน์    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
วิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส21131 ระดับช้ันท่ีสอนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
วัน/เดือน/ปีท่ีนิเทศ  ............./.............../.............      ผู้นิเทศ นายพรเทพ  พันพุก 
 

1. ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ ( ให้นำจากหลักสูตรสถานศึกษา มาใส่เป็นรายข้อให้ชัดเจน) 
ตัวช้ีวัดท่ี  ส 4.1 - ม1/1 วิเคราะห์ความสำคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์ 
ตัวช้ีวัดท่ี  ส 4.1 - ม1/2 เทียบศักราชตามระบบต่างๆ  ท่ีใช้ศึกษาประวัติศาสตร์ 
ตัวช้ีวัดท่ี  ส 4.1 - ม1/3 นำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 
ตัวช้ีวัดท่ี  ส 4.3 - ม1/1 อธิบายเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทยโดยสังเขป 
                             
 รวมท้ังหมด   4   ตัวช้ีวัด  

 
หมายเหตุ :   เมื่อผู้นิเทศทำการนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้แล้ว ให้ทำสำเนาส่งฝ่ายวิชาการ รายวิชาละ 1 ชุด 
               เพื่อเป็นองค์ประกอบในการนิเทศการจัดการรู้ในระยะต่อไป 
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2. ประเด็นการนิเทศ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

รายการนิเทศ 

น้ำ
หน

ักค
ะแ

นน
 

   

คะ
แน

นท
ี่ได้

 

หมายเหตุ(ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ) 

1. มีการวิเคราะห์หลักสูตร 5   
2. มีองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ครบถ้วน 5   
3. แบ่งเวลาได้เหมาะสมกับตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้เนื้อหาและแบ่ง
เวลาได้ครบทุกกระบวนการเรียนรู้ 

5   

4. เลือกวิธีการสอนได้เหมาะสมกับตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้เนื้อหา
ผู้เรียนและทรัพยากรท่ีมี 

5   

5. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ 5   
6. มีส่ือ นวัตกรรมท่ีเหมาะสมกับตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ เนื้อหา 
ผู้เรียน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ  

5   

7. มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเปน็รายบุคคล 5   
8. ออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างหลากหลาย
และครอบคลุมตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ 

5   

9. สอดแทรกหลักคุณธรรม จริยธรรม / คุณลักษณะท่ีพึ ง
ประสงค์ของผู้เรียน 

5   

10. ภาพรวมแผนการจัดการเรียนรู้สามารถนำไปใช้จัดการเรียน
การสอนได้ 

5   

รวม 50   
ค่าเฉลี่ย  (นำคะแนนที่ได้รวมกัน หารด้วย สิบ) 

คำอธิบายระดับคะแนน  5  =  ดีมาก4  =  ดี3  =  ปานกลาง   2  =ควรปรับปรุง1  =  ควรปรับปรุงอีกมาก 
เกณฑ์การสรุปการนิเทศ  ดีมาก  (4.50 – 5.00) , ดี(3.50 – 4.49) , ปานกลาง (2.50 – 3.49) , 

ควรปรับปรุง  (1.50 – 2.49) ,ควรปรับปรุงอีกมาก  (1.00 – 1.49) 
 
 
       ลงช่ือ................................................................. ผู้นเิทศ 
                     (นายพรเทพ  พันพุก) 
                                         ตำแหน่ง ครู 
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3. การอนุมัติใช้แผนจัดการเรียนรู้ 
 
ความเหน็ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
.................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
                                                                  ลงช่ือ...................................................................................หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

                   ( นายพรเทพ  พันพุก ) 
 
 
ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียน 

.................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
                                                                  ลงช่ือ...................................................................................รองผู้อำนวยการโรงเรียน    
                                                     (นางวลีรัตน์ ศิโรรัตน์ธัญโชค) 
 
 
 
ผลการพิจารณาอนุมัติใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

  อนุมัติ   ไม่อนุมัติ เพราะ.................................................................................................. 
 

                                               ลงช่ือ.........................................................  
                                                            (นายบุญเลิศ  แสวงทอง) 
                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
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แผนการจัดการเรยีนรู้ เลม่นี้ประกอบดว้ย 
1. คำอธิบายรายวิชา 
2. โครงสรา้งรายวิชา  
3. แผนการจัดการเรยีนรูร้ายหนว่ยการเรียนรู ้
4. แผนการจัดการเรียนรูร้ายชัว่โมง 

- ใบความรู ้
- ใบงาน 
- ใบกิจกรรม 
- สื่อ/นวัตกรรม 
- แบบประเมิน. 
- แบบทดสอบกอ่นเรียน / หลังเรียน 
- ฯลฯ 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน/เพ่ิมเติม 
รหัสวิชา  ส21131   รายวิชา  ประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ีี 1     ภาคเรียนท่ี 1     เวลา  20  ช่ัวโมง    จำนวน   0.5  หน่วยการเรียน 
 

ศึกษาความสำคัญของเวลา เทียบศักราชตามระบบต่างๆทางประวัติศาสตร์ นำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษาเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ตลอดจนศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนประเทศไทย 

โดยใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์ ตรวจสอบ สืบค้นหาความรู้ด้วยส่ือเทคโนโลยี คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหาด้วย
กระบวนการกลุ่มและกระบวนการปฏิบัติ 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะ เห็นคุณค่า รักและศรัทธาในชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ เสียสละ มีวินัย ขยันหมั่นเพียร
ในการเรียน ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียงและดำเนินชีวิตประจำวัน
ได้อย่างมีความสุข 
 

 
รหัสตัวชี้วัด  
ส 4.1 - ม1/1, 2, 3 
ส 4.3 - ม1/1 
 
                                 รวมท้ังหมด  4 ตัวช้ีวัด  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  รหัสวิชา ส21131 ช่ือวิชาประวัติศาสตร์ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  จำนวน 0.5  หน่วยกิต      เวลา  20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน 
 

สัปดาห์ 
ที่ ชั่วโมงที่ วัน/เดือน/ป ี ตัวชี้วัด / 

ผลการเรียนรู ้ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง 
การบูรณาการตาม
พระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ 
ภาระงาน / ชิ้นงาน วัดผล น้ำหนัก

คะแนน 

1-4 1-4  ส 4.1 
ม 1/1 

เวลาและการแบ่งยุคสมัย -ความสำคัญของเวลา และช่วงเวลาสำหรัd 
การศึกษาประวัติศาสตร ์
-ความสัมพันธ์และความสำคัญของอดีตที่มีต่อ
ปัจจุบันและอนาคต 

- 1.รายงานกลุ่ม 
2.ใบงานที่ 1.1 เรื่อง 
ความสำคัญของเวลาและ
ช่วงเวลา 
3.ใบงานที่ 1.2 เรื่อง 
การแบ่งยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ 
4.ใบงานที่ 1.3 เรื่อง การใช้
ศักราชในหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ไทย 

1.ตรวจรายงานกลุ่ม 
2.ตรวจใบงานที่ 1.1 
เรื่อง ความสำคัญของ
เวลาและช่วงเวลา 
3.ตรวจใบงานที่ 1.2 
เรื่อง การแบ่งยุคสมัย
ทางประวัติศาสตร ์
4.ตรวจใบงานที่ 1.3 เรื่อง 
การใช้ศักราชในหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ไทย 

15 

5-9 5-9  ส 4.1  
ม 1/2 

เวลาและการแบ่งยุคสมัย -ตัวอย่างการใช้เวลาช่วงเวลาและยุคสมัยที่
ปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์ไทย 
-ที่มาของศักราชที่ปรากฏในเอกสาร 
ประวัติศาสตร์ไทย ได้แก่ จ.ศ. / ม.ศ. /ร.ศ./ พ.ศ. / 
ค.ศ. และ ฮ.ศ. 
-วิธีการเทียบศักราชต่างๆ   
และตัวอย่าง การเทียบ 
-ตัวอย่างการใช้ศักราชต่าง ๆ  ที่ปรากฏในเอกสาร
ประวัติศาสตร์ไทย 

- 1.ใบงานที่ 1.4 เรื่อง 
ที่มาของศักราช 
2.ใบงานที่ 1.5 เรื่อง 
การเปรียบเทียบ
ศักราชแบบต่างๆ 
 

1.ตรวจใบงานที่ 1.4
เรื่อง ท่ีมาของศักราช 
2.ตรวจใบงานที่ 1.5 
เรื่อง การเปรียบเทียบ
ศักราชแบบต่างๆ 
 

15 

สอบกลางภาคเรียน 20 



10 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  รหัสวิชา ส21131 ช่ือวิชาประวัติศาสตร์ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  จำนวน 0.5  หน่วยกิต      เวลา  20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน 

สัปดาห์ 
ที่ ชั่วโมงที่ วัน/เดือน/ป ี ตัวชี้วัด / 

ผลการเรียนรู ้ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง 
การบูรณาการตาม
พระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ 
ภาระงาน / ชิ้นงาน วัดผล น้ำหนัก

คะแนน 

11-14 11-14  ส 4.1 
ม 1/3 

วิธีการทางประวัติศาสตร์ -ความหมายและความสำคัญ 
ของประวัติศาสตร์และวิธีการ 
ทางประวัติศาสตร์ที่มีความ  
สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 
-นำวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้ศึกษาเรื่องราว
ของประวัติศาสตร์ไทยที่มีอยู่ในท้องถ่ินตนเองใน
สมัยใดก็ได้ (สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยก่อน
สุโขทัย สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัย
รัตนโกสินทร์) 

งานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
 
งานเศรษฐกิจพอเพียง 

1.ใบงานที่ 2.1 เรื่อง 
ความหมายและ
ความสำคัญของ
ประวัติศาสตร์ 
2.ใบงานที่ 2.2 เรื่อง 
วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ 
3.ใบงานที่ 2.3 เรื่อง 
หลักฐานทางประวัติศาสตร ์

1.ตรวจใบงานที่ 2.1 
เรื่อง ความหมายและ
ความสำคัญของ
ประวัติศาสตร์ 
2.ตรวจใบงานที่ 2.2
เรื่อง วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ 
3.ตรวจใบงานที่ 2.3เรื่อง 
หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ 

15 

15-19 15-19  ส 4.3  
ม 1/1 

ประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัย -สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย
โดยสังเขป 
-รัฐโบราณในดินแดนไทย เช่น ศรีวิชัย ตาม
พรลิงค์ ทวารวดี 
-รัฐไทยในดินแดนไทย เช่น ล้านนา 
นครศรีธรรมราช สุพรรณภูมิ 

- 1.ใบงานที่ 3.1 เรื่อง 
สมัยก่อนประวัติศาสตร์
ในดินแดนไทย 
2.ใบงานที่ 3.2 เรื่อง 
พัฒนาการจากชุมชน
มาสู่รัฐโบราณ 
3.ใบงานที่ 3.3 เรื่อง ภูมิ
ปัญญาของอาณาจักร
โบราณก่อนสมัยสุโขทัย 

1.ตรวจใบงานที่ 3.1 
เรื่อง สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ใน
ดินแดนไทย 
2.ตรวจใบงานที่ 3.2 
เรื่อง พัฒนาการจาก
ชุมชนมาสู่รัฐโบราณ 
3ตรวจใบงานที่ 3.3 เรื่อง 
ภูมิปัญญาของอาณาจักร
โบราณก่อนสมัยสุโขทัย 

15 

สอบปลายภาคเรียน 20 
 



 
 

 

 



 
 

การประเมินตนเองประจำหน่วยการเรียนการรู้ 
คำช้ีแจง  แบบประเมินนี้ มีจุดประสงค์เพื่อประเมินพฤติกรรมการสอนของครู เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น โดยขอให้ท่านประเมินตนเองโดยทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องท่ี
ตรงกับส่ิงท่ีท่านปฏิบัติเมื่อส้ินสุดภาคเรียน ดังนี้ 

5  =  มากท่ีสุด      4  =  มาก      3  =  ปานกลาง      2  = น้อย     1  =  น้อยท่ีสุดหรือไม่เลย 

สิ่งที่ท่านปฏิบัติ 5 4 3 2 1 

ส่วนที่ 1  ประเมินตนเอง      
1. ครูผู้สอนได้ช้ีแจงวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายในการเรียน ลักษณะวิชา วิธีเรียน และการ

วัดผล วิชานี้ 
     

2. ครูผู้สอนมีแผนการสอนครบถ้วน      
3. เตรียมการสอนล่วงหน้าท้ังเนื้อหาและวิธีการ      
4. ค้นคว้าและปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้ถูกต้องทันสมัย      
5. ครูผู้สอนเข้าสอนสม่ำเสมอและตรงเวลา      
6. ครูผู้สอนใช้เทคนิควิธีสอนหลากหลายแบบ      
7. ครูผู้สอนมีปริมาณของเนื้อหาวิชาเหมาะสมกับเวลาเรียน      
8. ครูผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียนค้นคว้าเพิ่มเติม      
9. ครูผู้สอนสอดแทรกจริยธรรมหรือคุณธรรมในระหว่างการสอน      
10. ครูผู้สอนมีความสนใจและพอใจในการสอนวิชานี้      
ส่วนที่ 2  ประเมินผลการสอน      
1. ครูผู้สอนมีจุดมุ่งหมายของวิชานี้ชัดเจนและเหมาะสมกับผู้เรียน      
2. ครูผู้สอนมีเนื้อหาวิชาให้ความรู้แก่ผู้เรียน      
3. เป็นวิชาท่ีทำความเข้าใจได้      
4. ครูผู้สอนกระตุ้นให้เกิดความคิดริเริ่ม      
5. ครูผู้สอนอธิบายหรือบรรยายได้แจ่มแจ้ง      
6. ครูผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนค้นคว้าเพิ่มเติม      
7. ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม      
8. ครูผู้สอนตอบปัญหาหรือช้ีแจงได้กระจ่าง      
9. ครูผู้สอนพยายามเช่ือมโยงเนื้อหาท่ีสอนกับการนำไปใช้      
10. ครูผู้สอนมีเอกสารหรืออุปกรณ์ประกอบการสอน      
11. ครูผู้สอนมีเอกสารหรืออุปกรณ์ท่ีใช้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา      
12. ครูผู้สอนมีปริมาณงานท่ีกำหนดให้ผู้เรียนทำหรือค้นคว้าเพิ่มเติม      
13. ผู้เรียนมีโอกาสฝึกตนเองให้มีวินัยและรับผิดชอบการทำงาน      



 
 

สิ่งที่ท่านปฏิบัติ 5 4 3 2 1 

14. ครูผู้สอนตรวจและแจ้งผลงานของผู้เรียน      
15. ครูผู้สอนมีการประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างสอน      
16. ครูผู้สอนเอาใจใส่ต่อการสอนและเตรียมการสอน      
17. ครูผู้สอนสนใจและช่วยเหลือผู้เรียน      
18. ครูผู้สอนจัดบรรยากาศในห้องเรียนเป็นกันเอง      
19. ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้ซักถามหรือขอคำแนะนำนอกเวลาเรียน      
20. ครูผู้สอนจัดให้มีกิจกรรมหรือการฝึกเสริมการเรียนรู้      
21. ครูผู้สอนมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ      
22. ครูผู้สอนบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/อืน่ๆ.........      
23. ครูผู้สอนส่งเสริมประชาธิปไตย(Democracy)      
24. ครูผู้สอนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย(Decency)      
25. ครูผู้สอนส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด (Drug - Free)      

รวมคะแนน  
ค่าเฉลี่ยที่ได้ (คะแนน/35)  

 
สรุปผลการประเมินอยู่ในระดับ........................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมิน 
  (4.50 – 5.00)    ระดับ    ดีเยี่ยม 

(3.50 – 4.49)    ระดับ    ดีมาก   
(2.50 – 3.49)    ระดับ   ดี 

  (1.50 – 2.49)    ระดับ   พอใช้ 
  (1.00 – 1.49)    ระดับ   ควรปรับปรุง 

  

 

ลงชื่อ.......................................................................... 
(นายพรเทพ  พันพุก) 

ผู้ประเมิน 
 

ลงชื่อ.......................................................................... 
(นายพรเทพ  พันพุก) 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 

ลงชื่อ.......................................................................... 
(นางวลีรัตน์  ศิโรรัตน์ธัญโชค) 

รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
 
 

ลงชื่อ.......................................................................... 
(นายบุญเลิศ  แสวงทอง) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 



 
 

แบบประเมินการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที่   1  เร่ืองเวลากับประวัติศาสตร์ 

ข้อท่ี รายการประเมิน ระดับคะแนน 
5 4 3 2 1 

1 หน่วยการเรียนรู้มีความสมบูรณ์ เหมาะสมและมีรายละเอียดท่ีสอดคล้องสัมพันธ์
กัน 

     

2 แผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องสัมพันธ์กับหน่วยการเรียนรู้ท่ีกำหนดไว้      
3 แผนการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบสำคัญครบถ้วนร้อยรัดสัมพันธ์กัน      
4 การเขียนสาระสำคัญในแผนถูกต้อง      
5 จุดประสงค์การเรียนรู้มีความชัดเจนครอบคลุมเนื้อหาสาระ      
6 จุดประสงค์การเรียนรู้พัฒนานักเรียนด้านความรู้ทักษะกระบวนการและเจตคติ      
7 จุดประสงค์การเรียนรู้เรียงลำดับพฤติกรรมจากง่ายไปยาก      
8 กำหนดเนื้อหาสาระเหมาะสมกับคาบเวลา      
9 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหาสาระ      
10 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์และระดับชั้นของนักเรียน      
11 กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลายและสามารถปฏิบัติได้จริง      
12 กิจกรรมการเรียนรู้เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมกระบวนการคิดของนักเรียน      
13 กิจกรรมเน้นให้นักเรียนเรียนรูจ้ากการปฏิบัติจริง      
14 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องแทรกคุณธรรมและค่านิยมท่ีดีงาม      
15 วัสดุอุปกรณ์ สื่อและแหล่งเรียนรู้มีความหลากหลาย      
16 วัสดุอุปกรณ์ สื่อและแหล่งเรียนรู้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ      
17 นักเรียนได้ใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง      
18 นักเรียนทำชิน้งานท่ีได้ใช้ความรู้ ความคิดมากกว่าการทำตามท่ีครูกำหนดหรือ

การทำแบบฝึกหัดท่ัวไป 
     

19 มีการวัดและประเมินผลท่ีสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้      
20 นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล      

 ระดับคุณภาพของผลงาน 
 5 หมายถึง  คุณภาพในระดับดีมาก     4   หมายถึง คุณภาพในระดับดี     3 หมายถึงคุณภาพในระดับดีพอใช ้
 2 หมายถึง  คุณภาพในระดับดีควรปรับปรุง    1    หมายถึง  คุณภาพในระดับดีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 รวมคะแนน.................... คะแนน (เต็ม  100  คะแนน)     คิดเป็นคะแนนจริง................... คะแนน (เต็ม 20 คะแนน) 
                                                                     

                                                                            ลงชื่อ............. ......................................ผู้ประเมิน 
                  (นายพรเทพ  พันพุก) 

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



 
 

 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
เร่ือง เวลากับประวัติศาสตร์ 

รหัสวิชา   ส21131   รายวิชาประวัติศาสตร์        กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                                    ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2564 

จำนวน    9    ชั่วโมง                        ครูผู้สอน  นางสาวพิมพ์พิชชา  สุนจิรัตน์ 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน ส 4.1  เข้าใจความหมาย  ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  สามารถใช้วิธีการทาง 
                      ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  อย่างเป็นระบบ 

    ตัวช้ีวัด ม 1/1 วิเคราะห์ความสำคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์ 
    ม.1/2 เทียบศักราชตามระบบต่างๆ ท่ีใช้ศึกษาประวัติศาสตร์ 
 
2.สาระสำคัญ (ความคิดรวบยอด) 
 เวลา ช่วงเวลา และการเทียบศักราชตามระบบต่างๆ มีความสำคัญต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ ทำให้เห็น
ความสัมพันธ์ และความสำคัญของอดีตท่ีมีต่อปัจจุบันและอนาคต 
 
3.สาระการเรียนรู้ 
3.1.1 สาระการเรียนรู้ ( ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 
  1) ความสำคัญของเวลาและช่วงเวลาสำหรับการศึกษาประวัติศาสตร์    
  2) ความสัมพันธ์และความสำคัญของอดีตท่ีมีต่อปัจจุบันและอนาคต 
  3) ตัวอย่างการใช้เวลา ช่วงเวลา และยุคสมัยท่ีปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์ไทย 
  4) ท่ีมาของศักราชท่ีปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์ไทย ได้แก่ จ.ศ./ม.ศ./ร.ศ./พ.ศ./ค.ศ. และ ฮ.ศ. 
  5) วิธีการเทียบศักราชต่างๆ และตัวอย่างการเทียบ 
  6) ตัวอย่างการใช้ศักราชต่างๆ ท่ีปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์ไทย 
3.1.2  สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน ( ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
3.2 ทักษะกระบวนการ 

3.2.1......................................................................................................................................................................      
3.2.2.....................................................................................................................................................................  

 
 
 



 
 

3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจำหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่เกิดในหน่วยการ
เรียนรู้) 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
3.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้) 
  4.1 รักชาติ 
  4.2 ซื่อสัตย์สุจริต 
  4.3 มีวินัย 
  4.4  ใฝ่ความรู้ 
  4.5 อยู่อย่างพอเพียง 
  4.6 มุ่งมั่นในการทำงาน 
  4.7 รักความเป็นไทย 
  4.8 มีจิตสาธารณะ 
3.4 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน(ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   3.1  ความสามารถในการส่ือสาร 
   3.2  ความสามารถในการคิด 
   3.3  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
   3.4  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
   3.5  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
3.5 ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
  Reading: อ่านออก 
  Writing: เขียนได้ 
  Arithmatic: มีทักษะในการคำนวณ 
  Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ 
  Creativity and Innovation: คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
  Collaboration Teamwork and Leadership: ให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นทีมมีภาวะผู้นำ 
  Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการส่ือสาร และรู้เท่าทันส่ือ 
  Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
  Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
  Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
  Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพืน้ฐานสำคัญท่ีผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีเพื่อ 
      เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
3.6 การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
 บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
 บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................ 
 บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ................................................................................................................ 



 
 

4.  ช้ินงาน (รวบยอด) 
  - รายงานการสืบค้นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ไทยท่ีสนใจ 
 
5.  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 แบบประเมินรายงานการสืบค้นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ไทยท่ีสนใจ 

รายการประเมิน 
คำอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1. การวิเคราะห์
ความสำคัญของ
เวลาในการศึกษา
ประวัติศาสตร์ 

วิเคราะห์ความสำคัญ
ของเวลาในการศึกษา
ประวัติศาสตร์ได้
ถูกต้อง ละเอียด 
ชัดเจน 

วิเคราะห์ความสำคัญ
ของเวลาในการศึกษา
ประวัติศาสตร์ได้
ถูกต้อง ชัดเจนเป็น
ส่วนใหญ่ 

วิเคราะห์ความสำคัญ
ของเวลาในการศึกษา
ประวัติศาสตร์ได้
ถูกต้อง ชัดเจนเป็น
บางส่วน 

วิเคราะห์ความสำคัญ
ของเวลาในการศึกษา
ประวัติศาสตร์ได้
ถูกต้อง เพียงส่วนน้อย 
และไม่ชัดเจน 

2. การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์และ
ความสำคัญของ
เหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ไทย
ที่มีผลต่อปัจจุบัน
และอนาคต 

วิเคราะห์ความสัมพันธ์
และความสำคัญของ
เหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ไทย         
ท่ีมีผลต่อปัจจุบันและ
อนาคตได้ถูกต้อง 
ละเอียด ชัดเจน 

วิเคราะห์ความสัมพันธ์
และความสำคัญของ
เหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ไทย         
ท่ีมีผลต่อปัจจุบันและ 
อนาคตได้ถูกต้อง  
ชัดเจน เป็นส่วนใหญ่ 

วิเคราะห์ความสัมพันธ์
และความสำคัญของ
เหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ไทย        
ท่ีมีผลต่อปัจจุบันและ
อนาคตได้ถูกต้อง  
ชัดเจน เป็นบางส่วน 

วิเคราะห์ความสัมพันธ์
และความสำคัญของ
เหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ไทย             
ท่ีมีผลต่อปัจจุบันและ
อนาคตได้ถูกต้องเพียง
ส่วนน้อย และไม่ชัดเจน 

3. การยกตัวอย่าง
และเปรียบเทียบ
ศักราชแบบต่างๆ 

ยกตัวอย่างและ
เปรียบเทียบศักราช 
แบบต่างๆ ได้     
ถูกต้องท้ัง 5 แบบ 

ยกตัวอย่างและ
เปรียบเทียบศักราช 
แบบต่างๆ ได้     
ถูกต้อง 4 แบบ 

ยกตัวอย่างและ
เปรียบเทียบศักราช 
แบบต่างๆ ได้    
ถูกต้อง 2-3 แบบ 

ยกตัวอย่างและ
เปรียบเทียบศักราช 
แบบต่างๆ ได้ 
ถูกต้อง 1 แบบ 

 
 

6.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
วิธีสอนแบบ สืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) 
ขั้นที่ 1 กระตุ้นความสนใจ (Engage) 
 1. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ 
 2. ครูแจกภาพเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ ให้นักเรียนกลุ่มละ 1 ภาพ แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกัน

พิจารณาภาพท่ีกลุ่มของตนได้รับ และตอบคำถามท่ีกำหนด 
 3. ครูสุ่มนักเรียนตอบคำถามเป็นรายกลุ่ม โดยครูเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องและอธิบายเพิ่มเติม 
ขั้นที่ 2 สำรวจค้นหา (Explore) 
  นักเรียนแต่ละกลุ่มจับคู่กันเป็น 2 คู่ ให้แต่ละคู่ร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง ความสำคัญของเวลาและช่วงเวลา จาก
หนังสือเรียน หนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม และแหล่งข้อมูลสารสนเทศ แล้วร่วมกันสรุปสาระสำคัญของเรื่องท่ีศึกษา ผลัดกัน
ซักถามข้อสงสัยและอธิบายจนมีความเข้าใจชัดเจนตรงกัน 
 



 
 

ขั้นที่ 3 อธิบายความรู้ (Explain) 
 1. นักเรียนแต่ละคู่ผลัดกันอธิบายความรู้ท่ีได้จากการศึกษาให้เพื่อนอีกคู่หนึ่งฟัง ผลัดกันซักถามข้อสงสัยและผลัดกัน

อธิบายจนทุกคนมีความเข้าใจชัดเจนตรงกัน 
 2. ครูอธิบายความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของเวลาและช่วงเวลา ให้นักเรียนฟังเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความ

เข้าใจชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
ขั้นที่ 4 ขยายความเข้าใจ (Expand) 
  นักเรียนแต่ละคนทำใบงานที่ 1.1 เร่ือง ความสำคัญของเวลาและช่วงเวลา เสร็จแล้วนำส่งครู 
ขั้นที่ 5 ตรวจสอบผล (Evaluate) 
 1. ครูตรวจสอบผลนักเรียนจากการทำใบงานท่ี 1.1 
 2. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง ความสำคัญของเวลาและช่วงเวลา 
วิธีสอนแบบ กระบวนการกลุม่สัมพันธ ์
ขั้นที่ 1 นำเข้าสู่บทเรียน 
 1. ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิม ร่วมกันอภิปรายในหัวข้อ “เพราะเหตุใด จึงต้องมีการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์” โดย

ครูคอยกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
 2. ครูสุ่มนักเรียน 2-3 กลุ่ม ออกมานำเสนอผลการอภิปรายท่ีหน้าช้ันเรียน แล้วให้กลุ่มอื่นท่ีมีความคิดเห็นแตกต่าง

กันออกไปได้นำเสนอเพิ่มเติม 
ขั้นที่ 2 จัดการเรียนรู้ 
 1. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจับคู่กันเป็น 2 คู่ ให้แต่ละคู่ร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 

จากหนังสือเรียน หนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม ห้องสมุด และแหล่งข้อมูลสารสนเทศ ในหัวข้อท่ีกำหนดให้ ดังนี้ 
  - คู่ท่ี 1 ศึกษาความรู้เรื่อง การแบ่งช่วงเวลาตามแบบสากล 
  - คู่ท่ี 2 ศึกษาความรู้เรื่อง การแบ่งช่วงเวลาตามแบบไทย 
 2. นักเรียนแต่ละคู่นำความรู้ท่ีได้จากการศึกษามาอธิบายให้เพื่อนอีกคู่หนึ่งฟัง ผลัดกันซักถามข้อสงสัยและอธิบายจน

ทุกคนมีความเข้าใจชัดเจนตรงกัน 
 3. ครูอธิบายความรู้เรื่อง การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ ให้นักเรียนฟังเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความ

เข้าใจชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 4. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันทำใบงานที่ 1.2 เร่ือง การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ เมื่อทำเสร็จแล้วช่วยกัน

ตรวจสอบความถูกต้องและเติมเต็มคำตอบให้สมบูรณ์ 
 ขั้นที่ 3 สรุปและนำหลักการไปประยุกต์ใช ้
 1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง การแบ่งยคุสมัยทางประวัติศาสตร์ 
 2. ครูแนะนำให้นักเรียนนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ด้านอื่นๆ ต่อไปใน

อนาคต 
 ขั้นที่ 4 วัดและประเมินผล 
  ครูประเมินผลนักเรียนจากการทำใบงานท่ี 1.2 
วิธีสอนโดยใช้ กรณตีัวอย่าง 
ขั้นที่ 1 เตรียม 
 1. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการใช้เวลา ช่วงเวลา ยุคสมัย และศักราชในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
 2. ครูอธิบายวิธีการศึกษากรณีตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจ 



 
 

ขั้นที่ 2 เสนอกรณีตัวอย่าง 
  ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิมร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง ตัวอย่างศักราชในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และตัวอย่าง
การใช้เวลา ช่วงเวลา และยุคสมัยท่ีปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย จากหนังสือเรียน 

ขั้นที่ 3 วิเคราะห์ 
  นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ตัวอย่างศักราชในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และตัวอย่างการใช้เวลา 
ช่วงเวลา และยุคสมัยท่ีปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย 

ขั้นที่ 4 สรุป 
  นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง ตัวอย่างศักราชในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และตัวอย่างการใช้เวลา 
ช่วงเวลา และยุคสมัยท่ีปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย 
ขั้นที่ 5 ประเมินผล 
 1. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันทำใบงานที่ 1.3 เร่ือง การใช้ศักราชในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย   เมื่อทำเสร็จ

แล้วช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องและเติมเต็มคำตอบให้สมบูรณ์ 
 2. ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยคำตอบในใบงานท่ี 1.3 
วิธีสอนแบบ กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ 
ขั้นที่ 1 นำเข้าสู่บทเรียน  

  ครูนำบัตรแสดงอักษรย่อของศักราชระบบต่างๆ มาให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนช่วยกันบอกคำเต็ม โดยครู
เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง 

ขั้นที่ 2 จัดการเรียนรู้ 
 1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง ท่ีมาของศักราชระบบต่างๆ จากหนังสือเรียน หนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม 

ห้องสมุด และแหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันทำใบงานที่ 1.4 เร่ือง ที่มาของศักราช เมื่อทำเสร็จแล้วช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง

และเติมเต็มคำตอบให้สมบูรณ์  
ขั้นที่ 3 สรุปและนำหลักการไปประยุกต์ใช ้
 1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง ท่ีมาของศักราชระบบต่างๆ 
 2. ครูแนะนำให้นักเรียนนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ต่อไป 
ขั้นที่ 4 วัดและประเมินผล 
  ครูประเมินผลนักเรียนจากการทำใบงานท่ี 1.4 
วิธีสอนตามรูปแบบ โมเดลซปิปา (CIPPA Model) 
ขั้นที่ 1    ทบทวนความรู้เดิม 
 1. ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิมจับคู่กันเป็น 2 คู่ แล้วให้แต่ละคู่ส่งตัวแทนออกมาจับสลากบัตรคำแสดงศักราชตามระบบ

ต่างๆ 
 2. นักเรียนแต่ละคู่ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับศักราชท่ีคู่ของตนจับสลากได้ 
 3. ครูสุ่มนักเรียนแต่ละคู่ออกมานำเสนอผลการอภิปรายท่ีหน้าช้ันเรียน  
ขั้นที่ 2    แสวงหาความรู้ใหม่ 

  นักเรียนแต่ละคู่ร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง การเปรียบเทียบศักราช จากหนังสือเรียน หนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม 
ห้องสมุด และแหล่งข้อมูลสารสนเทศ ในประเด็นท่ีกำหนด 
 

 



 
 

ขั้นที่ 3 ศึกษาทำความเข้าใจข้อมูล/ความรู้ใหม่ และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม 
  นักเรียนแต่ละคู่นำความรู้เดิมและความรู้ใหม่ท่ีได้ศึกษาค้นคว้ามาเช่ือมโยงกันในการทำใบงานที่ 1.5 เร่ือง 

การเปรียบเทียบศักราชแบบต่างๆ แล้วร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของผลงานในใบงาน หากมีข้อบกพร่องให้
ช่วยกันแก้ไขและเติมเต็มคำตอบให้สมบูรณ์ 
ขั้นที่ 4  แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม 
  นักเรียนแต่ละคู่นำความรู้ท่ีได้จากการศึกษา และจากการทำใบงานท่ี 1.5 มาเล่าให้เพื่อนอีกคู่หนึ่งฟัง  
 ผลัดกันซักถามข้อสงสัยและผลัดกันอธิบายจนทุกคนมีความเข้าใจชัดเจนตรงกัน 
ขั้นที่ 5  สรุปและจัดระเบียบความรู้ 
 1. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องของผลงานในใบงานท่ี 1.5 แล้วสรุปเป็นคำตอบของกลุ่ม 
 2. สมาชิกในแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง การเปรียบเทียบศักราชแบบต่างๆ 
ขั้นที่ 6  ปฏิบัติและ/หรือแสดงผลงาน 

  นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานในใบงานท่ี 1.5 หน้าช้ันเรียน โดยครูและเพื่อนกลุ่มอื่นร่วมกัน
ตรวจสอบความถูกต้องและให้ข้อเสนอแนะ 

ขั้นที่ 7  ประยุกต์ใช้ความรู้  
  ครูให้นักเรียนนำความรู้เกี่ยวกับการเปรียบเทียบศักราชแบบต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ของไทย หรือของประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียนต่อไป 
 

7.  สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1) หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ม.1 
  2) แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ม.1 
  3) บทเรียนคอมพิวเตอร์ Smart L.O. LMS Lite ประวัติศาสตร์ ม.1 บริษัท เพลย์เอเบิล จำกัด 
  4) หนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม 
   - วินัย พงศ์ศรีเพียร. 2544. วันวาร กาลเวลา แลนานาศักราช. กรุงเทพมหานคร : 

กระทรวงศึกษาธิการ. 
  5) บัตรคำ 
  6) บัตรภาพ 
  7) ใบงานท่ี 1.1 เรื่อง ความสำคัญของเวลาและช่วงเวลา 
  8) ใบงานท่ี 1.2 เรื่อง การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 
  9) ใบงานท่ี 1.3 เรื่อง การใช้ศักราชในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย 
  10) ใบงานท่ี 1.4 เรื่อง ท่ีมาของศักราช 
  11) ใบงานท่ี 1.5 เรื่อง การเปรียบเทียบศักราชแบบต่างๆ 
 
 
 
 
 
 



 
 

8. บันทึกหลังการสอนประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 8.1 ด้านความรู้ 
............................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................... 
 8.2 ด้านทักษะกระบวนการ 
.........................................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................... 
 8.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  8.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจำหน่วยการเรียนรู้) 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
  8.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
.........................................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................... 
8.4 ด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
9. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
 
       
 
 
10. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ ....................................................... ผู้สอน 
        ( นางสาวพิมพ์พิชชา  สุนจิรัตน์ ) 
วันท่ี ......................................................................... 

           ลงช่ือ .......................................................  
                       ( นายพรเทพ  พันพุก ) 
     วันท่ี........................................................................... 



 
 

11. ความคิดเห็นหัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
12. ความคิดเห็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
..................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................  
 
 
 
13. ความคิดเห็นผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
..................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ .......................................................  
             (  นายบัณฑิต บุญเพชร  ) 
วันท่ี........................................................................... 

ลงช่ือ .......................................................  
             ( นายบุญเลิศ  แสวงทอง ) 
วันท่ี........................................................................... 

ลงช่ือ .......................................................  
         ( นางวลีรัตน์  ศิโรรัตน์ธัญฌชค ) 
วันท่ี........................................................................... 



 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 1 

คำช้ีแจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียว 

 1. ศักราชแบบใดท่ีเป็นท่ีนิยมใช้มากท่ีสุดและเป็น
ศักราชสากล 

  ก. พุทธศักราช  ข. มหาศักราช 
  ค. คริสต์ศักราช  ง. ฮิจเราะห์ศักราช 
 2. เราทราบได้อย่างไรว่า พ.ศ. 2555 ตรงกับ ค.ศ. 

2012 
  ก. นำ 543 มาลบ เพราะนักประวัติศาสตร์กำหนด

ไว ้
  ข. นำ 543 มาลบ เพราะ ค.ศ. ช้ากว่า พ.ศ. อยู่ 

543 ปี 
  ค. ไม่มีหลักเกณฑ์แน่นอน แต่ทราบเพราะเข้าใจกัน

โดยท่ัวไปอยู่แล้ว 
  ง. นำ 543 มาลบ เพราะพระพุทธเจ้าส้ินพระชนม์ 
   ก่อนพระเยซู 543 ปี 
 3. หลักเกณฑ์สำคัญในการแบ่งยุคสมัยเป็นสมัยก่อน

ประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์ คืออะไร 
  ก. การตั้งบ้านเรือน   
  ข. การประดิษฐ์ตัวอักษร  
  ค. การปกครองด้วยระบบกษัตริย์   
  ง. การประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ท่ีทันสมัย 
 4. การแบ่งสมัยก่อนประวัติศาสตร์เป็นยุคหินและยุค

โลหะ  มีหลักเกณฑ์ในการแบ่งอย่างไร 
  ก. รูปร่างหน้าตาของมนุษย์   
  ข. ภาษาพูดและภาษาเขียน 
  ค. การตั้งบ้านเรือนอยู่ริมน้ำ 
  ง. เครื่องมือเครื่องใช้ท่ีมีประสิทธิภาพมากกว่า 
 5. มนุษย์ท่ียังเร่ร่อนอาศัยอยู่ตามเพิงผา ใช้เครื่องมือ

หินแบบง่ายๆ เป็นมนุษย์ยุคใด 
  ก. ยุคหินเก่า  ข. ยุคหินกลาง 
  ค. ยุคหินใหม่  ง. ยุคโลหะ 

 6. ฮิจเราะห์ศักราช (ฮ.ศ.) เป็นการนับศักราชท่ีเกี่ยวข้อง
กับศาสนาใด 

  ก. ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ข. พระพุทธศาสนา 
  ค. ศาสนาอิสลาม   ง. คริสต์ศาสนา 
 7. ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
  ก. พงศาวดารไทยสมัยอยุธยาใช้การนับแบบ

พุทธศักราช 
  ข. การนับศักราชแบบรัตนโกสินทร์ศกเริ่มใช้ในสมัย

รัชกาลท่ี 5   
  ค. ร.ศ. 1 เท่ากับ พ.ศ. 2411 (ปีท่ีรัชกาลท่ี 5            

ขึ้นครองราชย์) 
  ง. พ.ศ. 1 เริ่มใช้เมื่อมีการเปล่ียนแปลงการปกครอง

เป็นระบอบประชาธิปไตย 
 8. “ศักราช 895 มะเส็งศก สมเด็จพระบรมราชา 
  หน่อพุทธางกูรเจ้านฤพาน จึงสมเด็จพระราชกุมารได้

เสวยราชสมบัติ” เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. ใด 
  ก.  1438   ข. 1516 
  ค.  2017   ง. 2076 
 9. เวลามีความสำคัญต่อการศึกษาประวัติศาสตร์อย่างไร 
  ก. ใช้หาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ 
  ข. ใช้บอกรายละเอียดเหตุการณ์สำคัญ 
  ค. ใช้ในการลำดับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์  
  ง. ใช้พิจารณาว่าเหตุการณ์นั้นเป็นประวัติศาสตร์

หรือไม ่
 10. การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์มีประโยชน์อย่างไร 
  ก. ทำให้ศึกษาเรื่องราวในอดีตได้สะดวกขึ้น  
  ข. ทำให้เรื่องราวในอดีตเป็นจริงขึ้นมากกว่าเดิม 
  ค. ทำให้เกิดความเข้าใจเรื่องราวในอดีตได้ดีขึ้น 
  ง. ทำให้ประหยัดเวลาการทำงานของนักประวัติศาสตร์ 

 
 
 

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

 



 
 

เฉลย          

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

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี  1 1 
คำช้ีแจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียว 

 1. เวลามีความสำคัญต่อการศึกษาประวัติศาสตร์อย่างไร 
  ก. ใช้พิจารณาว่าเหตุการณ์นั้นเป็นประวัติศาสตร์

หรือไม ่
  ข. ใช้ในการลำดับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 
  ค. ใช้บอกรายละเอียดเหตุการณ์ท่ีสำคัญ 
  ง. ใช้หาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ 
 2. การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์มีประโยชน์อย่างไร 
  ก. ทำให้เกิดความเข้าใจเรื่องราวในอดีตได้ดีขึ้น 
  ข. ทำให้ศึกษาเรื่องราวในอดีตได้สะดวกขึ้น 
  ค. ทำให้เรื่องราวในอดีตเป็นจริงขึ้นมากกว่าเดิม 
  ง. ทำให้ประหยัดเวลาการทำงานของนัก

ประวัติศาสตร์ 
 3. ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
  ก. พ.ศ. 1 เริ่มใช้เมื่อมีการเปล่ียนแปลงการปกครอง

เป็นระบอบประชาธิปไตย 
  ข. ร.ศ. 1 เท่ากับ พ.ศ. 2411 (ปีท่ีรัชกาลท่ี 5           

ขึ้นครองราชย์)   
  ค. การนับศักราชแบบรัตนโกสินทร์ศกเริ่มใช้ในสมัย

รัชกาลท่ี 5  
  ง. พงศาวดารไทยสมัยอยุธยาใช้การนับแบบ

พุทธศักราช 
 4. ศักราชแบบใดท่ีเป็นท่ีนิยมใช้มากท่ีสุดและเป็นศักราช

สากล 
  ก. ฮิจเราะห์ศักราช  ข.พุทธศักราช 
  ค. มหาศักราช       ง.คริสต์ศักราช  
 5. ฮิจเราะห์ศักราช (ฮ.ศ.) เป็นการนับศักราชท่ีเกี่ยวข้อง

กับศาสนาใด 
  ก. คริสต์ศาสนา  ข. ศาสนาอิสลาม 
  ค. พระพุทธศาสนา  ง. ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 
 

 6. เราทราบได้อย่างไรว่า พ.ศ. 2555 ตรงกับ ค.ศ. 2012  
  ก. นำ 543 มาลบ เพราะพระพุทธเจ้าส้ินพระชนม์ 
   ก่อนพระเยซู 543 ปี 
  ข. ไม่มีหลักเกณฑ์แน่นอน แต่ทราบเพราะเข้าใจกัน

โดยท่ัวไปอยู่แล้ว 
  ค. นำ 543 มาลบ เพราะ ค.ศ. ช้ากว่า พ.ศ. อยู่ 543 ปี 
  ง. นำ 543 มาลบ เพราะนักประวัติศาสตร์กำหนดไว้ 
 7. “ศักราช 895 มะเส็งศก สมเด็จพระบรมราชา           
  หน่อพุทธางกูรเจ้านฤพาน จึงสมเด็จพระราชกุมารได้

เสวยราชสมบัติ” เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. ใด 
  ก. 2076  ข. 2017 
  ค. 1516  ง. 1438 
 8. หลักเกณฑ์สำคัญในการแบ่งยุคสมัยเป็นสมัยก่อน

ประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์คืออะไร 
  ก. การประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ท่ีทันสมัย 
  ข. การปกครองด้วยระบบกษัตริย์   
  ค. การประดิษฐ์ตัวอักษร  
  ง. การตั้งบ้านเรือน   
 9. มนุษย์ท่ียังเร่ร่อนอาศัยอยู่ตามเพิงผา ใช้เครื่องมือหิน

แบบง่ายๆ เป็นมนุษย์ยุคใด   
  ก. ยุคโลหะ  ข. ยุคหินเก่า 
  ค. ยุคหินใหม่  ง. ยุคหินกลาง 
10.  การแบ่งสมัยก่อนประวัติศาสตร์เป็นยุคหินและยุคโลหะ  

มีหลักเกณฑ์ในการแบ่งอย่างไร  
  ก. เครื่องมือเครื่องใช้ท่ีมีประสิทธิภาพมากกว่า  
  ข. การตั้งบ้านเรือนอยู่ริมน้ำ 
  ค. ภาษาพูดและภาษาเขียน 
  ง. รูปร่างหน้าตาของมนุษย์    



 
 

 
 



 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี   1              เร่ือง  ความสำคัญของเวลาและช่วงเวลา 
รหัสวิชา   ส21131   รายวิชาประวัติศาสตร์       กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1                                    จำนวนเวลาเรียน  2   ชั่วโมง 
                                 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  
มาตรฐาน ส 4.1  เข้าใจความหมาย  ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  สามารถใช้วิธีการ 
                      ทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  อย่างเป็นระบบ 

   ตัวชี้วัด ม 1/1      วิเคราะห์ความสำคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์ 
  
2. สาระสำคัญ (ความคิดรวบยอด) 
 เวลาและช่วงเวลามีความสำคัญในการศึกษาประวัติศาสตร์ ซึ่งนอกจากจะทำให้เข้าใจเหตุการณ์หรือ
เรื่องราวที่ศึกษาแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์และความสำคัญของอดีตท่ีมีต่อปัจจุบัน และอนาคตอีกด้วย 
  
3.สาระการเรียนรู้ 
3.1.1 สาระการเรียนรู้ ( ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 
  1) ความสำคัญของเวลาและช่วงเวลาสำหรับการศึกษาประวัติศาสตร์    
  2) ความสัมพันธ์และความสำคัญของอดีตท่ีมีต่อปัจจุบันและอนาคต 
3.1.2  สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน ( ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
3.2 ทักษะกระบวนการ 

3.2.1.............................................................................................................................................................  
3.2.2.............................................................................................................................................................  

3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจำหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่เกิดในหน่วย
การเรียนรู้) 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
3.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้) 
  4.1 รักชาติ 
  4.2 ซื่อสัตย์สุจริต 
  4.3 มีวินัย 
  4.4  ใฝ่ความรู้ 
  4.5 อยู่อย่างพอเพียง 
  4.6 มุ่งมั่นในการทำงาน 
  4.7 รักความเป็นไทย 
  4.8 มีจิตสาธารณะ 



3.4 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน(ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   3.1  ความสามารถในการส่ือสาร 
   3.2  ความสามารถในการคิด 
   3.3  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
   3.4  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
   3.5  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
3.5 ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
  Reading: อ่านออก 
  Writing: เขียนได้ 
  Arithmatic: มีทักษะในการคำนวณ 
  Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ 
  Creativity and Innovation: คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
  Collaboration Teamwork and Leadership: ให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นทีมมีภาวะผู้นำ 
  Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการส่ือสาร และรู้เท่าทันส่ือ 
  Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
  Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
  Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
  Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพืน้ฐานสำคัญท่ีผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมี 
      เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
3.6 การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
 บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
 บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................ 
 บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ................................................................................................................ 
 

4.  ช้ินงาน (รวบยอด) 
 - รายงานการสืบค้นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ไทยท่ีสนใจ 
 - ใบงานท่ี 1.1 

 

5.การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ 

ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการ
เรียนรู้ท่ี 1 

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการ
เรียนรู้ท่ี 1 

(ประเมินตามสภาพจริง) 

ตรวจใบงานท่ี 1.1 ใบงานท่ี 1.1  ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
ประเมินการนำเสนอผลงาน แบบประเมินการนำเสนอผลงาน ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 
แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงาน
รายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นใน
การทำงาน 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 



6.กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที่ 1   กระตุ้นความสนใจ 
 1. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด ข้อ 1 
 2. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ คือ เก่ง ปานกลางค่อนข้างเก่ง ปานกลาง

ค่อนข้างอ่อน และอ่อน 
 3. ครูแจกภาพเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ให้นักเรียน กลุ่มละ  1 ภาพ แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกัน

พิจารณาภาพท่ีกลุ่มของตนได้รับ และตอบคำถามต่อไปนี้ 
  - ภาพท่ีกลุ่มของนักเรียนได้รับ คือภาพเหตุการณ์ใด 
  - ภาพท่ีกลุ่มของนักเรียนได้รับ เกิดขึ้นในช่วงเวลาใด 
  - เหตุการณ์ในภาพมีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ไทยอย่างไรบ้าง 
 4. ครูสุ่มเรียกนักเรียนตอบคำถามเป็นรายกลุ่ม โดยครูเป็น    ผู้ตรวจสอบความถูกต้องและอธิบายเพิ่มเติม 
 5. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด ข้อ 2 
ขั้นที่ 2   สำรวจค้นหา 
 1. นักเรียนแต่ละกลุ่มจับคู่กันเป็น 2 คู่ ให้แต่ละคู่ร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง ความสำคัญของเวลาและช่วงเวลา 

จากหนังสือเรียน หนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม และแหล่งข้อมูลสารสนเทศ แล้วบันทึกความรู้ท่ีได้จากการศึกษาลง
ในแบบบันทึกการอ่าน 

  2. นักเรียนแต่ละคู่ร่วมกันสรุปสาระสำคัญของเรื่องท่ีศึกษา   ผลัดกันซักถามข้อสงสัย และอธิบายจนมีความ
เข้าใจชัดเจน 

  3. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด 
ขั้นที่ 3   อธิบายความรู้ 
 1. นักเรียนแต่ละคู่ผลัดกันอธิบายความรู้ท่ีได้จากการศึกษาให้เพื่อนอีกคู่หนึ่งฟัง ผลัดกันซักถามข้อสงสัยและ

ผลัดกันอธิบายจนทุกคนมีความเข้าใจชัดเจนตรงกัน 
  2. ครูอธิบายความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของเวลาและช่วงเวลา ให้นักเรียนฟังเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนมีความ

เข้าใจชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
    3. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด 
ขั้นที่ 4   ขยายความเข้าใจ 
 นักเรียนแต่ละคนทำใบงานที่ 1.1 เร่ือง ความสำคัญของเวลาและช่วงเวลา เสร็จแล้วนำส่งครู 
ขั้นที่ 5   ตรวจสอบผล 

 1. ครูตรวจสอบผลนักเรียนจากการทำใบงานท่ี 1.1 
 2. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง ความสำคัญของเวลาและช่วงเวลา 

 3. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด นักเรียนคิดว่า เหตุการณ์ในอดีตมีความสำคัญต่อปัจจุบันและ
อนาคตอย่างไรบ้าง (พิจารณาตามคำตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 

 

7. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
  1) หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ม.1  
  2) หนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม 
   - วินัย พงศ์ศรีเพียร. 2544. วันวาร กาลเวลา แลนานาศักราช. กรุงเทพมหานคร : 

กระทรวงศึกษาธิการ. 
  3) บัตรภาพ  
  4) ใบงานท่ี 1.1 เรื่อง ความสำคัญของเวลาและช่วงเวลา 



8. บันทึกหลังการสอน 
 8.1 ด้านความรู้ 
....................................................................................................................................................................................
............ ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 8.2 ด้านทักษะกระบวนการ 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 8.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  8.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจำแผนการเรียนรู้) 
....................................................................................................................................................................................
.......... ......................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
  8.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

8.4 ด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
.................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
9. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
....................................................................................................................................................................................
........ ........................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
       
 
 
10. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 

ลงช่ือ ....................................................... ผู้สอน 
          (นางสาวพิมพ์พิชชา  สุนจิรัตน์) 
วันท่ี ......................................................................... 

ลงช่ือ .......................................................  
       (  นายพรเทพ  พันพุก) 
วันท่ี ......................................................................... 



 
 
 

ภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 

ภาพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 
7) พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรก แห่ง

ราชอาณาจักรไทย 

ภาพน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2485  
ภาพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

(รัชกาลที่ 5) เสด็จประพาสรัสเซีย 

ภาพวาดแสดงสงครามยุทธหัตถี 

ภาพวาดแสดงเหตุการณ์คณะราชทูตไทย นำโดย
ออกญาโกษาธิบดี (ปาน) เข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยสท์ี่ 14 

แห่งฝร่ังเศส 
 


 

ที่มา  :   ภาพท่ี 1 http://user.cjb.net/siam/r9-2.html ภาพท่ี 2 http://irrigation.rid.go.th 
   ภาพท่ี 3 http://news.mthai.com ภาพท่ี 4 http://lonesomebabe.wordpress.com 
   ภาพท่ี 5 http://penthai4.blogspot.com ภาพท่ี 6 http://www.konrakmeed.com 
 

1 2 

4 3 

5 6 

บตัรภาพ 

http://penthai4.blogspot.com/


ใบงานที ่1.1 ความสำคัญของเวลาและชว่งเวลา 
 
คำช้ีแจง ให้นักเรียนอ่านข้อความเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ต่อไปนี้ แล้ววิเคราะห์ตามประเด็น ท่ี

กำหนด 
 
   สภาพการณ์ของกรุงศรีอยุธยาภายหลังจากสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เสด็จสวรรคต เมื่อ พ.ศ. 2148 

เป็นต้นมา กำลังไพร่พลของอยุธยาขาดประสบการณ์ในการทำสงครามขนาดใหญ่ มีแต่ทำสงครามขนาดย่อมซึ่ง
ใช้เวลาไม่นานประกอบกับพม่าได้ยกทัพใหญ่มาตีกรุงศรีอยุธยาท้ังทางเหนือและใต้ และกวาดต้อนผู้คนและ
เสบียงอาหารมาตลอดทางจนกระท่ังปิดล้อมกรุงศรีอยุธยาและยิงปืนใหญ่เข้าไปในพระนครอย่างต่อเนื่อง ทำให้
กรุงศรีอยุธยาประสบกับภาวะขาดแคลนอาหาร ขาดกระสุนดินดำปืนใหญ่ ขาดกำลังใจ และเหนื่อยล้า 
จนกระท่ังในท่ีสุดกรุงศรีอยุธยาก็ถูกทัพพม่าเข้ายึดไว้ได้ใน พ.ศ. 2310  

 

1.ข้อความข้างต้นกล่าวถึงเหตุการณ์ใดในประวัติศาสตร์ และเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไร 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
2.เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลต่อสังคมไทยอย่างไรบ้าง 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
3.เหตุการณ์ดังกล่าวให้ข้อคิดสำคัญต่อคนไทยอย่างไรบ้าง 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
  

 

 

 

 



ใบงานที ่1.1 ความสำคัญของเวลาและชว่งเวลา 
 
คำช้ีแจง ให้นักเรียนอ่านข้อความเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ต่อไปนี้ แล้ววิเคราะห์ตามประเด็น ท่ี

กำหนด 
 
 
   สภาพการณ์ของกรุงศรีอยุธยาภายหลังจากสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เสด็จสวรรคต เมื่อ พ.ศ. 2148 

เป็นต้นมา กำลังไพร่พลของอยุธยาขาดประสบการณ์ในการทำสงครามขนาดใหญ่ มีแต่ทำสงครามขนาดย่อม
ซึ่งใช้เวลาไม่นานประกอบกับพม่าได้ยกทัพใหญ่มาตีกรุงศรีอยุธยาท้ังทางเหนือและใต้ และกวาดต้อนผู้คนและ
เสบียงอาหารมาตลอดทางจนกระท่ังปิดล้อมกรุงศรีอยุธยาและยิงปืนใหญ่เข้าไปในพระนครอย่างต่อเนื่อง ทำให้
กรุงศรีอยุธยาประสบกับภาวะขาดแคลนอาหาร ขาดกระสุนดินดำปืนใหญ่ ขาดกำลังใจ และเหนื่อยล้า 
จนกระท่ังในท่ีสุดกรุงศรีอยุธยาก็ถูกทัพพม่าเข้ายึดไว้ได้ใน พ.ศ. 2310 

 

 1. ข้อความข้างต้นกล่าวถึงเหตุการณ์ใดในประวัติศาสตร์ และเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไร 
    เหตุการณ์เสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งท่ี 2 เมื่อ พ.ศ. 2310 ส่วนสาเหตุของการเสียกรุงนั้น มาจากความไร้

ประสิทธิภาพ ในการทำสงครามของฝ่ายไทย ซึ่งว่างเว้นจากการทำศึกสงครามมานานเกือบ 200 ปี จึงเกิด
ความประมาท                     ในการป้องกันอาณาจักร ขาดการฝึกฝนกำลังทัพและการป้องกันท่ีดี เมื่อต้องทำศึกใหญ่กับพม่า บวกกับความขัดแย้ง  แตกแยกกันเองภายในของคนไทย จึงมีผลทำให้กรุงศรีอยุธยาแตกพ่ายในท่ีสุด  

   
 2. เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลต่อสังคมไทยอย่างไรบ้าง 
    เหตุการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้ไทยต้องเสียเอกราชให้กับพม่า  ปราสาทราชวัง วัด บ้านเรือน ถูกข้าศึก

ทำลายจนไม่สามารถบูรณะให้ดีดังเดิมได้ ส่วนผู้ท่ีรอดชีวิตต้องอพยพหลบหนีกระจัดกระจายกันไป 
บางส่วนถูกจับตัวไปเป็นเชลย  ถือเป็นความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงของคนไทย  

   

 
 3. เหตุการณ์ดังกล่าวให้ข้อคิดสำคัญต่อคนไทยอย่างไรบ้าง 
    เหตุการณ์ดังกล่าวให้ข้อคิดสำคัญต่อคนไทย คือ ให้ดำรงตนอยู่บนความไม่ประมาท หมั่นฝึกปรือฝีมือ

อยู่เสมอมีการวางแผนการรบท่ีดีและท่ีสำคัญท่ีสุด คือ  ความสามัคคีของคนในชาติ ซึ่งจะทำให้รักษาเอก
ราชของชาติบ้านเมือง ไว้ได้ เหตุการณ์ดังกล่าวจึงเป็นเสมือนบทเรียนสำคัญให้คนไทยรุ่นหลังเรียนรู้ไว้ 
เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในทำนองเดียวกันนี้ขึ้นอีก       

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมิน    การนำเสนอผลงาน  
 

คำช้ีแจง : ให้ ผู้สอน ประเมินการนำเสนอผลงานของนักเรียนตามรายการท่ีกำหนด  แล้วขีด ✓ ลงในช่อง 
 ท่ีตรงกับระดับคะแนน 
 

ลำดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 
1 เนื้อหาละเอียดชัดเจน     
2 ความถูกต้องของเนื้อหา     
3 ภาษาท่ีใช้เข้าใจง่าย     
4 ประโยชน์ท่ีได้จากการนำเสนอ     
5 วิธีการนำเสนอผลงาน     

                                                                        
รวม 

 

      

 ลงช่ือ .................................................... ผู้ประเมิน  
  ................ /................ /................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสมบูรณ์ชัดเจน ให้ 4 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องบางส่วน ให้ 3 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ ่ ให้ 2 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องมาก ให้ 1 คะแนน 
  

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

18 - 20 ดีมาก 
14 - 17 ดี 
10 - 13 พอใช้ 

ต่ำกว่า 10 ปรับปรุง 
 



แบบสังเกตพฤติกรรม    การทำงานรายบุคคล  
 

คำช้ีแจง :  ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน  แล้วขีด ✓ ลงในช่อง 
 ท่ีตรงกับระดับคะแนน 

 

ลำดับ 
ท่ี 

ชื่อ-สกุล 
ของผู้รับการประเมิน 

ความมีวินัย 
ความมีน้ำใจ

เอื้อเฟ้ือ 
เสียสละ 

การรับฟัง
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 
                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       
      

 ลงช่ือ .................................................... ผู้ประเมิน  
  ................ /................ /................ 
 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ ให้ 4 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้ 3 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางคร้ัง ให้ 2 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง ให้ 1 คะแนน 
 

 
 
 
 
 

เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
18 - 20 ดีมาก 
14 - 17 ดี 
10 - 13 พอใช้ 

ต่ำกว่า 10 ปรับปรุง 
 



แบบสังเกตพฤติกรรม    การทำงานกลุ่ม  
 

คำช้ีแจง :  ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน  แล้วขีด ✓ ลงในช่อง 
 ท่ีตรงกับระดับคะแนน 

 

ลำดับ 
ท่ี 

ชื่อ-สกุล 
ของผู้รับการประเมิน 

การแสดง
ความคิดเห็น 

การยอมรับ 
ฟังคนอื่น 

การทำงาน 
ตามท่ีได้รับ 
มอบหมาย 

ความมีน้ำใจ 

การมี 
ส่วนร่วมใน
การปรับปรุง 
ผลงานกลุ่ม 

รวม 
20 

คะแนน 

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

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       
      

 ลงช่ือ .................................................... ผู้ประเมิน  
  ................ /................ /................ 
 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ ให้ 4 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้ 3 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางคร้ัง ให้ 2 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง ให้ 1 คะแนน 
 

 
 
 
 
 

เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
18 - 20 ดีมาก 
14 - 17 ดี 
10 - 13 พอใช้ 

ต่ำกว่า 10 ปรับปรุง 
 



แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 

คำช้ีแจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน  แล้วขีด ✓ ลงในช่อง 
 ท่ีตรงกับระดับคะแนน 

 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

1. รักชาติ ศาสน์ 
 กษัตริย์ 

1.1 ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และอธิบาย
ความหมายของ เพลงชาติ 

    

1.2 ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าท่ีของนักเรียน     

1.3 ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการทำงานกับสมาชิกในช้ันเรียน     

1.4 เข้าร่วมกิจกรรมท่ีสร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์
ต่อโรงเรียนและชุมชน 

    

1.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือ ปฏิบัติตนตามหลักของ
ศาสนา 

    

1.6 เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตามท่ีโรงเรียน    
และชุมชนจัดขึ้น 

    

2. ซ่ือสัตย์ สุจริต 2.1 ให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง และเป็นจริง     

2.2 ปฏิบัติในส่ิงท่ีถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวที่จะทำความผิด ทำ
ตามสัญญาท่ีตนให้ไว้กับเพื่อน พ่อแม่หรือผู้ปกครอง และครู 

    

2.3 ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง     

3. มีวินัย 
รับผิดชอบ 

3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว        
และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ  

 ในชีวิตประจำวัน 

    

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1 แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ     

4.2 มีการจดบันทึกความรู้อย่างเป็นระบบ     

4.3 สรุปความรู้ได้อย่างมีเหตุผล     

5. อยู่อย่าง
พอเพียง 

5.1 ใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น ส่ิงของ เครื่องใช้ ฯลฯ อย่างประหยัด 
คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี และใช้เวลาอย่างเหมาะสม 

    

5.2 ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแล
อย่างดี 

    

5.3 ปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มีเหตุผล     

5.4 ไม่เอาเปรียบผู้อื่น และไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน พร้อมให้อภัยเมื่อ
ผู้อื่นกระทำผิดพลาด 

    

 
 



คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

 5.5 วางแผนการเรียน การทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันบนพื้นฐาน
ของความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร 

    

5.6 รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงทางสังคม และสภาพแวดล้อม ยอมรับ
และปรับตัว อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

    

6. มุ่งม่ันในการ 
 ทำงาน 

6.1 มีความต้ังใจและพยายามในการทำงานท่ีได้รับมอบหมาย     

6.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสำเร็จ     

7. รักความเป็นไทย 7.1 มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย     

7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย     

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทำงาน     

8.2 อาสาทำงาน ช่วยคิด ช่วยทำ และแบ่งปันส่ิงของให้ผู้อื่น     

8.3 รู้จักดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและส่ิงแวดล้อมของห้องเรียน 
โรงเรียน ชุมชน  

    

8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน     

 

 ลงช่ือ .................................................... ผู้ประเมิน  
  ................ /................ /................ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ ให้ 4 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยคร้ัง ให้ 3 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางคร้ัง ให้ 2 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยคร้ัง ให้ 1 คะแนน 
 
 

 
 
 

เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
191 - 108  ดีมาก 
73 - 90 ดี 
54 - 72 พอใช้ 

ต่ำกว่า 54 ปรับปรุง 
 



 
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1       แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี   2            เร่ืองการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 
รหัสวิชา   ส21131   รายวิชาประวัติศาสตร์       กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1                                    จำนวนเวลาเรียน  2   ชั่วโมง 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  

มาตรฐาน ส 4.1  เข้าใจความหมาย  ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  สามารถใช้วิธีการ 
                      ทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  อย่างเป็นระบบ 

   ตัวชี้วัด ม 1/1      วิเคราะห์ความสำคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์ 
  
2. สาระสำคัญ (ความคิดรวบยอด) 
 การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์มีวิธีการแบ่งช่วงเวลาตามแบบสากลและตามแบบไทย ซึ่งมีผลต่อความ
เข้าใจเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 
 
3.สาระการเรียนรู้ 
3.1.1 สาระการเรียนรู้ ( ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 
  1) ความสำคัญของเวลาและช่วงเวลาสำหรับการศึกษาประวัติศาสตร์ 
  2) ต้วอย่างการใช้เวลา ช่วงเวลา และยุคสมัยท่ีปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์ไทย 
3.1.2  สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน ( ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
3.2 ทักษะกระบวนการ 

3.2.1.............................................................................................................................................................  
3.2.2.............................................................................................................................................................  

3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจำหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่เกิดในหน่วย
การเรียนรู้) 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
3.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้) 
  4.1 รักชาติ 
  4.2 ซื่อสัตย์สุจริต 
  4.3 มีวินัย 
  4.4  ใฝ่ความรู้ 
  4.5 อยู่อย่างพอเพียง 
  4.6 มุ่งมั่นในการทำงาน 
  4.7 รักความเป็นไทย 
  4.8 มีจิตสาธารณะ 



3.4 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน(ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   3.1  ความสามารถในการส่ือสาร 
   3.2  ความสามารถในการคิด 
   3.3  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
   3.4  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
   3.5  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
3.5 ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
  Reading: อ่านออก 
  Writing: เขียนได้ 
  Arithmatic: มีทักษะในการคำนวณ 
  Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ 
  Creativity and Innovation: คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
  Collaboration Teamwork and Leadership: ให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นทีมมีภาวะผู้นำ 
  Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการส่ือสาร และรู้เท่าทันส่ือ 
  Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
  Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
  Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
  Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญท่ีผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีเพื่อ 
      เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
3.6 การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
 บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
 บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................ 
 บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ................................................................................................................ 
 
4.  ช้ินงาน (รวบยอด) 
  - ใบงานท่ี 1.2 

 
5.การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ 
ตรวจใบงานท่ี 1.2 ใบงานท่ี 1.2 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นใน
การทำงาน 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 



6.กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที่ 1   นำเข้าสู่บทเรียน 

 1. ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ) ร่วมกันอภิปรายในหัวข้อ “เพราะเหตุใด จึงต้องมี
การแบ่ง  ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์” โดยครูคอยกระตุ้นให้นักเรียน ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น 

 2. ครูสุ่มนักเรียน 2-3 กลุ่ม ออกมานำเสนอผลการอภิปรายที่หน้าชั้นเรียน แล้วให้กลุ่มอื่นที่มีความคิดเห็น
แตกต่างกันออกไปนำเสนอเพิ่มเติม 

ขั้นที่ 2   จัดการเรียนรู้ 

 1. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ ่มจับคู่กันเป็น 2 คู่ ให้แต่ละคู่ร่วมกันศึกษาความรู้เรื ่อง การแบ่งยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ จากหนังสือเรียนหรือบทเรียนคอมพิวเตอร์ Smart L.O. LMS Lite หนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม 
ห้องสมุด และแหล่งข้อมูลสารสนเทศ ในหัวข้อท่ีกำหนดให้ ดังนี้ 

  - คู่ท่ี 1 ศึกษาความรู้เรื่อง การแบ่งช่วงเวลาตามแบบสากล 
  - คู่ท่ี 2 ศึกษาความรู้เรื่อง การแบ่งช่วงเวลาตามแบบไทย 
  จากนั้นบันทึกความรู้ท่ีได้จากการศึกษาลงในแบบบันทึกการอ่าน 
  2. นักเรียนแต่ละคู่นำความรู้ที่ได้จากการศึกษามาอธิบายให้เพื่อนอีกคู่หนึ่งฟัง ผลัดกันซักถามข้อสงสัยและ

อธิบายจนทุกคนมีความเข้าใจชัดเจนตรงกัน 
  3. ครูอธิบายความรู้เรื่อง การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ให้นักเรียนฟังเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความ

เข้าใจชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
  4. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันทำใบงานที่ 1.2 เร่ือง การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 
  5. ครูเฉลยคำตอบในใบงานท่ี 1.2 สมาชิกแต่ละกลุ่มตรวจสอบความถูกต้อง 
  6. นักเรียนแต่ละคนทำกิจกรรมฝึกทักษะ : กิจกรรมที่ 3 จากแบบวัดฯ เมื่อทำเสร็จแล้วช่วยกันตรวจสอบ

ความถูกต้องและเติมเต็มคำตอบให้สมบูรณ์ 

 7. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด  นักเรียนคิดว่า นักประวัติศาสตร์ใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการแบ่งยุค
สมัยทางประวัติศาสตร์ (เอกสารทางประวัติศาสตร์ท่ีมีการบันทึกไว้ หรือวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ท่ีค้นพบ 
หรือพิจารณาตามคำตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 

ขั้นที่ 3   สรุปและนำหลักการไปประยุกต์ใช้ 

 1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 
  2. ครูแนะนำให้นักเรียนนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ด้านอื่นๆ ต่อไป 
    ในอนาคต 

 3. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด การเริ่มสมัยประวัติศาสตร์แต่ละประเทศเหมือนกันหรือไม่ อธิบาย
เหตุผล  (ไม่เหมือนกัน เนื่องจากการคิดประดิษฐ์ตัวอักษรของแต่ละประเทศเกิดขึ้นในระยะเวลาท่ีแตกต่างกัน) 

 ขั้นที่ 4   วัดและประเมินผล 

 1. ครูวัดและประเมินผลนักเรียนจากการทำใบงานท่ี 1.2 และกิจกรรมฝึกทักษะ : กิจกรรมท่ี 3 จากแบบวัดฯ 

 2. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด ถ้านักเรียนต้องการแบ่งยุคสมัยในประเทศไทย นักเรียนจะแบ่งโดย
ใช้หลักเกณฑ์ใด อธิบายเหตุผล  (พิจารณาตามคำตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน  ดุลยพินิจของครูผู้สอน) 

 
 
 



7. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 7.1 สื่อการเรียนรู้ 
  1) หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ม.1 
  2) แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ม.1 
  3) บทเรียนคอมพิวเตอร์ Smart L.O. LMS Lite ประวัติศาสตร์ ม.1 บริษัท เพลย์เอเบิล จำกัด
  4) หนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม 
   - วินัย พงศ์ศรีเพียร. 2544. วันวาร กาลเวลา แลนานาศักราช. กรุงเทพมหานคร : 

กระทรวงศึกษาธิการ. 
  5) ใบงานท่ี 1.2 เรื่อง การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 
 7.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  1) ห้องสมุด 
  2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ  

- http://www.aksorn.com/LC/Hist/M1/01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



8. บันทึกหลังการสอน 
 8.1 ด้านความรู้ 
....................................................................................................................................................................................
............ ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 8.2 ด้านทักษะกระบวนการ 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 8.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  8.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจำแผนการเรียนรู้) 
....................................................................................................................................................................................
.......... ......................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
  8.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

8.4 ด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
.................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
9. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
....................................................................................................................................................................................
........ ........................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
       
 
 
10. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ ....................................................... ผู้สอน 
          (นางสาวพิมพ์พิชชา  สุนจิรัตน์) 
วันท่ี ......................................................................... 

ลงช่ือ .......................................................  
       (  นายพรเทพ  พันพุก) 
วันท่ี ......................................................................... 



ใบงานที ่1.2 การแบง่ยุคสมยัทางประวตัิศาสตร์ 
 
คำช้ีแจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ 
     

1.การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์อาศัยหลักเกณฑ์ใดบ้าง 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
2.การแบ่งสมัยประวัติศาสตร์ตามแบบสากล มีกี่สมัย และแต่ละสมัยเริ่มต้นและส้ินสุดลงเมื่อใด 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
3.การแบ่งสมัยประวัติศาสตร์ตามแบบสากลและแบบไทย เหมือนหรือต่างกันอย่างไรบ้าง 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบงานที ่1.2 การแบง่ยุคสมยัทางประวตัิศาสตร์ 
 
คำช้ีแจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ 
  1. การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์อาศัยหลักเกณฑ์ใดบ้าง 
    -  สมัยก่อนประวัติศาสตร์ อาจใช้หลักเกณฑ์การแบ่งตามเทคโนโลยีการทำเครื่องมือเครื่องใช้ โดย

แบ่งเป็นยุคหินกับยุคโลหะ หรือแบ่งตามลักษณะการดำรงชีวิตของมนุษย์ โดยแบ่งเป็นยุคล่าสัตว์ ท่ีมนุษย์
รู้จักเก็บหาอาหาร ล่าสัตว์ป่า ยังไม่มีการตั้งถิ่นฐานท่ีถาวร ยุคสังคมเกษตรกรรม มนุษย์รู้จักการเพาะปลูก 
เล้ียงสัตว์ มีการต้ังถิ่นฐานอาศัยอยู่รวมกัน เป็นชุมชน และยุคสังคมเมือง ชุมชนพัฒนาไปเป็นเมืองท่ีมี
จำนวนประชากรมากขึ้น มีการจัดระเบียบการปกครอง เป็นต้น
 -  สมัยประวัติศาสตร์ จะใช้หลักเกณฑ์การแบ่งเมื่อมนุษย์รู้จักการประดิษฐ์ตัวอักษรเพื่อใช้บันทึก
เรื่องราวต่างๆ ซึ่งอาจบันทึกลงบนกระดูก ไมไ้ผ่ แผ่นดินเหนียว ศิลา เป็นต้น 

  
 2. การแบ่งสมัยประวัติศาสตร์ตามแบบสากล มีกี่สมัย และแต่ละสมัยเริ่มต้นและส้ินสุดลงเมื่อใด 
   การแบ่งสมัยประวัติศาสตร์ ตามแบบสากลมี 4 สมัย ได้แก่ 

   1) ประวัติศาสตร์สมัยโบราณ เริ่มต้ังแต่การประดิษฐ์ตัวอักษรของชาวซูเมเรียเมื่อ 3,500 ปี ก่อน
คริสต์ศักราชจนถึงกรุงโรมของจักรวรรดิโรมันตะวนัตกถูกพวกอนารยชนตีแตกใน ค.ศ. 476

   2) ประวัติศาสตร์สมัยกลาง เริ่มภายหลังกรุงโรมแตก ค.ศ. 476 จนถึงพวกเติร์กตีกรุงคอนสแตนติ
โนเปิลของจักรวรรดิไบแซนไทน์หรอืจักรวรรดิโรมนัตะวันออกแตกใน ค.ศ. 1453

   3)ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ เริ่มภายหลังกรุงคอนสแตนติโนเปิลแตก จนส้ินสุดสงครามโลกครั้งท่ี 2
 ใน ค.ศ.1945

   4)ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย เริ่มต้ังแต่ส้ินสุดสงครามโลกครั้งท่ี 2 จนถึงปัจจุบัน
  

  3. การแบ่งสมัยประวัติศาสตร์ตามแบบสากลและแบบไทย เหมือนหรือต่างกันอย่างไรบ้าง 
    การแบ่งสมัยประวัติศาสตร์ของไทยจะแตกต่างจากแบบสากลเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพสังคมไทย 

โดยสากลจะแบ่งออกเป็นสมัยโบราณ สมัยกลาง สมัยใหม่ และสมัยปัจจุบันร่วมสมัย ส่วนไทยจะแบ่งสมัย
ประวัติศาสตร์ออกหลายแบบ เช่น แบ่งตามอาณาจักร เช่น สมัยทวารวดี สมัยละโว้ สมัยศรีวิชัย แบ่งตาม
ราชธานี เช่น สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา แบ่งตามราชวงศ์ เช่น สมัยราชวงศ์พระร่วง สมัยราชวงศ์อู่ทอง 
สมัยราชวงศ์สุพรรณภูมิ แบ่งตามรัชกาล เช่น                สมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช สมัยสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช สมัยรัชกาลท่ี 1 แบ่งตามการเปล่ียนแปลงทางการเมือง เช่น สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 
เป็นต้น  

 

 
 
 
 
 
 
 



 
แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

 

คำช้ีแจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน  แล้วขีด ✓ ลงในช่อง 
 ท่ีตรงกับระดับคะแนน 

 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

1. รักชาติ ศาสน์ 
 กษัตริย์ 

1.1 ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และอธิบาย
ความหมายของ เพลงชาติ 

    

1.2 ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าท่ีของนักเรียน     

1.3 ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการทำงานกับสมาชิกในช้ันเรียน     

1.4 เข้าร่วมกิจกรรมท่ีสร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์
ต่อโรงเรียนและชุมชน 

    

1.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือ ปฏิบัติตนตามหลักของ
ศาสนา 

    

1.6 เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตามท่ีโรงเรียน    
และชุมชนจัดขึ้น 

    

2. ซ่ือสัตย์ สุจริต 2.1 ให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง และเป็นจริง     

2.2 ปฏิบัติในส่ิงท่ีถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวที่จะทำความผิด ทำ
ตามสัญญาท่ีตนให้ไว้กับเพื่อน พ่อแม่หรือผู้ปกครอง และครู 

    

2.3 ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง     

3. มีวินัย 
รับผิดชอบ 

3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว        
และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ  

 ในชีวิตประจำวัน 

    

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1 แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ     

4.2 มีการจดบันทึกความรู้อย่างเป็นระบบ     

4.3 สรุปความรู้ได้อย่างมีเหตุผล     

5. อยู่อย่าง
พอเพียง 

5.1 ใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น ส่ิงของ เครื่องใช้ ฯลฯ อย่างประหยัด 
คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี และใช้เวลาอย่างเหมาะสม 

    

5.2 ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแล
อย่างดี 

    

5.3 ปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มีเหตุผล     

5.4 ไม่เอาเปรียบผู้อื่น และไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน พร้อมให้อภัยเมื่อ
ผู้อื่นกระทำผิดพลาด 

    

 



 
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ด้าน 
รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

 5.5 วางแผนการเรียน การทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันบนพื้นฐาน
ของความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร 

    

5.6 รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงทางสังคม และสภาพแวดล้อม ยอมรับ
และปรับตัว อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

    

6. มุ่งม่ันในการ 
 ทำงาน 

6.1 มีความต้ังใจและพยายามในการทำงานท่ีได้รับมอบหมาย     

6.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสำเร็จ     

7. รักความเป็นไทย 7.1 มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย     

7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย     

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทำงาน     

8.2 อาสาทำงาน ช่วยคิด ช่วยทำ และแบ่งปันส่ิงของให้ผู้อื่น     

8.3 รู้จักดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและส่ิงแวดล้อมของห้องเรียน 
โรงเรียน ชุมชน  

    

8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน     

 

                                                                    ลงช่ือ .................................................... ผู้ประเมิน  
 ................ /................ /................ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ ให้ 4 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยคร้ัง ให้ 3 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางคร้ัง ให้ 2 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยคร้ัง ให้ 1 คะแนน 
 
 

 

เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
191 - 108  ดีมาก 
73 - 90 ดี 
54 - 72 พอใช้ 

ต่ำกว่า 54 ปรับปรุง 
 



 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1               แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี   3                          เร่ืองที่มาของศักราช 
รหัสวิชา   ส21131   รายวิชาประวัติศาสตร์       กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1                                    จำนวนเวลาเรียน  2   ชั่วโมง 
                                 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  
มาตรฐาน ส 4.1  เข้าใจความหมาย  ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  สามารถใช้วิธีการ 
                      ทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  อย่างเป็นระบบ 

   ตัวชี้วัด ม 1/2      เทียบศักราชตามระบบต่างๆ ท่ีใช้ศึกษาประวัติศาสตร์ 
  
2. สาระสำคัญ (ความคิดรวบยอด) 
 การศึกษาท่ีมาและการใช้ศักราชตามระบบต่างๆ ท่ีปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์ไทย ย่อมทำให้เกิดความ
เข้าใจเหตุการณ์หรือเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 
 
3.สาระการเรียนรู้ 
3.1.1 สาระการเรียนรู้ ( ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 
  1) ท่ีมาของศักราชท่ีปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์ไทย ได้แก่ จ.ศ./ม.ศ./ร.ศ./พ.ศ./ค.ศ. และ ฮ.ศ. 
3.1.2  สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน ( ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
3.2 ทักษะกระบวนการ 

3.2.1.............................................................................................................................................................  
3.2.2.............................................................................................................................................................  

3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจำหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่เกิดในหน่วย
การเรียนรู้) 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
3.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้) 
  4.1 รักชาติ 
  4.2 ซื่อสัตย์สุจริต 
  4.3 มีวินัย 
  4.4  ใฝ่ความรู้ 
  4.5 อยู่อย่างพอเพียง 
  4.6 มุ่งมั่นในการทำงาน 
  4.7 รักความเป็นไทย 
  4.8 มีจิตสาธารณะ 
 



3.4 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน(ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   3.1  ความสามารถในการส่ือสาร 
   3.2  ความสามารถในการคิด 
   3.3  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
   3.4  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
   3.5  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
3.5 ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
  Reading: อ่านออก 
  Writing: เขียนได้ 
  Arithmatic: มีทักษะในการคำนวณ 
  Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ 
  Creativity and Innovation: คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
  Collaboration Teamwork and Leadership: ให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นทีมมีภาวะผู้นำ 
  Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการส่ือสาร และรู้เท่าทันส่ือ 
  Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
  Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
  Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
  Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญท่ีผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีเพื่อ 
      เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
3.6 การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
 บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
 บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................ 
 บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ................................................................................................................ 
 
4.  ชิ้นงาน (รวบยอด) 
  - ใบงานท่ี 1.3 

 
5.การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ 
ตรวจใบงานท่ี 1.3 ใบงานท่ี 1.3 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นใน
การทำงาน 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
 
 
 
 



6.กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที่ 1   นำเข้าสู่บทเรียน 

 1. ครูนำบัตรคำของศักราชระบบต่างๆ มาให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนช่วยกันบอกคำเต็ม โดยครูเป็นผู้
ตรวจสอบความถูกต้อง 

 2. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด นอกเหนือจากศักราชแล้ว ยังมีคำใดที่นำมาใช้บอกช่วงเวลาอีกบ้าง 
อธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ (คำว่า วรรษ หมายถึง ปี เช่น ทศวรรษ = 10 ปี) 

ขั้นที่ 2   จัดการเรียนรู้ 

 1. นักเรียนกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1) ร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง ท่ีมาของศักราชระบบต่างๆ จาก
หนังสือเรียน หนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม ห้องสมุด และแหล่งข้อมูลสารสนเทศ  

  2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายความรู้ท่ีได้จากการศึกษา ผลัดกันซักถามข้อสงสัยและอธิบายจนทุกคนมี
ความเข้าใจชัดเจนตรงกัน 

  3. ครูอธิบายความรู้เรื่อง ท่ีมาของศักราช ให้นักเรียนฟังเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น 

  4. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันทำใบงานที่ 1.3 เร่ือง ที่มาของศักราช  
  5. ครูเฉลยคำตอบในใบงานท่ี 1.4 สมาชิกแต่ละกลุ่มตรวจสอบความถูกต้อง 
  6. นักเรียนแต่ละคนทำกิจกรรมฝึกทักษะ : กิจกรรมท่ี 1 จากแบบวัดฯ เมื่อทำเสร็จแล้วนำส่งครูตรวจ 

 7. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด เพราะเหตุใด บางศักราชจึงไม่นิยมนำมาใช้ในปัจจุบัน 
(เพราะไม่มีหลักเกณฑ์การนับท่ีแน่นอน) 

ขั้นที่ 3   สรุปและนำหลักการไปประยุกต์ใช้ 

 1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง ท่ีมาของศักราชระบบต่างๆ 
  2. ครูแนะนำให้นักเรียนนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ต่อไป 

 3. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด นักเรียนคิดว่า ศักราชใดไม่นิยมนำมาใช้ในเอกสารทาง
ประวัติศาสตร์มากที่สุด อธิบายเหตุผล (พิจารณาตามคำตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน)  

ขั้นที่ 4   วัดและประเมินผล 

 ครูวัดและประเมินผลนักเรียนจากการทำใบงานท่ี 1.3 และกิจกรรมฝึกทักษะ : กิจกรรมท่ี 1 จากแบบวัดฯ 

 
7. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 7.1 สื่อการเรียนรู้ 
  1) หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ม.1  
  2) แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ม.1   
  3) หนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม 
   - วินัย พงศ์ศรีเพียร. 2544. วันวาร กาลเวลา แลนานาศักราช. กรุงเทพมหานคร : 

กระทรวงศึกษาธิการ. 
  4) บัตรคำ 
  5) ใบงานท่ี 1.3 เรื่อง ท่ีมาของศักราช 
 
 



 7.2 แหล่งการเรียนรู ้
  1) ห้องสมุด 
  2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
   - http://th.wikipedia.org/wiki/ศักราช 
   - http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/ศักราช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. บันทึกหลังการสอน 
 8.1 ด้านความรู้ 
....................................................................................................................................................................................
............ ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 8.2 ด้านทักษะกระบวนการ 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 8.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  8.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจำแผนการเรียนรู้) 
....................................................................................................................................................................................
.......... ......................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
  8.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

8.4 ด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
.................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
9. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
....................................................................................................................................................................................
........ ........................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
       
 
 
10. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 

ลงช่ือ ....................................................... ผู้สอน 
          (นางสาวพิมพ์พิชชา  สุนจิรัตน์) 
วันท่ี ......................................................................... 

ลงช่ือ .......................................................  
       (  นายพรเทพ  พันพุก) 
วันท่ี ......................................................................... 



 
 

 

 

  

  
 


 

ค.ศ. 

ม.ศ. 

จ.ศ. ฮ.ศ. 

พ.ศ. 

ร.ศ. 



ใบงานที ่1.3 ที่มาของศักราช 
 
คำช้ีแจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ 
     

1.การนับศักราชท่ี 1 ของแต่ละศักราชเริ่มนับเมื่อใดบ้าง 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
2.ศักราชใดบ้างท่ียังคงนิยมใช้อยู่ในปัจจุบัน 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
3.ประเทศไทยใช้ศักราชใดบ้างในการบันทึกประวัติศาสตร์
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 

4. เพราะเหตุใด ฮิจเราะห์ศักราชจึงมีการเปล่ียนแปลงการนับทุกๆ 32 ปีครึ่ง 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
5.ศักราชมีความสำคัญอย่างไรในการศึกษาประวัติศาสตร์ 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 

 

 



ใบงานที ่1.3 ที่มาของศักราช 
ชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ 
 
  1. การนับศักราชท่ี 1 ของแต่ละศักราชเริ่มนับเมื่อใดบ้าง 
    - พุทธศักราช เริ่มนับจากปีท่ีพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว 1 ปี 

  - คริสต์ศักราช เริ่มนับจากปีประสูติของพระเยซู 
  - ฮิจเราะห์ศักราช เริ่มนับจากปีท่ีนบีมูฮัมมัดอพยพจากเมืองเมกกะไปเมืองเมดินะ 

  - มหาศักราช เริ่มนับจากปีท่ีพระเจ้ากนิษกะ แห่งราชวงศ์กุษาณะทรงต้ังขึ้น 

  - จุลศักราช เริ่มนับจากปีท่ีโปปะสอระหัน กษัตริย์พม่าขึ้นครองแผ่นดิน 

  - รัตนโกสินทร์ศก เริ่มนับจากปีท่ีรัชกาลท่ี 1 ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์
   

 2. ศักราชใดบ้างท่ียังคงนิยมใช้อยู่ในปัจจุบัน 
    พุทธศักราช คริสต์ศักราช และฮิจเราะห์ศักราช 

   
 3. ประเทศไทยใช้ศักราชใดบ้างในการบันทึกประวัติศาสตร์  
    มหาศักราช จุลศักราช และพุทธศักราช 

 
 4. เพราะเหตุใด ฮิจเราะห์ศักราชจึงมีการเปล่ียนแปลงการนับทุกๆ 32 ปีครึ่ง 
    เพราะฮิจเราะห์ศักราช เป็นศักราชทางศาสนาอิสลามใช้ดวงจันทร์ในการกำหนดเวลา ทำให้ 1 ปี มี 

354 วัน ต่างจากคริสต์ศักราชท่ีมี 365  1/4  วัน 

 
 5. ศักราชมีความสำคัญอย่างไรในการศึกษาประวัติศาสตร์ 
    ศักราช ช่วยบอกเวลาในการเกิดเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ให้ชัดเจนขึ้น ทำให้เราทราบว่า 

เหตุการณ์ทาง  ประวัติศาสตร์ต่างๆ นั้น  เกิดขึ้นเมื่อใดหรือในช่วงเวลาใด
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรม    การทำงานกลุ่ม  
 

ช่ือกลุ่ม   ช้ัน 
  

คำช้ีแจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน  แล้วขีด ✓ ลงในช่อง 
 ท่ีตรงกับระดับคะแนน 
 
 

ลำดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 
1 การแบ่งหน้าท่ีกันอย่างเหมาะสม     
2 ความร่วมมือกันทำงาน     
3 การแสดงความคิดเห็น     
4 การรับฟังความคิดเห็น     
5 ความมีน้ำใจช่วยเหลือกัน     

                                                                        
รวม 

 

      

                                                                    ลงช่ือ ....................................................ผู้ประเมิน  
  ................ /................ /................ 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ ให้ 4 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้ 3 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางคร้ัง ให้ 2 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง ให้ 1 คะแนน 
 
 

 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
18 - 20 ดีมาก 
14 - 17 ดี 
10 - 13 พอใช้ 

ต่ำกว่า 10 ปรับปรุง 
 



แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 

คำช้ีแจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน  แล้วขีด ✓ ลงในช่อง 
 ท่ีตรงกับระดับคะแนน 

 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

1. รักชาติ ศาสน์ 
 กษัตริย์ 

1.1 ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และอธิบาย
ความหมายของ เพลงชาติ 

    

1.2 ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าท่ีของนักเรียน     

1.3 ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการทำงานกับสมาชิกในช้ันเรียน     

1.4 เข้าร่วมกิจกรรมท่ีสร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์
ต่อโรงเรียนและชุมชน 

    

1.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือ ปฏิบัติตนตามหลักของ
ศาสนา 

    

1.6 เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตามท่ีโรงเรียน    
และชุมชนจัดขึ้น 

    

2. ซ่ือสัตย์ สุจริต 2.1 ให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง และเป็นจริง     

2.2 ปฏิบัติในส่ิงท่ีถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวที่จะทำความผิด ทำ
ตามสัญญาท่ีตนให้ไว้กับเพื่อน พ่อแม่หรือผู้ปกครอง และครู 

    

2.3 ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง     

3. มีวินัย 
รับผิดชอบ 

3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว        
และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ  

 ในชีวิตประจำวัน 

    

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1 แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ     

4.2 มีการจดบันทึกความรู้อย่างเป็นระบบ     

4.3 สรุปความรู้ได้อย่างมีเหตุผล     

5. อยู่อย่าง
พอเพียง 

5.1 ใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น ส่ิงของ เครื่องใช้ ฯลฯ อย่างประหยัด 
คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี และใช้เวลาอย่างเหมาะสม 

    

5.2 ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแล
อย่างดี 

    

5.3 ปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มีเหตุผล     

5.4 ไม่เอาเปรียบผู้อื่น และไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน พร้อมให้อภัยเมื่อ
ผู้อื่นกระทำผิดพลาด 

    

 
 



คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

 5.5 วางแผนการเรียน การทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันบนพื้นฐาน
ของความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร 

    

5.6 รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงทางสังคม และสภาพแวดล้อม ยอมรับ
และปรับตัว อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

    

6. มุ่งม่ันในการ 
 ทำงาน 

6.1 มีความต้ังใจและพยายามในการทำงานท่ีได้รับมอบหมาย     

6.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสำเร็จ     

7. รักความเป็นไทย 7.1 มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย     

7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย     

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทำงาน     

8.2 อาสาทำงาน ช่วยคิด ช่วยทำ และแบ่งปันส่ิงของให้ผู้อื่น     

8.3 รู้จักดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและส่ิงแวดล้อมของห้องเรียน 
โรงเรียน ชุมชน  

    

8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน     

 

 ลงช่ือ....................................................ผู้ประเมิน  
 ................ /................ /................ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ ให้ 4 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยคร้ัง ให้ 3 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางคร้ัง ให้ 2 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยคร้ัง ให้ 1 คะแนน 
 
 

 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
191 - 108  ดีมาก 
73 - 90 ดี 
54 - 72 พอใช้ 

ต่ำกว่า 54 ปรับปรุง 
 



 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1          แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี   4                  เร่ืองการเทียบศักราชแบบต่างๆ 
รหัสวิชา   ส21131   รายวิชาประวัติศาสตร์       กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1                                    จำนวนเวลาเรียน  3   ชั่วโมง 
                                 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  
มาตรฐาน ส 4.1  เข้าใจความหมาย  ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  สามารถใช้วิธีการ 
                      ทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  อย่างเป็นระบบ 

   ตัวชี้วัด ม 1/2      เทียบศักราชตามระบบต่างๆ ท่ีใช้ศึกษาประวัติศาสตร์ 
  
2. สาระสำคัญ (ความคิดรวบยอด) 
 การศึกษาหลักเกณฑ์การเทียบศักราชในระบบต่างๆ ย่อมทำให้เข้าใจความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 
 
3.สาระการเรียนรู้ 
3.1.1 สาระการเรียนรู้ ( ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 
  1) วิธีการเทียบศักราชต่างๆ และตัวอย่างการเทียบ 
3.1.2  สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน ( ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
3.2 ทักษะกระบวนการ 

3.2.1.............................................................................................................................................................  
3.2.2.............................................................................................................................................................  

3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจำหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่เกิดในหน่วย
การเรียนรู้) 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
3.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้) 
  4.1 รักชาติ 
  4.2 ซื่อสัตย์สุจริต 
  4.3 มีวินัย 
  4.4  ใฝ่ความรู้ 
  4.5 อยู่อย่างพอเพียง 
  4.6 มุ่งมั่นในการทำงาน 
  4.7 รักความเป็นไทย 
  4.8 มีจิตสาธารณะ 
 



3.4 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน(ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   3.1  ความสามารถในการส่ือสาร 
   3.2  ความสามารถในการคิด 
   3.3  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
   3.4  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
   3.5  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
3.5 ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
  Reading: อ่านออก 
  Writing: เขียนได้ 
  Arithmatic: มีทักษะในการคำนวณ 
  Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ 
  Creativity and Innovation: คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
  Collaboration Teamwork and Leadership: ให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นทีมมีภาวะผู้นำ 
  Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการส่ือสาร และรู้เท่าทันส่ือ 
  Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
  Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
  Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
  Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญท่ีผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีเพื่อ 
      เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
3.6 การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
 บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
 บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................ 
 บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ................................................................................................................ 
 
4.  ช้ินงาน (รวบยอด) 
  - ใบงานท่ี 1.4 

 
5.การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ 
ตรวจใบงานท่ี 1.4 ใบงานท่ี 1.4 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการ
เรียนรู้ท่ี 1  

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการ
เรียนรู้ท่ี 1  

ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

ตรวจรายงานการสืบค้นเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ไทยท่ีสนใจ 

แบบประเมินรายงานการสืบค้น
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ไทยท่ี
สนใจ 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
 
 
 



6.กิจกรรมการเรียนรู้ 
วิธีสอนตามรูปแบบ โมเดลซิปปา (CIPPA Model) 
ขั้นที่ 1   นำเข้าสู่บทเรียน 

 1. ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1) จับคู่กันเป็น 2 คู่ แล้วให้แต่ละคู่ส่งตัวแทนออกมาจับ
สลากบัตรคำแสดงศักราชตามระบบต่างๆ คู่ละ 1 ใบ 

 2. นักเรียนแต่ละคู่ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับศักราชท่ีคู่ของตน  จับสลากได้ว่ามีท่ีมา และมีความสำคัญต่อการ
บันทึกประวัติศาสตร์อย่างไรบ้าง เพื่อเป็นการทบทวนความรู้เดิมของนักเรียน 

 3. ครูสุ่มนักเรียนแต่ละคู่ออกมานำเสนอผลการอภิปรายหน้าช้ันเรียน โดยครูและเพื่อนกลุ่มอื่นช่วยกันตรวจสอบ
ความถูกต้อง 

ขั้นที่ 2   จัดการเรียนรู้ 

 1.  นักเรียนร่วมกันศึกษาความรู้ เรื่อง การเปรียบเทียบศักราช จากหนังสือเรียน หนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม 
ห้องสมุด และแหล่งข้อมูลสารสนเทศ ในประเด็นท่ีกำหนดให้ ดังนี้ 
- การเปรียบเทียบศักราชระหว่าง ค.ศ. และ พ.ศ. 
- การเปรียบเทียบศักราชระหว่าง พ.ศ. และ ร.ศ. 
- การเปรียบเทียบศักราชระหว่าง ม.ศ. และ พ.ศ. 
- การเปรียบเทียบศักราชระหว่าง จ.ศ. และ พ.ศ. 
- การเปรียบเทียบศักราชระหว่าง ฮ.ศ. และ พ.ศ. 

  แล้วบันทึกความรู้ท่ีได้จากการศึกษาลงในแบบบันทึก        การอ่าน 

  2. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด เพราะเหตุใด คริสต์ศักราชจึงเป็นศักราชที่นิยม  ใช้ในการบันทึก
เร่ืองราวหรือเหตุการณ์ต่างๆ  มากที่สุด (พิจารณาตามคำตอบของนักเรียน  โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของ
ครูผู้สอน) 

ขั้นที่ 3   สรุปและนำหลักการไปประยุกต์ใช้ 

 1. นักเรียนแต่ละคู่นำความรู้เดิมและความรู้ใหม่ท่ีได้ศึกษา  ค้นคว้ามาเช่ือมโยงกันในการทำใบงานที่ 1.4 เร่ือง 
การเปรียบเทียบศักราชแบบต่างๆ  

  2. นักเรียนแต่ละคู่ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของผลงานในใบงานท่ี 1.4 หากมีข้อบกพร่องให้ช่วยกันเติม
เต็มคำตอบให้สมบูรณ์ 

 3. นักเรียนแต่ละคนทำกิจกรรมตามตัวชี้วัด : กิจกรรมท่ี 1.2 และกิจกรรมท่ี 1.4 จากแบบวัดฯ 

 4. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด นักเรียนทราบได้อย่างไรว่า พ.ศ. 2555  ตรงกับคริสต์ศักราช 2012 
 (พุทธศักราชมีมาก่อนคริสต์ศักราช 543 ปี เอา  พ.ศ. 2555 - 543 = ค.ศ. 2012) 
ขั้นที่ 4   วัดและประเมินผล 

 1. นักเรียนแต่ละคู่นำความรู้ท่ีได้จากการศึกษา และจากการทำใบงานท่ี 1.5 มาเล่าให้เพื่อนอีกคู่หนึ่งฟัง ผลัด
กันซักถาม    ข้อสงสัยและอธิบายจนทุกคนมีความเข้าใจชัดเจนตรงกัน 

  2. นักเรียนแต่ละคู่ผลัดกันอภิปรายคำตอบในกิจกรรมตามตัวชี้วัด : กิจกรรมท่ี 1.2 และกิจกรรมท่ี 1.4 

 3. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด เพราะเหตุใด ประเทศไทยจึงนิยมใช้พุทธศักราช 
 (พิจารณาตามคำตอบของนักเรียน  โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 
 
 



ขั้นที่ 5   สรุปและจัดระเบียบความรู้ 

 1. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องของผลงานในใบงานท่ี 1.4 แล้วสรุปเป็นผลงานของกลุ่ม 
  2. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบ 
    ในกิจกรรมตามตัวชี้วัด : กิจกรรมท่ี 1.2 และกิจกรรมท่ี 1.4 จากแบบวัดฯ 
  3. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง การเปรียบเทียบศักราชแบบต่างๆ  

 4. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด ถ้านักเรียนต้องการบันทึกเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ไว้ให้คนรุ่น
หลังได้ศึกษา นักเรียนจะเลือกใช้ศักราชใดในการบันทึก (พิจารณาตามคำตอบของนักเรียน  โดยให้อยู่ใน   
ดุลยพินิจของครูผู้สอน) 

ขั้นที่ 6   ปฏิบัติและ/หรือแสดงผลงาน 

 1. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานในใบงานท่ี 1.5 หน้าช้ันเรียน โดยมีครูและเพื่อนกลุ่มอื่นร่วมกัน
ตรวจสอบความถูกต้องและให้ข้อเสนอแนะ  

  2. ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยคำตอบในกิจกรรมตามตัวชี้วัด : กิจกรรมท่ี 1.2 และกิจกรรมท่ี 1.5 

 3. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด ถ้าเปรียบเทยีบศักราชผิดพลาด  จะส่งผลต่อการศึกษา
ประวัติศาสตร์อย่างไร (พิจารณาตามคำตอบของนักเรียน  โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 

 
7. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 7.1 สื่อการเรียนรู้ 
  1) หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ม.1  
  2) แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ม.1   
  3) หนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม 
   - วินัย พงศ์ศรีเพียร. 2544. วันวาร กาลเวลา แลนานาศักราช. กรุงเทพมหานคร : 

กระทรวงศึกษาธิการ. 
  4) บัตรคำ  
  5) ใบงานท่ี 1.4  เรื่อง การเปรียบเทียบศักราชแบบต่างๆ 
 7.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  1) ห้องสมุด 
  2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
   - http://th.wikipedia.org/wiki/ศักราช 
   - http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/ศักราช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. บันทึกหลังการสอน 
 8.1 ด้านความรู้ 
....................................................................................................................................................................................
............ ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 8.2 ด้านทักษะกระบวนการ 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 8.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  8.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจำแผนการเรียนรู้) 
....................................................................................................................................................................................
.......... ......................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
  8.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

8.4 ด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
.................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
9. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
....................................................................................................................................................................................
........ ........................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
       
 
 
10. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 

ลงช่ือ ....................................................... ผู้สอน 
          (นางสาวพิมพ์พิชชา  สุนจิรัตน์) 
วันท่ี ......................................................................... 

ลงช่ือ .......................................................  
       (  นายพรเทพ  พันพุก) 
วันท่ี ......................................................................... 



 

 
 
 

พุทธศักราช 
คริสต์ศักราช 

ฮิจเราะห์ศักราช 
มหาศักราช 
จุลศักราช 

รัตนโกสินทร์ศก 


 

บตัรค ำ 



ใบงานท่ี 1.4 การเปรียบเทียบศักราชแบบต่างๆ 
 
คำช้ีแจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ 
     

1.นักเรียนท่ีเข้าเรียนช้ัน ม. 1 ปี พ.ศ. 2555 จะต้องมีอายุครบ 13 ปี ดังนั้นนักเรียนท่ีจะเข้าเรียนได้จะต้องเกิดใน 
พ.ศ. ใด และตรงกับ ค.ศ. ใด 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
2.ขุนเดชเข้าทำงานเป็นเจ้าหน้าท่ีอนุรักษ์โบราณสถานในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเมื่อ 20 เมษายน   ร.ศ. 127 
แสดงว่า ขุนเดชทำงานเป็นเจ้าหน้าท่ีอนุรักษ์โบราณสถานในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยในปี พ.ศ. ใด
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
3.“ศุภมัศดุ จุลศักราช 1236 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ เป็นพระเจ้าแผ่นดินในรัชกาล ท่ี 5 
ทรงพระราชดำริว่าได้ทรงประกาศต้ังเคาน์ซิลลอร์ออฟสเตด ท่ีปรึกษาราชการแผ่นดิน ไว้แต่วันศุกร์ เดือนหก แรม
แปดค่ำ ปีจอศก เพื่อจะได้ช่วยคิดราชการแผ่นดิน” พระราชบัญญัติดังกล่าวประกาศใน พ.ศ. ใด
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 

4. ถ้านักเรียนนับถือศาสนาอิสลาม แล้วสำนักจุฬาราชมนตรีประกาศวันออกบวชของชาวมุสลิม ให้ตรงกับวันท่ี 
30 สิงหาคม พ.ศ. 2555 จะตรงกับฮิจเราะห์ศักราชใด 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
5.“๑๒๐๕ ศก ปีมะแม พ่อขุนรามคำแหงหาใครใจในใจ แลใส่ลายสือไทยนี้” แสดงให้เห็นว่าพ่อขุนรามคำแหง
มหาราชทรงประดิษฐ์อักษรไทยข้ึนใน พ.ศ. ใด และตรงกับ จ.ศ. ใด 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบงานท่ี 1.4 การเปรียบเทียบศักราชแบบต่างๆ 
 

ชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ 
 
  1. นักเรียนท่ีเข้าเรียนช้ัน ม. 1 ปี พ.ศ. 2555 จะต้องมีอายุครบ 13 ปี ดังนั้นนักเรียนท่ีจะเข้าเรียนได้จะต้อง

เกิดใน พ.ศ. ใด และตรงกับ ค.ศ. ใด 
    นักเรียนท่ีจะเข้าเรียนช้ัน ม. 1  ในปี พ.ศ. 2555 จะต้องเกิดปี พ.ศ. 2542 ตรงกับ ค.ศ. 1999 รุง 
 
 2. ขุนเดชเข้าทำงานเป็นเจ้าหน้าท่ีอนุรักษ์โบราณสถานในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเมื่อ 20 เมษายน   ร.

ศ. 127 แสดงว่า ขุนเดชทำงานเป็นเจ้าหน้าท่ีอนุรักษ์โบราณสถานในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยในปี 
พ.ศ. ใด 

    พ.ศ. 2452 
 
 3. “ศุภมัศดุ จุลศักราช 1236 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ เป็นพระเจ้าแผ่นดินในรัชกาล 

ท่ี 5 ทรงพระราชดำริว่าได้ทรงประกาศต้ังเคาน์ซิลลอร์ออฟสเตด ท่ีปรึกษาราชการแผ่นดิน ไว้แต่วันศุกร์ 
เดือนหก แรมแปดค่ำ ปีจอศก เพื่อจะได้ช่วยคิดราชการแผ่นดิน” พระราชบัญญัติดังกล่าวประกาศใน 
พ.ศ. ใด  

    พ.ศ. 2417 รุงศรีอย ุ
 
 4. ถ้านักเรียนนับถือศาสนาอิสลาม แล้วสำนักจุฬาราชมนตรีประกาศวันออกบวชของชาวมุสลิม ให้ตรงกับ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2555 จะตรงกับฮิจเราะห์ศักราชใด 
    ฮ.ศ. 1433 กรุงศรีอยุ 
 
 5. “๑๒๐๕ ศก ปีมะแม พ่อขุนรามคำแหงหาใครใจในใจ แลใส่ลายสือไทยนี้” แสดงให้เห็นว่า                

พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นใน พ.ศ. ใด และตรงกับ จ.ศ. ใด 
    พ.ศ. 1826  และตรงกับ จ.ศ. 645กรุงศรีอยุ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินรายงานการสืบค้นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ไทยที่สนใจ 

ลำดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 
1 การวิเคราะห์ความสำคัญของเวลาในการศึกษา

ประวัติศาสตร์ 
    

2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และความสำคัญของ
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ไทยท่ีมีผลต่อปัจจุบัน
และอนาคต 

    

3 การยกตัวอย่างและเปรียบเทียบศักราชแบบต่างๆ     
รวม  

 

ลงช่ือ...................................................ผู้ประเมิน 
  ............../.................../................ 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  
 ดีมาก = 4 คะแนน 
 ดี = 3 คะแนน 
 พอใช้ = 2 คะแนน 
 ปรับปรุง = 1 คะแนน 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

11 - 12 ดีมาก 
9 - 10 ดี 
6 - 8 พอใช้ 

ต่ำกว่า 6 ปรับปรุง 
 



 
 

การประเมินตนเองประจำหน่วยการเรียนการรู้ 
คำช้ีแจง  แบบประเมินนี้ มีจุดประสงค์เพื่อประเมินพฤติกรรมการสอนของครู เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น โดยขอให้ท่านประเมินตนเองโดยทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องท่ี
ตรงกับส่ิงท่ีท่านปฏิบัติเมื่อส้ินสุดภาคเรียน ดังนี้ 

5  =  มากท่ีสุด      4  =  มาก      3  =  ปานกลาง      2  = น้อย     1  =  น้อยท่ีสุดหรือไม่เลย 

สิ่งที่ท่านปฏิบัติ 5 4 3 2 1 

ส่วนที่ 1  ประเมินตนเอง      
1. ครูผู้สอนได้ช้ีแจงวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายในการเรียน ลักษณะวิชา วิธีเรียน และการ

วัดผล วิชานี้ 
     

2. ครูผู้สอนมีแผนการสอนครบถ้วน      
3. เตรียมการสอนล่วงหน้าท้ังเนื้อหาและวิธีการ      
4. ค้นคว้าและปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้ถูกต้องทันสมัย      
5. ครูผู้สอนเข้าสอนสม่ำเสมอและตรงเวลา      
6. ครูผู้สอนใช้เทคนิควิธีสอนหลากหลายแบบ      
7. ครูผู้สอนมีปริมาณของเนื้อหาวิชาเหมาะสมกับเวลาเรียน      
8. ครูผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียนค้นคว้าเพิ่มเติม      
9. ครูผู้สอนสอดแทรกจริยธรรมหรือคุณธรรมในระหว่างการสอน      
10. ครูผู้สอนมีความสนใจและพอใจในการสอนวิชานี้      
ส่วนที่ 2  ประเมินผลการสอน      
1. ครูผู้สอนมีจุดมุ่งหมายของวิชานี้ชัดเจนและเหมาะสมกับผู้เรียน      
2. ครูผู้สอนมีเนื้อหาวิชาให้ความรู้แก่ผู้เรียน      
3. เป็นวิชาท่ีทำความเข้าใจได้      
4. ครูผู้สอนกระตุ้นให้เกิดความคิดริเริ่ม      
5. ครูผู้สอนอธิบายหรือบรรยายได้แจ่มแจ้ง      
6. ครูผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนค้นคว้าเพิ่มเติม      
7. ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม      
8. ครูผู้สอนตอบปัญหาหรือช้ีแจงได้กระจ่าง      
9. ครูผู้สอนพยายามเช่ือมโยงเนื้อหาท่ีสอนกับการนำไปใช้      
10. ครูผู้สอนมีเอกสารหรืออุปกรณ์ประกอบการสอน      
11. ครูผู้สอนมีเอกสารหรืออุปกรณ์ท่ีใช้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา      
12. ครูผู้สอนมีปริมาณงานท่ีกำหนดให้ผู้เรียนทำหรือค้นคว้าเพิ่มเติม      
13. ผู้เรียนมีโอกาสฝึกตนเองให้มีวินัยและรับผิดชอบการทำงาน      



 
 

สิ่งที่ท่านปฏิบัติ 5 4 3 2 1 

14. ครูผู้สอนตรวจและแจ้งผลงานของผู้เรียน      
15. ครูผู้สอนมีการประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างสอน      
16. ครูผู้สอนเอาใจใส่ต่อการสอนและเตรียมการสอน      
17. ครูผู้สอนสนใจและช่วยเหลือผู้เรียน      
18. ครูผู้สอนจัดบรรยากาศในห้องเรียนเป็นกันเอง      
19. ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้ซักถามหรือขอคำแนะนำนอกเวลาเรียน      
20. ครูผู้สอนจัดให้มีกิจกรรมหรือการฝึกเสริมการเรียนรู้      
21. ครูผู้สอนมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ      
22. ครูผู้สอนบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/อืน่ๆ.........      
23. ครูผู้สอนส่งเสริมประชาธิปไตย(Democracy)      
24. ครูผู้สอนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย(Decency)      
25. ครูผู้สอนส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด (Drug - Free)      

รวมคะแนน  
ค่าเฉลี่ยที่ได้ (คะแนน/35)  

 
สรุปผลการประเมินอยู่ในระดับ.................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมิน 
  (4.50 – 5.00)    ระดับ    ดีเยี่ยม 

(3.50 – 4.49)    ระดับ    ดีมาก   
(2.50 – 3.49)    ระดับ   ดี 

  (1.50 – 2.49)    ระดับ   พอใช้ 
  (1.00 – 1.49)    ระดับ   ควรปรับปรุง 

  

 

ลงชื่อ.......................................................................... 
(นายพรเทพ  พันพุก) 

ผู้ประเมิน 
 

ลงชื่อ.......................................................................... 
(นายพรเทพ  พันพุก) 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 

ลงชื่อ.......................................................................... 
(นางวลีรัตน์  ศิโรรัตน์ธัญโชค) 

รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
 
 

ลงชื่อ.......................................................................... 
(นายบุญเลิศ  แสวงทอง) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 



 
 

แบบประเมินการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที่   2  เร่ืองวิธีการประวัติศาสตร์ 

ข้อท่ี รายการประเมิน ระดับคะแนน 
5 4 3 2 1 

1 หน่วยการเรียนรู้มีความสมบูรณ์ เหมาะสมและมีรายละเอียดท่ีสอดคล้องสัมพันธ์
กัน 

     

2 แผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องสัมพันธ์กับหน่วยการเรียนรู้ท่ีกำหนดไว้      
3 แผนการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบสำคัญครบถ้วนร้อยรัดสัมพันธ์กัน      
4 การเขียนสาระสำคัญในแผนถูกต้อง      
5 จุดประสงค์การเรียนรู้มีความชัดเจนครอบคลุมเนื้อหาสาระ      
6 จุดประสงค์การเรียนรู้พัฒนานักเรียนด้านความรู้ทักษะกระบวนการและเจตคติ      
7 จุดประสงค์การเรียนรู้เรียงลำดับพฤติกรรมจากง่ายไปยาก      
8 กำหนดเนื้อหาสาระเหมาะสมกับคาบเวลา      
9 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหาสาระ      
10 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์และระดับชั้นของนักเรียน      
11 กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลายและสามารถปฏิบัติได้จริง      
12 กิจกรรมการเรียนรู้เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมกระบวนการคิดของนักเรียน      
13 กิจกรรมเน้นให้นักเรียนเรียนรูจ้ากการปฏิบัติจริง      
14 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องแทรกคุณธรรมและค่านิยมท่ีดีงาม      
15 วัสดุอุปกรณ์ สื่อและแหล่งเรียนรู้มีความหลากหลาย      
16 วัสดุอุปกรณ์ สื่อและแหล่งเรียนรู้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ      
17 นักเรียนได้ใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง      
18 นักเรียนทำชิน้งานท่ีได้ใช้ความรู้ ความคิดมากกว่าการทำตามท่ีครูกำหนดหรือ

การทำแบบฝึกหัดท่ัวไป 
     

19 มีการวัดและประเมินผลท่ีสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้      
20 นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล      

 ระดับคุณภาพของผลงาน 
 5 หมายถึง  คุณภาพในระดับดีมาก     4   หมายถึง คุณภาพในระดับดี     3 หมายถึงคุณภาพในระดับดีพอใช ้
 2 หมายถึง  คุณภาพในระดับดีควรปรับปรุง    1    หมายถึง  คุณภาพในระดับดีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 รวมคะแนน......................... คะแนน (เต็ม  100  คะแนน)     คิดเป็นคะแนนจริง..............คะแนน (เต็ม 20 คะแนน) 

                                                            
          

                                                                            ลงชื่อ............. ......................................ผู้ประเมิน 
                         (นายพรเทพ  พันพุก) 



 
 

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

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
เร่ืองวิธีการทางประวัติศาสตร์ 

รหัสวิชา   ส21131   รายวิชาประวัติศาสตร์        กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                                    ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2564 

จำนวน    4    ชั่วโมง                        ครูผู้สอน  นางสาวพิมพ์พิชชา  สุนจิรัตน์ 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน ส 4.1  เข้าใจความหมาย  ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  สามารถใช้วิธีการทาง 
               ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  อย่างเป็นระบบ 

    ตัวช้ีวัด ม 1/3 นำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 
 
2.สาระสำคัญ (ความคิดรวบยอด) 
 การนำวิธีการทางประวัติศาสตร์ มาใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และประวัติศาสตร์สุโขทัยจะทำให้ได้
ข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือ 
 
3.สาระการเรียนรู้ 
3.1.1 สาระการเรียนรู้ ( ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 
 1) ความหมายและความสำคัญของประวัติศาสตร์ และวิธีการทางประวัติศาสตร์ท่ีมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกัน 

 2) ตัวอย่างหลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย ท้ังหลักฐานช้ันต้น และหลักฐานช้ันรอง (เช่ือมโยง 
มฐ. ส 4.3) เช่น ข้อความในศิลาจารึกสมัยสุโขทัย 

 3) นำวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้ศึกษาเรื่องราวของประวัติศาสตร์ไทยท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นตนเอง ในสมัยใดก็ได้ 
(สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยก่อนสุโขทัย สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี   สมัยรัตนโกสินทร์) และ
เหตุการณ์สำคัญในสมัยสุโขทัย 

3.1.2  สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน ( ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 
............................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
3.2 ทักษะกระบวนการ 

3.2.1..................................................................................................................................................................      
3.2.2..................................................................................................................................................................  

 
 



 
 

 
3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจำหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่เกิดในหน่วยการ
เรียนรู้) 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
3.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้) 
  4.1 รักชาติ 
  4.2 ซื่อสัตย์สุจริต 
  4.3 มีวินัย 
  4.4  ใฝ่ความรู้ 
  4.5 อยู่อย่างพอเพียง 
  4.6 มุ่งมั่นในการทำงาน 
  4.7 รักความเป็นไทย 
  4.8 มีจิตสาธารณะ 
3.4 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน(ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   3.1  ความสามารถในการส่ือสาร 
   3.2  ความสามารถในการคิด 
   3.3  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
   3.4  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
   3.5  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
3.5 ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
  Reading: อ่านออก 
  Writing: เขียนได้ 
  Arithmatic: มีทักษะในการคำนวณ 
  Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ 
  Creativity and Innovation: คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
  Collaboration Teamwork and Leadership: ให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นทีมมีภาวะผู้นำ 
  Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการส่ือสาร และรู้เท่าทันส่ือ 
  Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
  Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
  Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
  Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพืน้ฐานสำคัญท่ีผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีเพื่อ 
      เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
3.6 การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
 บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
 บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................ 
 บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 



 
 

 อื่นๆ (โปรดระบุ) ................................................................................................................ 
4.  ช้ินงาน (รวบยอด) 
  - รายงานการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญในสมัยสุโขทัย โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
 
5.  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

แบบประเมินรายงานการสืบค้นเหตุการณ์สำคัญในสมัยสุโขทัยโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 

รายการประเมิน 
คำอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
1. การรวบรวม

หลักฐาน 
รวบรวมหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ได้
ถูกต้อง เหมาะสมกับ
เรื่องท่ีต้องการสืบค้น 

รวบรวมหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ได้
ถูกต้อง เหมาะสมกับ
เรื่องท่ีต้องการสืบค้น
เป็น  ส่วนใหญ่ 

รวบรวมหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ได้
ถูกต้อง เหมาะสมกับ
เรื่องท่ีต้องการสืบค้น
เป็นบางส่วน 

รวบรวมหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ได้
ถูกต้อง เพียงส่วนน้อย        
และไม่เหมาะสมกับ
เรื่องท่ีต้องการสืบค้น           

2. การประเมิน
คุณค่าของ
หลักฐาน 

ประเมินคุณค่าและ
ความน่าเช่ือถือของ
หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ท่ี
รวบรวมมาได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม 

ประเมินคุณค่าและ
ความน่าเช่ือถือของ
หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ท่ี
รวบรวมมาได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสมเป็น
ส่วนใหญ่ 

ประเมินคุณค่าและ
ความน่าเช่ือถือของ
หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ท่ี
รวบรวมมาได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสมเป็น
บางส่วน 

ประเมินคุณค่าและ
ความน่าเช่ือถือของ
หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ท่ี
รวบรวมมาได้อย่าง
ถูกต้อง  เพียงส่วน
น้อย              และ
ไม่เหมาะสม 

3. การวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และ 
จัดหมวดหมู่ 
ข้อมูล 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และจัดหมวดหมู่
ข้อมูลหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ได้
ถูกต้อง ละเอียด 
ชัดเจน 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และจัดหมวดหมู่
ข้อมูลหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ได้
ถูกต้อง ละเอียด 
ชัดเจน 
เป็นส่วนใหญ่ 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และจัดหมวดหมู่
ข้อมูลหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ได้
ถูกต้อง ละเอียด 
ชัดเจน 
เป็นบางส่วน 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และจัดหมวดหมู่ข้อมูล
หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ได้
ถูกต้อง เพียงส่วนน้อย        
และไม่ชัดเจน 

4. การเรียบเรียงหรือ
การนำเสนอ 
ข้อมูล 

เรียบเรียงหรือนำเสนอ
ข้อมูลโดยใช้ภาษาท่ี
ชัดเจน เข้าใจง่าย 
ทุกประเด็น 

เรียบเรียงหรือนำเสนอ
ข้อมูลโดยใช้ภาษาท่ี
ชัดเจน เข้าใจง่าย    
เป็นส่วนใหญ่ 

เรียบเรียงหรือนำเสนอ
ข้อมูลโดยใช้ภาษาท่ี
ชัดเจน เข้าใจง่าย     
เป็นบางส่วน 

เรียบเรียงหรือนำเสนอ
ข้อมูลโดยใช้ภาษาท่ี
วกวน เข้าใจยาก 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

ช่วงคะแนน 14 - 16 11 - 13 8 - 10 ต่ำกว่า 8 



 
 

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
6.  กิจกรรมการเรียนรู้ 

วิธีสอนแบบ กระบวนการกลุ่มสัมพันธ ์

ขั้นที่ 1 นำเข้าสู่บทเรียน 

 1. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ แล้วให้แต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายความหมาย
ของคำว่า “ประวัติศาสตร์” ตามความเข้าใจของนักเรียน 

 2. ครูสุ่มนักเรียน 2-3 กลุ่ม ให้บอกความหมายของคำว่า ประวัติศาสตร์ ตามความเข้าใจของนักเรียน แล้วให้กลุ่มอื่น
ได้นำเสนอเพิ่มเติมในส่วนท่ีแตกต่างกันออกไป 

ขั้นที่ 2 จัดการเรียนรู้ 

 1. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจับคู่กันเป็น 2 คู่ ให้แต่ละคู่ร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง ความหมายและความสำคัญของ
ประวัติศาสตร์ จากหนังสือเรียน หนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม ห้องสมุด และแหล่งข้อมูลสารสนเทศ ในหัวข้อ    ท่ี
กำหนดให้ ดังนี้ 

  - คู่ท่ี 1 ศึกษาความรู้เรื่อง ความหมายของประวัติศาสตร์ 
  - คู่ท่ี 2 ศึกษาความรู้เรื่อง ความสำคัญของประวัติศาสตร์ 
 2. นักเรียนแต่ละคู่นำความรู้ท่ีได้จากการศึกษามาอธิบายให้เพื่อนอีกคู่หนึ่งฟัง ผลัดกันซักถามข้อสงสัยและอธิบายจน

ทุกคนมีความเข้าใจชัดเจนตรงกัน 
 3. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันทำใบงานที่ 2.1 เร่ือง ความหมายและความสำคัญของประวัติศาสตร์     เมื่อทำเสร็จ

แล้วช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องและเติมเต็มคำตอบให้สมบูรณ์ 
 4. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานในใบงานท่ี 2.1 หน้าช้ันเรียน ครูและเพื่อนกลุ่มอื่นร่วมกันแสดงความ

คิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ 

ขั้นที่ 3 สรุปและนำหลักการไปประยุกต์ใช ้

 1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง ความหมายและความสำคัญของประวัติศาสตร์ 
 2. ครูแนะนำให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาประวัติและผลงานของบิดา

แห่งวิชาประวัติศาสตร์ของไทยและของโลก แล้วนำผลงานมาเล่าสู่กันฟัง (นอกเวลาเรียน) 

ขั้นที่ 4 วัดและประเมินผล 

ครูวัดและประเมินผลนักเรียนจากการทำใบงานท่ี 2.1 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

วิธีสอนแบบ สบืเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) 

ขั้นที่ 1 กระตุ้นความสนใจ (Engage) 

 ครูนำวีดิทัศน์สารคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย มาให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนตอบคำถามท่ีกำหนด 

ขั้นที่ 2 สำรวจค้นหา (Explore) 

  นักเรียนแต่ละคนศึกษาความรู้เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์ จากหนังสือเรียน และหนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม ใน
ประเด็นท่ีกำหนดให้ 

ขั้นที่ 3 อธิบายความรู้ (Explain) 

 1. นักเรียนรวมกลุ่มเดิม แล้วนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษามาอธิบายให้เพื่อนในกลุ่มฟัง ผลัดกันซักถาม      ข้อสงสัย
และอธิบายจนทุกคนมีความเข้าใจชัดเจนตรงกัน 

 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง ความหมาย ความสำคัญ และขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ 

ขั้นที่ 4 ขยายความเข้าใจ (Expand) 

  สมาชิกในแต่ละกลุ่มช่วยกันทำใบงานที่ 2.2 เร่ือง วิธีการทางประวัติศาสตร์ เมื่อทำเสร็จแล้วช่วยกันตรวจสอบ
ความถูกต้องและเติมเต็มคำตอบให้สมบูรณ์ 

ขั้นที่ 5 ตรวจสอบผล (Evaluate) 

  ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยคำตอบในใบงานท่ี 2.2 

วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ :  เทคนิคคู่คิดสี่สหาย 

ขั้นท่ี 1     นำเข้าสู่บทเรียน  
1. ครูนำเข้าสู่บทเรียนด้วยการต้ังคำถามนำ  เช่น 

  ➢ ถ้าเราต้องการรู้ว่าท้องถิ่นหรือชุมชนของเราในอดีตเป็นอย่างไร  เราศึกษาได้จากอะไร 
 ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น และช้ีแนะให้นักเรียนเข้าใจว่า  ถ้าเราต้องการรู้ว่าท้องถิ่นหรือ
ชุมชนของเราในอดีตมีลักษณะอย่างไร  เราจะต้องศึกษาจากร่องรอยหรือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีมีอยู่  เช่น  
ศึกษาจากอาคารสถานที่  ป่าไม้  พันธุ์ไม้  สถาปัตยกรรมต่าง ๆ  วิถีการดำเนินชีวิต  ขนบธรรมเนียมประเพณี  
บันทึก  หรือจากหนังสือ  สิ่งตีพิมพ์ต่าง ๆ  ซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์   ซึ่งเป็นส่ิง
สำคัญท่ีสุดในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ 

ขั้นท่ี 2    สอน 
2. ครูให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย  จากสื่อสาระการเรียนรู้พื ้นฐาน  สัมฤทธิ์
มาตรฐาน  ประวัติศาสตร์  ม.1  ครูอธิบายความรู้เพิ่มเติม 
3. ครูยกตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และให้นักเรียนช่วยกันตอบว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ประเภทใดเช่น 



 
 

  - จารึก  เป็นหลักฐานช้ันต้น 
  - ตำนาน   เป็นหลักฐานช้ันรอง 
 4. ครูยกตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์  และให้นักเรียนบอกลักษณะและความสำคัญของหลักฐานนั้นเช่น 
  - จารึก     ลักษณะสำคัญ   : เป็นหลักฐานท่ีเขียนขึ้นเพื่อใช้อธิบายเรื่องราวที่ปรากฏขึ้นในสังคม 
  - จดหมายเหตุ    ลักษณะสำคัญ   : เป็นบันทึกร่วมสมัยบอกเกี่ยวกับวัน  เวลา  ที่มีเหตุการณ์ เกิดขึ้น

อย่างละเอียด  มีการแสดงความคิดเห็นของผู้บันทึก 
5. ครูให้นักเรียนช่วยกันทำใบงานท่ี  2.3   เรื่อง  หลักฐานทางประวัติศาสตร์ และช่วยกันเฉลยคำตอบ 
6.  ครูให้นักเรียนช่วยกันทำใบงานที่  2.4  เรื่อง  การศึกษาพันธุ์ไม้ที่มีอยู่มากในโรงเรียนและท้องถิ่น  ตามท่ี
นักเรียนสนใจ  และช่วยกันเฉลยคำตอบ  
7. ให้นักเรียนรวมกลุ่ม  กลุ่มละ  4-5  คน  เพื่อศึกษาประวัติของสถานท่ีในชุมชน  โดยศึกษาจากแหล่งข้อมูลใน
ท้องถิ่นหรือจากอินเทอร์เน็ต  และสรุปผลการศึกษาลงในใบงานที่  2.4  เรื่อง  การศึกษาพันธุ์ไม้ที่มีอยู่มากใน
โรงเรียนและท้องถิ่น   
8. ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย  พูดถึงความสำเร็จของผลงาน  ประโยชน์ที่ได้รับ  ปัญหา-
อุปสรรคของการทำงาน  และการแก้ไขปัญหา 
9. นักเรียนกลุ ่มเดิมนำข้อมูลที ่ได้จากการศึกษาสำรวจมาทำการสังเคราะห์ข้อมูล  โดยใช้ว ิธ ีการทาง
ประวัติศาสตร์ 

ขั้นท่ี 3   สรุป 
     10. ตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอผลงาน ครูสรุปความรู้เพิ่มเติม 
        11. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน  หน่วยการเรียนรู้ท่ี   2  วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
        12. นักเรียนทำแบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ท่ี  2  เป็นการบ้าน 

-  มอบรางวัลด้วยการยกย่องชมเชยผู้ท่ีให้ความร่วมมือ  และต้ังใจปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันของเรา 
-  ก่อนหมดเวลาสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  และการคิดตามหลักงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน  และปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

7.  สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 7.1 สื่อการเรียนรู้ 
  1) หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ม.1 
  2) แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ม.1 
  3) บทเรียนคอมพิวเตอร์ Smart L.O. LMS Lite ประวัติศาสตร์ ม.1 บริษัท เพลย์เอเบิล จำกัด 
  4) หนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม 
   (1) คาร์, อี. เอช. 2531. ประวัติศาสตร์ คืออะไร. แปลโดย ชาติชาย พณานานนท์. พิมพ์ครั้งท่ี 2. 

กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์. 
   (2) ศิลปากร, กรม. 2550. ศัพทานุกรมโบราณคดี. กรุงเทพมหานคร : สำนักโบราณคดีกรมศิลปากร. 
  5) วีดิทัศน์สารคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย 
  8) ใบงานท่ี 2.1 เรื่อง ความหมายและความสำคัญของประวัติศาสตร์ 



 
 

  9) ใบงานท่ี 2.2 เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
  10) ใบงานท่ี 2.3 เรื่อง หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
        11) ใบงานท่ี  2.4  เรื่อง   การศึกษาพันธุ์ไม้ท่ีมีอยู่มากในโรงเรียนและท้องถิ่น    

 7.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  1) ห้องสมุด 
  2) แหล่งหลักฐานในท้องถิ่น 
  3) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
    - www.aksorn.com/LC/Hist/M1/02 
    - www.aksorn.com/LC/Hist/M1/03 
    - http://th.wikipedia.org/wiki/ประวัติศาสตร์ 
  

http://www.aksorn.com/LC/Hist/M1/02
http://th.wikipedia.org/wiki/ประวัติศาสตร์


 
 

  
8. บันทึกหลังการสอนประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 8.1 ด้านความรู้ 
............................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
 8.2 ด้านทักษะกระบวนการ 
.........................................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................... 
 8.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  8.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจำหน่วยการเรียนรู้) 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
  8.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
.........................................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................... 

8.4 ด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
9. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
 
       
 
 
10. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ ....................................................... ผู้สอน 
        ( นางสาวพิมพ์พิชชา  สุนจิรัตน์ ) 
วันท่ี ......................................................................... 

           ลงช่ือ .......................................................  
                       ( นายพรเทพ  พันพุก ) 
     วันท่ี........................................................................... 



 
 

11. ความคิดเห็นหัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
12. ความคิดเห็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
13. ความคิดเห็นผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
...................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

ลงช่ือ .......................................................  
             ( นายบุญเลิศ  แสวงทอง ) 
วันท่ี........................................................................... 

ลงช่ือ .......................................................  
         ( นางวลีรัตน์  ศิโรรัตน์ธัญฌชค ) 
วันท่ี........................................................................... 

ลงช่ือ .......................................................  
             (  นายบัณฑิต บุญเพชร  ) 
วันท่ี........................................................................... 
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แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 2 

คำช้ีแจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียว 

 1. ขั้นตอนแรกของวิธีการทางประวัติศาสตร์ คือ
ขั้นตอนใด 

  ก. ปรึกษาผู้รู้หรือผู้เช่ียวชาญ 
  ข. เลือกเรียนวิชาประวัติศาสตร์ 
  ค. กำหนดหัวเรื่องท่ีน่าสนใจหรือเราสนใจ 
  ง. ค้นหาหลักฐานเพื่อกำหนดเรื่องให้สอดคล้องกัน 
 2. เพราะเหตุใด จึงต้องมีการประเมินคุณค่าหลักฐาน

ทางประวัติศาสตร์ 
  ก. หลักฐานอาจมีหรือไม่มี 

 ข. หลักฐานอาจจริงหรือเท็จ 
  ค. หลักฐานอาจมากหรือน้อย 

ง. หลักฐานอาจเก่าหรือใหม่ 
 3. หากมีนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามา

ประเทศไทย แล้วไปเขียนหนังสือบรรยายว่า
ประเทศไทยล้าหลัง ด้อยพัฒนา เพราะยังมีการกนิ
อาหารด้วยมือหรือไม่สวมเส้ือผ้า นักเรียนคิดว่า
ข้อความนี้จะใช้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ใน
อนาคตได้หรือไม่ 

  ก. ได้ เพราะเป็นหลักฐานช้ันต้น 
  ข. ได้ แต่ต้องมีการตีความหลักฐาน 
  ค. ไม่ได้ เพราะเป็นหลักฐานเท็จ 
  ง. ไม่ได้ เพราะผู้เขียนไม่ใช่คนไทย 
 4. บันทึกเหตุการณ์ของ วันวลิต ชาวต่างชาติท่ีเข้ามา

ในสมัยอยุธยา เป็นหลักฐานประเภทใด 
  ก. หลักฐานช้ันต้น – เป็นลายลักษณ์อักษร 
  ข. หลักฐานช้ันรอง – เป็นลายลักษณ์อักษร 

 ค. หลักฐานช้ันต้น – ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร 
  ง. หลักฐานช้ันรอง – ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร 
 5. หลักฐานท่ีเด่นมากในเรื่องของรายละเอียดและ

ความถูกต้องของเวลา คือหลักฐานใด 
  ก. จารึก ข. ตำนาน 
  ค. จดหมายเหตุ ง. พงศาวดาร 

 6. เรื่องราวที่ปรากฏในพงศาวดารส่วนใหญ่จะเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับอะไร 

  ก. สงครามกับเพื่อนบ้าน 
  ข. ความเป็นอยู่ของไพร่ฟ้า 
  ค. การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
  ง. พระราชกรณียกิจของกษัตริย์ 
 7. เรื่องราวของมะกะโทท่ีเข้ามารับราชการในสมัยพระ

ร่วงจัดเป็นหลักฐานประเภทใด 
  ก. พงศาวดาร 
  ข. บันทึกชาวต่างชาติ 
  ค. หลักฐานโบราณคดี 
  ง. ตำนานหรือนิทานพื้นบ้าน 
 8. ลักษณะนิสัยใดท่ีมีความจำเป็นน้อยสำหรับ                

นักประวัติศาสตร์ 
  ก. ชอบสังเกต ข. ชอบค้นหา 
  ค. ชอบจดบันทึก ง. ชอบวาดภาพ  
 9. เรื่องราวในประวัติศาสตร์ท่ีเกิดขึ้นมาแล้ว จะมีความ

น่าเช่ือถือหากเป็นกรณีใด 
  ก. ผู้เขียนเป็นราชนิกูล 
  ข. มีหลักฐานอ้างอิงสนับสนุน 
  ค. มีการเรียบเรียงอย่างสละสลวย 
  ง. ผู้เขียนเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ 
10. บิดาแห่งประวัติศาสตร์ชาติไทย คือใคร 
  ก. ศาสตราจารย์ขจร สุขพานิช 
  ข. สมเด็จฯ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ ์
  ค. สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ 
  ง. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 



 
 

เฉลย          

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

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 2 

คำช้ีแจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียว 

  1. บิดาแห่งประวัติศาสตร์ชาติไทย คือใคร 
  ก. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
  ข. สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ 
  ค. สมเด็จฯ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ 
  ง. ศาสตราจารย์ขจร สุขพานิช 
 2. ลักษณะนิสัยใดท่ีมีความจำเป็นน้อยสำหรับ                

นักประวัติศาสตร์ 
  ก. ชอบวาดภาพ ข. ชอบจดบันทึก 
  ค. ชอบค้นหา ง. ชอบสังเกต  
 3. เรื่องราวในประวัติศาสตร์ท่ีเกิดขึ้นมาแล้ว จะมีความ

น่าเช่ือถือหากเป็นกรณีใด 
  ก. ผู้เขียนเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ 
  ข. มีการเรียบเรียงอย่างสละสลวย 
  ค. มีหลักฐานอ้างอิงสนับสนุน 
  ง. ผู้เขียนเป็นราชนิกูล 
 4. เรื่องราวที่ปรากฏในพงศาวดารส่วนใหญ่จะเป็นเรื่อง

เกี่ยวกับอะไร 
  ก. พระราชกรณียกิจของกษัตริย์ 
  ข. การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
  ค. ความเป็นอยู่ของไพร่ฟ้า 
  ง. สงครามกับเพื่อนบ้าน 
 5. เรื่องราวของมะกะโทท่ีเข้ามารับราชการในสมัยพระ

ร่วงจัดเป็นหลักฐานประเภทใด 
  ก. ตำนานหรือนิทานพื้นบ้าน 
  ข. หลักฐานโบราณคดี 
  ค. บันทึกชาวต่างชาติ 
  ง. พงศาวดาร 
 6. หลักฐานท่ีเด่นมากในเรื่องของรายละเอียดและ

ความถูกต้องของเวลา คือหลักฐานใด 
  ก. พงศาวดาร ข. จดหมายเหตุ 

 ค. ตำนาน ง. จารึก  
   

 7. บันทึกเหตุการณ์ของ วันวลิต ชาวต่างชาติท่ีเข้ามา
ในสมัยอยุธยา เป็นหลักฐานประเภทใด 

  ก. หลักฐานช้ันรอง – ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร  
 ข. หลักฐานช้ันต้น – ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร 

  ค. หลักฐานช้ันรอง – เป็นลายลักษณ์อักษร 
  ง. หลักฐานช้ันต้น – เป็นลายลักษณ์อักษร 
 8. หากมีนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามา

ประเทศไทย แล้วไปเขียนหนังสือบรรยายว่า
ประเทศไทยล้าหลัง ด้อยพัฒนา เพราะยังมีการกนิ
อาหารด้วยมือหรือไม่สวมเส้ือผ้า นักเรียนคิดว่า
ข้อความนี้จะใช้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ใน
อนาคตได้หรือไม่ 

  ก. ได้ เพราะเป็นหลักฐานช้ันต้น 
  ข. ไม่ได้ เพราะเป็นหลักฐานเท็จ 
  ค. ได้ แต่ต้องมีการตีความหลักฐาน 
  ง. ไม่ได้ เพราะผู้เขียนไม่ใช่คนไทย   
 9. ขั้นตอนแรกของวิธีการทางประวัติศาสตร์ คือ

ขั้นตอนใด 
  ก. เลือกเรียนวิชาประวัติศาสตร์ 
  ข. ปรึกษาผู้รู้หรือผู้เช่ียวชาญ 
  ค. ค้นหาหลักฐานเพื่อกำหนดเรื่องให้สอดคล้องกัน 
  ง. กำหนดหัวเรื่องท่ีน่าสนใจหรือเราสนใจ 
10.  เพราะเหตุใด จึงต้องมีการประเมินคุณค่า

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
  ก. หลักฐานอาจเก่าหรือใหม่ 
  ข. หลักฐานอาจมากหรือน้อย  
  ค. หลักฐานอาจจริงหรือเท็จ 
  ง. หลักฐานอาจมีหรือไม่มี 
 
 

    



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่   5    เร่ืองความหมายและความสำคัญของประวัติศาสตร์ 
รหัสวิชา   ส21131   รายวิชาประวัติศาสตร์       กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1                                    จำนวนเวลาเรียน  1   ชั่วโมง 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  
มาตรฐาน ส 4.1  เข้าใจความหมาย  ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  สามารถใช้วิธีการ 
                     ทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  อย่างเป็นระบบ 

    ตัวช้ีวัด ม 1/3    นำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 
 
2. สาระสำคัญ (ความคิดรวบยอด) 
 ประวัติศาสตร์เป็นการศึกษาเรื ่องราวในอดีตของมนุษย์ ซึ่งมีความสำคัญต่อวิถีการดำเนินชีวิตของคนใน
ปัจจุบัน 
 
3.สาระการเรียนรู้ 
3.1.1 สาระการเรียนรู้ ( ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 
  1) ความหมายและความสำคัญของประวัติศาสตร์ และวิธีการทางประวัติศาสตร์ท่ีมีความสัมพันธ์

เช่ือมโยงกัน 
3.1.2  สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน ( ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
3.2 ทักษะกระบวนการ 

3.2.1.............................................................................................................................................................  
3.2.2.............................................................................................................................................................  

3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจำหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่เกิดในหน่วย
การเรียนรู้) 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
3.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้) 
  4.1 รักชาติ 
  4.2 ซื่อสัตย์สุจริต 
  4.3 มีวินัย 
  4.4  ใฝ่ความรู้ 
  4.5 อยู่อย่างพอเพียง 
  4.6 มุ่งมั่นในการทำงาน 
  4.7 รักความเป็นไทย 
  4.8 มีจิตสาธารณะ 



 

3.4 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน(ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   3.1  ความสามารถในการส่ือสาร 
   3.2  ความสามารถในการคิด 
   3.3  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
   3.4  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
   3.5  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
3.5 ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
  Reading: อ่านออก 
  Writing: เขียนได้ 
  Arithmatic: มีทักษะในการคำนวณ 
  Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ 
  Creativity and Innovation: คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
  Collaboration Teamwork and Leadership: ให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นทีมมีภาวะผู้นำ 
  Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการส่ือสาร และรู้เท่าทันส่ือ 
  Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
  Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
  Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
  Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญท่ีผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีเพื่อ 
      เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
3.6 การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
 บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
 บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................ 
 บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ................................................................................................................ 
 
4.  ช้ินงาน (รวบยอด) 
 - ใบงานที่ 2.1  

 
 

5.การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ 

ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วย
การเรียนรู้ท่ี 2 

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการ
เรียนรู้ท่ี 2 

(ประเมินตามสภาพจริง) 

ตรวจใบงานท่ี 2.1 ใบงานท่ี 2.1 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
ประเมินการนำเสนอผลงาน แบบประเมินการนำเสนอผลงาน ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และ
มุ่งมั่นในการทำงาน 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

 



 

6.กิจกรรมการเรียนรู้ 
 วิธีสอนแบบ กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ 
ขั้นที่ 1   การนำเข้าสู่บทเรียน 
 1. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ คือ เก่ง ปานกลางค่อนข้างเก่ง ปานกลาง

ค่อนข้างอ่อน และอ่อน 
  2. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายความหมายของ  คำว่า “ประวัติศาสตร์” ตามความเข้าใจของ

นักเรียน โดยครูคอยกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เพื่อนำเข้าสู่บทเรียน 
  3. ครูสุ่มนักเรียน 2-3 กลุ่ม ให้บอกความหมายของคำว่า ประวัติศาสตร์ ตามความเข้าใจของกลุ่มตนเอง แล้ว

ให้   กลุ่มอื่นได้นำเสนอเพิ่มเติมในส่วนท่ีแตกต่างกันออกไป 
  4. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า ประวัติศาสตร์ มีหลายความหมายเนื่องจากมีผู้ให้คำนิยามเอาไว้หลากหลาย      

ซึ่งนักเรียนจะได้ศึกษาต่อไป 
 5. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด เพราะเหตุใด เราจึงต้องศึกษาประวัติศาสตร์ (พิจารณาตามคำตอบ

ของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 
 
ขั้นที่ 2   จัดการเรียนรู้ 
 1. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจับคู่กันเป็น 2 คู่ ให้แต่ละคู่ร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง ความหมายและความสำคัญ

ของประวัติศาสตร์ จากหนังสือเรียน หนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม ห้องสมุด และแหล่งข้อมูลสารสนเทศ ใน
ประเด็นท่ีกำหนดให้ ดังนี้ 

  - คู่ท่ี 1 ศึกษาความรู้เรื่อง ความหมายของประวัติศาสตร์ 
  - คู่ท่ี 2 ศึกษาความรู้เรื่อง ความสำคัญของประวัติศาสตร์ 
  แล้วบันทึกความรู้ท่ีได้จากการศึกษาลงในแบบบันทึกการอ่าน 
 2. นักเรียนแต่ละคู่นำความรู้ท่ีได้จากการศึกษามาอธิบายให้เพื่อนอีกคู่หนึ่งฟัง ผลัดกันซักถามข้อสงสัยและ

อธิบาย      จนทุกคนมีความเข้าใจชัดเจนตรงกัน 
 3. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันทำใบงานที่ 2.1 เร่ือง ความหมายและความสำคัญของประวัติศาสตร์ เมื่อทำเสร็จ

แล้วช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง และเติมเต็มคำตอบให้สมบูรณ์ 
 4. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานในใบงานท่ี 2.1 หน้าช้ันเรียน ครูและเพื่อนกลุ่มอื่นช่วยกัน

ตรวจสอบความถูกต้อง และให้ข้อเสนอแนะ 

 5. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด ข้อ 1-2 1. นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่กับคำกล่าวที่ว่า “ประวัติศาสตร์ 
เป็นการศึกษาเร่ืองราวของมนุษย์ต้ังแต่เกิดจนตาย” อธบิายเหตุผล (พิจารณาตามคำตอบของนักเรียน 
โดยให้อยู่ใน  ดุลยพินิจของครูผู้สอน)2 .การศึกษาพงศาวดาร หรือตำนานต่างๆ  ถือเป็นการศึกษา
ประวัติศาสตร์หรือไม่อธิบายเหตุผล (พิจารณาตามคำตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 

ขั้นที่ 3   สรุปและนำหลักการไปประยุกต์ใช้ 

 1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง ความหมายและความสำคัญของประวัติศาสตร์ 
 2. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาประวัติและผลงานของบิดา

แห่ง    วิชาประวัติศาสตร์ของไทย และของโลก แล้วนำผลงานมาเล่าสู่กันฟัง (นอกเวลาเรียน) 
 3. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด การศึกษาประวัติศาสตร์มีผลดีต่อตัวนักเรียนอย่างไรบ้าง (พิจารณา

ตามคำตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 
 
 



 

ขั้นที่ 4   วัดและประเมินผล 

 1. ครูวัดและประเมินผลงานนักเรียนจากการทำใบงานท่ี 2.1 

 2. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด  การศึกษาประวัติศาสตร์สามารถศึกษาจากตำราหรือเอกสารเพียง
เล่มเดียวได้หรือไม่ อธิบายเหตุผล  (พิจารณาตามคำตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 

 
7. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 7.1 สื่อการเรียนรู้ 
  1) หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ม.1   
  2) หนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม 
   (1)  คาร์, อี. เอช. 2531. ประวัติศาสตร์ คืออะไร. แปลโดย ชาติชาย พณานานนท์. พิมพ์ครั้งท่ี 2. 

กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์. 
   (2)  ศิลปากร, กรม. 2550. ศัพทานุกรมโบราณคดี. กรุงเทพมหานคร : สำนักโบราณคดี        

กรมศิลปากร. 
  3) ใบงานท่ี 2.1 เรื่อง ความหมายและความสำคัญของประวัติศาสตร์ 
 7.2 แหล่งการเรียนรู ้
  1) ห้องสมุด 
  2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
   - www.aksorn.com/LC/Hist/M1/2 
   - http://th.wikipedia.org/wiki/ประวัติศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/ประวัติศาสตร์


 

8. บันทึกหลังการสอน 
 8.1 ด้านความรู้ 
....................................................................................................................................................................................
............ ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 8.2 ด้านทักษะกระบวนการ 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 8.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  8.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจำแผนการเรียนรู้) 
....................................................................................................................................................................................
.......... ......................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
  8.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

8.4 ด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
.................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
9. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
....................................................................................................................................................................................
........ ........................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
       
 
 
10. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 

ลงช่ือ ....................................................... ผู้สอน 
          (นางสาวพิมพ์พิชชา  สุนจิรัตน์) 
วันท่ี ......................................................................... 

ลงช่ือ .......................................................  
       (  นายพรเทพ  พันพุก) 
วันท่ี ......................................................................... 



 

ใบงานที ่2.1 ความหมายและความสำคญัของประวตัิศาสตร์ 
 

คำช้ีแจง ให้นักเรียนตอบคำถามท่ีกำหนดให้ถูกต้อง 

 

1.ประวัติศาสตร์ หมายถึงอะไร 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
2.เพราะเหตุใด การศึกษาประวัติศาสตร์จำเป็นต้องอาศัยความรู้ทางด้านโบราณคดี 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
3.การศึกษาประวัติศาสตร์มีความสำคัญอย่างไร 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
 



 

ใบงานที ่2.1 ความหมายและความสำคญัของประวตัิศาสตร์ 
 
คำช้ีแจง ให้นักเรียนตอบคำถามท่ีกำหนดให้ถูกต้อง 

 

  1. ประวัติศาสตร์ หมายถึงอะไร 
  ประวัติศาสตร์ คือ การศึกษาเรื่องราวหรือประสบการณ์ของมนุษย์ในอดีต  โดยอาศัยจากหลักฐาน
ต่างๆ ท้ังท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษร แล้วนำมาวิเคราะห์ตีความเพื่อสร้างเรื่องราว
ทางประวัติศาสตร์       ซึ่งครอบคลุมทุกเรื่องทุกด้าน ท้ังนี้ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราว
หรือประสบการณ์ของมนุษย์ได้ถูกต้องชัดเจนท่ีสุด
  

 2. เพราะเหตุใด การศึกษาประวัติศาสตร์จำเป็นต้องอาศัยความรู้ทางด้านโบราณคดี 
    เนื่องจากหลักฐานท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรมีน้อย ไม่เพียงพอต่อการศึกษา ซึ่งอาจเกิดจากมนุษย์ไม่ได้

จดบันทึกเรื่องราวไว้ หรือหลักฐานเกิดการสูญหาย หรือถูกทำลาย ดังนั้นนักประวัติศาสตร์จึงต้องอาศัย
หลักฐานทางโบราณคดี เช่น โบราณวัตถุ โบราณสถาน ภาพวาดบนฝาผนัง เครื่องประดับ 
เครื่องปั้นดินเผา โครงกระดูกมนุษย์ เป็นต้น และต้องพึ่งพาความรู้จากนักโบราณคดีด้วย 

 
 3. การศึกษาประวัติศาสตร์มีความสำคัญอย่างไร 
    ทำให้ทราบความเป็นมาของมนุษย์ทุกเรื่อง ซึ่งจะเป็นบทเรียน เป็นตัวอย่างให้คนรุ่นหลังได้ปฏิบัติ

ตามในเรื่องท่ีดีและละเว้นเรื่องท่ีไม่ดี ประวัติศาสตร์ยังเป็นรากฐานความเจริญของมนุษย์ในปัจจุบัน ท้ังยัง
ทำให้มนุษย์มีวิธีการคิด  อย่างฉลาด มีเหตุมีผล มีความละเอียดรอบคอบในการศึกษาค้นคว้าและเขียน
งานทางประวัติศาสตร์ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

แบบประเมิน    การนำเสนอผลงาน  
 

คำช้ีแจง : ให้ ผู้สอน ประเมินการนำเสนอผลงานของนักเรียนตามรายการท่ีกำหนด  แล้วขีด ✓ ลงในช่อง 
 ท่ีตรงกับระดับคะแนน 
 

ลำดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 
1 ความถูกต้องของเนื้อหา     
2 ความคิดสร้างสรรค์     
3 วิธีการนำเสนอผลงาน     
4 การนำไปใช้ประโยชน์     
5 การตรงต่อเวลา     

                                                                        
รวม 

 

      

 ลงช่ือ ................................................... ผู้ประเมิน  
  ................ /................ /................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสมบูรณ์ชัดเจน ให้ 4 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องบางส่วน ให้ 3 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ ่ ให้ 2 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องมาก ให้ 1 คะแนน 
 

 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

18 - 20 ดีมาก 
14 - 17 ดี 
10 - 13 พอใช้ 

ต่ำกว่า 10 ปรับปรุง 
 



 

แบบสังเกตพฤติกรรม    การทำงานกลุ่ม  
 

ช่ือกลุ่ม   ช้ัน .............................. 

คำช้ีแจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน  แล้วขีด ✓ ลงในช่อง 

 ท่ีตรงกับระดับคะแนน 
 
 

ลำดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 
1 การแบ่งหน้าท่ีกันอย่างเหมาะสม     
2 ความร่วมมือกันทำงาน     
3 การแสดงความคิดเห็น     
4 การรับฟังความคิดเห็น     
5 ความมีน้ำใจช่วยเหลือกัน     

                                                                        
รวม 

 

      

                                                                        ลงช่ือ....................................................ผู้ประเมิน  
 ................ /................ /................ 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ ให้ 4 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้ 3 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางคร้ัง ให้ 2 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง ให้ 1 คะแนน 
 

 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

18 - 20 ดีมาก 
14 - 17 ดี 
10 - 13 พอใช้ 

ต่ำกว่า 10 ปรับปรุง 
 



 

แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 

คำช้ีแจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน  แล้วขีด ✓ ลงในช่อง 
 ท่ีตรงกับระดับคะแนน 

 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

1. รักชาติ ศาสน์ 
 กษัตริย์ 

1.1 ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และอธิบาย
ความหมายของ เพลงชาติ 

    

1.2 ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าท่ีของนักเรียน     

1.3 ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการทำงานกับสมาชิกในช้ันเรียน     

1.4 เข้าร่วมกิจกรรมท่ีสร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์
ต่อโรงเรียนและชุมชน 

    

1.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือ ปฏิบัติตนตามหลักของ
ศาสนา 

    

1.6 เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตามท่ีโรงเรียน    
และชุมชนจัดขึ้น 

    

2. ซ่ือสัตย์ สุจริต 2.1 ให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง และเป็นจริง     
2.2 ปฏิบัติในส่ิงท่ีถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวที่จะทำความผิด ทำ

ตามสัญญาท่ีตนให้ไว้กับเพื่อน พ่อแม่หรือผู้ปกครอง และครู 
    

2.3 ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง     
3. มีวินัย 

รับผิดชอบ 
3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว        

และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ  
 ในชีวิตประจำวัน 

    

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1 แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ     

4.2 มีการจดบันทึกความรู้อย่างเป็นระบบ     

4.3 สรุปความรู้ได้อย่างมีเหตุผล     
5. อยู่อย่าง
พอเพียง 

5.1 ใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น ส่ิงของ เครื่องใช้ ฯลฯ อย่างประหยัด 
คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี และใช้เวลาอย่างเหมาะสม 

    

5.2 ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแล
อย่างดี 

    

5.3 ปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มีเหตุผล     
5.4 ไม่เอาเปรียบผู้อื่น และไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน พร้อมให้อภัยเมื่อ

ผู้อื่นกระทำผิดพลาด 
    

 
 



 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

 5.5 วางแผนการเรียน การทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันบนพื้นฐาน
ของความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร 

    

5.6 รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงทางสังคม และสภาพแวดล้อม ยอมรับ
และปรับตัว อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

    

6. มุ่งม่ันในการ 
 ทำงาน 

6.1 มีความต้ังใจและพยายามในการทำงานท่ีได้รับมอบหมาย     
6.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสำเร็จ     

7. รักความเป็นไทย 7.1 มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย     

7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย     

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทำงาน     

8.2 อาสาทำงาน ช่วยคิด ช่วยทำ และแบ่งปันส่ิงของให้ผู้อื่น     

8.3 รู้จักดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและส่ิงแวดล้อมของห้องเรียน 
โรงเรียน ชุมชน  

    

8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน     

 

 ลงช่ือ ................................................... ผู้ประเมิน  
  ................ /................ /................ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ ให้ 4 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยคร้ัง ให้ 3 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางคร้ัง ให้ 2 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยคร้ัง ให้ 1 คะแนน 

เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
191 - 108  ดีมาก 
73 - 90 ดี 
54 - 72 พอใช้ 

ต่ำกว่า 54 ปรับปรุง 
 



 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2             แผนการจัดการเรยีนรู้ท่ี   6                 เร่ืองวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
รหัสวิชา   ส21131   รายวิชาประวัติศาสตร์       กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1                                    จำนวนเวลาเรียน  1   ชั่วโมง 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  
มาตรฐาน ส 4.1  เข้าใจความหมาย  ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  สามารถใช้วิธีการ 
                     ทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  อย่างเป็นระบบ 

    ตัวช้ีวัด ม 1/3    นำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 
 
2. สาระสำคัญ (ความคิดรวบยอด) 
 การนำขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ มาใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ย่อมทำให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และน่าเช่ือถือ 
 
3.สาระการเรียนรู้ 
3.1.1 สาระการเรียนรู้ ( ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 
  1) ความหมายและความสำคัญของประวัติศาสตร์ และวิธีการทางประวัติศาสตร์ท่ีมีความสัมพันธ์

เช่ือมโยงกัน 
3.1.2  สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน ( ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
3.2 ทักษะกระบวนการ 

3.2.1.............................................................................................................................................................  
3.2.2.............................................................................................................................................................  

3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจำหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่เกิดในหน่วย
การเรียนรู้) 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
3.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้) 
  4.1 รักชาติ 
  4.2 ซื่อสัตย์สุจริต 
  4.3 มีวินัย 
  4.4  ใฝ่ความรู้ 
  4.5 อยู่อย่างพอเพียง 
  4.6 มุ่งมั่นในการทำงาน 
  4.7 รักความเป็นไทย 
  4.8 มีจิตสาธารณะ 



 

3.4 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน(ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   3.1  ความสามารถในการส่ือสาร 
   3.2  ความสามารถในการคิด 
   3.3  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
   3.4  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
   3.5  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
3.5 ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
  Reading: อ่านออก 
  Writing: เขียนได้ 
  Arithmatic: มีทักษะในการคำนวณ 
  Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ 
  Creativity and Innovation: คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
  Collaboration Teamwork and Leadership: ให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นทีมมีภาวะผู้นำ 
  Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการส่ือสาร และรู้เท่าทันส่ือ 
  Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
  Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
  Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
  Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญท่ีผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีเพื่อ 
      เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
3.6 การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
 บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
 บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................ 
 บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ................................................................................................................ 
 
4.  ช้ินงาน (รวบยอด) 
 - ใบงานที่ 2.1  

 
5.การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ 

ตรวจใบงานท่ี 2.1 ใบงานท่ี 2.1 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นใน
การทำงาน 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 



 

6.กิจกรรมการเรียนรู้ 
  วิธีสอนแบบ สืบเสาะหาความรู้  (Inquiry Method : 5E) 
ขั้นที่ 1   กระตุ้นความสนใจ 

 1. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด 
  2. ครูเปิดวีดิทัศน์สารคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ 
    - สารคดีดังกล่าวเกี่ยวกับเรื่องอะไร 
    - นักเรียนคิดว่า กว่าจะเป็นสารคดีเรื่องดังกล่าว ผู้จัดทำจะต้องทำอย่างไรบ้าง 

 โดยครูคอยกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการตอบคำถาม ถ้านักเรียนต้องการศึกษาข้อมูล หรือ
เร่ืองราวทางประวัติศาสตร์ ควรศึกษาด้วยวิธีการใด (วิเคราะห์ สังเคราะห์ ตามวิธีการทางประวัติศาสตร์) 

ขั้นที่ 2   สำรวจค้นหา 

 1. นักเรียนแต่ละคนศึกษาความรู้เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์จากหนังสือเรียนหรือบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
Smart L.O. LMS Lite และหนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม ในประเด็นท่ีกำหนดให้ ดังนี้  

  - ความหมายและความสำคัญของวิธีการทางประวัตศิาสตร์ 
- ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ 

 2. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด เพราะเหตุใด เราจึงต้องใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ในการศึกษา
เร่ืองราวทางประวัติศาสตร์ (เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีมีความถูกต้องและชัดเจนมากท่ีสุด) 

ขั้นที่ 3   อธิบายความรู้ 

 1. นักเรียนรวมกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1) แล้วนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษามาอธิบายให้เพื่อน
ในกลุ่มฟัง ผลัดกันซักถามข้อสงสัยและอธิบายจนทุกคนมีความเข้าใจชัดเจนตรงกัน 

 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง ความหมาย ความสำคัญ และขั้นตอนของวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ 

 3. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด ถ้าไม่ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเร่ืองราวทาง
ประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีใดได้อีกบ้าง อธิบายเหตุผล (พิจารณาตามคำตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน         
ดุลยพินิจของครูผู้สอน) 

ขั้นที่ 4   ขยายความเข้าใจ 

 1. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันทำใบงานที่ 2.2 เร่ือง วิธีการทางประวัติศาสตร์ เมื่อทำเสร็จแล้วช่วยกัน
ตรวจสอบความถูกต้อง และเติมเต็มคำตอบให้สมบูรณ์ 

 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันทำกิจกรรมตามตัวชี้วัด : กิจกรรมท่ี 2.2 จากแบบวัดฯ  
ขั้นที่ 5   ตรวจสอบผล 

 1. ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยคำตอบในใบงานท่ี 2.2 
 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานในกิจกรรมตามตัวชี้วัด : กิจกรรมท่ี 2.2 จากแบบวัดฯ หน้าช้ัน

เรียน ครูและเพื่อนกลุ่มอื่นร่วมกันแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ 

 3. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด นักเรียนสามารถนำวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ได้อย่างไรบ้าง (พิจารณาตามคำตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 

 

 



 

7. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 7.1 สื่อการเรียนรู้ 
  1) หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ม.1  
  2) แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ม.1  
  3) หนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม 
   - คาร์, อี. เอช. 2531. ประวัติศาสตร์ คืออะไร. แปลโดย ชาติชาย พณานานนท์. พิมพ์ครั้งท่ี 2. 

กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์. 
  4) วีดิทัศน์สารคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย 
  5) ใบงานท่ี 2.2 เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
 7.2 แหล่งการเรียนรู ้
  — 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8. บันทึกหลังการสอน 
 8.1 ด้านความรู้ 
....................................................................................................................................................................................
............ ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 8.2 ด้านทักษะกระบวนการ 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 8.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  8.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจำแผนการเรียนรู้) 
....................................................................................................................................................................................
.......... ......................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
  8.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

8.4 ด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
.................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
9. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
....................................................................................................................................................................................
........ ........................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
       
 
 
10. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 

ลงช่ือ ....................................................... ผู้สอน 
          (นางสาวพิมพ์พิชชา  สุนจิรัตน์) 
วันท่ี ......................................................................... 

ลงช่ือ .......................................................  
       (  นายพรเทพ  พันพุก) 
วันท่ี ......................................................................... 



 

ใบงานที ่2.2 วิธีการทางประวตัิศาสตร ์
 

คำช้ีแจง ให้นักเรียนตอบคำถามท่ีกำหนดให้ถูกต้อง 

 

1.การกำหนดหัวข้อเรื่องท่ีจะศึกษา ควรพิจารณาจากอะไรบ้าง 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
2.ข้อควรคำนึงในการหาข้อมูลหรือหลักฐานต่างๆ มาใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ คืออะไรบ้าง 

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

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

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

.................................................................................................................................................................................... 
3.นักเรียนจะทราบได้อย่างไรว่า หลักฐานหรือข้อมูลท่ีได้มาจะมีความน่าเช่ือถือหรือไม่ 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
4.ข้อควรระมัดระวงัในการตีความหลักฐานมีอะไรบ้าง ตรงกับวิธีการทางประวัติศาสตร์ขั้นใด 

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

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

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

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

................................................................................................................................................................................... 
5.เพราะเหตุใด การนำเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ท่ีได้จากการศึกษามาจึงมีความสำคัญ   อธิบายเหตุผล
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 

 

 

 

 
 



 

ใบงานที ่2.2 วิธีการทางประวตัิศาสตร ์
 
คำช้ีแจง ให้นักเรียนตอบคำถามท่ีกำหนดให้ถูกต้อง 

 

1.การกำหนดหัวข้อเรื่องท่ีจะศึกษา ควรพิจารณาจากอะไรบ้าง 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
2.ข้อควรคำนึงในการหาข้อมูลหรือหลักฐานต่างๆ มาใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ คืออะไรบ้าง 

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

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

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

.................................................................................................................................................................................... 
3.นักเรียนจะทราบได้อย่างไรว่า หลักฐานหรือข้อมูลท่ีได้มาจะมีความน่าเช่ือถือหรือไม่ 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
4.ข้อควรระมัดระวงัในการตีความหลักฐานมีอะไรบ้าง ตรงกับวิธีการทางประวัติศาสตร์ขั้นใด 

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

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

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

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

................................................................................................................................................................................... 
5.เพราะเหตุใด การนำเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ท่ีได้จากการศึกษามาจึงมีความสำคัญ   อธิบายเหตุผล
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
 

(พิจารณาตามคำตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 
 
 

 



 

แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 

คำช้ีแจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน  แล้วขีด ✓ ลงในช่อง 
 ท่ีตรงกับระดับคะแนน 

 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

1. รักชาติ ศาสน์ 
 กษัตริย์ 

1.1 ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และอธิบาย
ความหมายของ เพลงชาติ 

    

1.2 ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าท่ีของนักเรียน     

1.3 ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการทำงานกับสมาชิกในช้ันเรียน     

1.4 เข้าร่วมกิจกรรมท่ีสร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์
ต่อโรงเรียนและชุมชน 

    

1.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือ ปฏิบัติตนตามหลักของ
ศาสนา 

    

1.6 เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตามท่ีโรงเรียน    
และชุมชนจัดขึ้น 

    

2. ซ่ือสัตย์ สุจริต 2.1 ให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง และเป็นจริง     
2.2 ปฏิบัติในส่ิงท่ีถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวที่จะทำความผิด ทำ

ตามสัญญาท่ีตนให้ไว้กับเพื่อน พ่อแม่หรือผู้ปกครอง และครู 
    

2.3 ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง     
3. มีวินัย 

รับผิดชอบ 
3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว        

และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ  
 ในชีวิตประจำวัน 

    

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1 แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ     

4.2 มีการจดบันทึกความรู้อย่างเป็นระบบ     

4.3 สรุปความรู้ได้อย่างมีเหตุผล     
5. อยู่อย่าง
พอเพียง 

5.1 ใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น ส่ิงของ เครื่องใช้ ฯลฯ อย่างประหยัด 
คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี และใช้เวลาอย่างเหมาะสม 

    

5.2 ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแล
อย่างดี 

    

5.3 ปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มีเหตุผล     
5.4 ไม่เอาเปรียบผู้อื่น และไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน พร้อมให้อภัยเมื่อ

ผู้อื่นกระทำผิดพลาด 
    

 
 



 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

 5.5 วางแผนการเรียน การทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันบนพื้นฐาน
ของความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร 

    

5.6 รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงทางสังคม และสภาพแวดล้อม ยอมรับ
และปรับตัว อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

    

6. มุ่งม่ันในการ 
 ทำงาน 

6.1 มีความต้ังใจและพยายามในการทำงานท่ีได้รับมอบหมาย     
6.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสำเร็จ     

7. รักความเป็นไทย 7.1 มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย     

7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย     

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทำงาน     

8.2 อาสาทำงาน ช่วยคิด ช่วยทำ และแบ่งปันส่ิงของให้ผู้อื่น     

8.3 รู้จักดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและส่ิงแวดล้อมของห้องเรียน 
โรงเรียน ชุมชน  

    

8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน     

 

 ลงช่ือ ................................................... ผู้ประเมิน  
  ................ /................ /................ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ ให้ 4 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยคร้ัง ให้ 3 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางคร้ัง ให้ 2 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยคร้ัง ให้ 1 คะแนน 

เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
191 - 108  ดีมาก 
73 - 90 ดี 
54 - 72 พอใช้ 

ต่ำกว่า 54 ปรับปรุง 
 



 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2             แผนการจัดการเรยีนรู้ท่ี   7         เร่ืองหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย 
รหัสวิชา   ส21131   รายวิชาประวัติศาสตร์       กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1                                    จำนวนเวลาเรียน  2   ชั่วโมง 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  
มาตรฐาน ส 4.1  เข้าใจความหมาย  ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  สามารถใช้วิธีการ 
                     ทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  อย่างเป็นระบบ 

    ตัวช้ีวัด ม 1/3    นำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 
 
2. สาระสำคัญ (ความคิดรวบยอด) 
 การศึกษาเรื่องราว หรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์จำเป็นต้องอาศัยหลักฐานทางประวัติศาสตร์มาใช้
ประกอบการศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้องน่าเช่ือถือ 
 
3.สาระการเรียนรู้ 
3.1.1 สาระการเรียนรู้ ( ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 
  1) ตัวอย่างหลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย ท้ังหลักฐานช้ันต้น และหลักฐาน     
                ช้ันรอง (เช่ือมโยงกับ มฐ.ส 4.3 ) เช่น ข้อความในศิลาจารึกสมัยสุโขทัย 
3.1.2  สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน ( ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
3.2 ทักษะกระบวนการ 

3.2.1.............................................................................................................................................................  
3.2.2.............................................................................................................................................................  

3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจำหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่เกิดในหน่วย
การเรียนรู้) 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
3.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้) 
  4.1 รักชาติ 
  4.2 ซื่อสัตย์สุจริต 
  4.3 มีวินัย 
  4.4  ใฝ่ความรู้ 
  4.5 อยู่อย่างพอเพียง 
  4.6 มุ่งมั่นในการทำงาน 
  4.7 รักความเป็นไทย 
  4.8 มีจิตสาธารณะ 



 

3.4 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน(ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   3.1  ความสามารถในการส่ือสาร 
   3.2  ความสามารถในการคิด 
   3.3  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
   3.4  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
   3.5  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
3.5 ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
  Reading: อ่านออก 
  Writing: เขียนได้ 
  Arithmatic: มีทักษะในการคำนวณ 
  Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ 
  Creativity and Innovation: คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
  Collaboration Teamwork and Leadership: ให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นทีมมีภาวะผู้นำ 
  Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการส่ือสาร และรู้เท่าทันส่ือ 
  Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
  Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
  Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
  Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญท่ีผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีเพื่อ 
      เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
3.6 การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
 บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
 บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................ 
 บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ................................................................................................................ 
 
4.  ช้ินงาน (รวบยอด) 
 - ใบงานที่ 2.3  

 
5.การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ 

ตรวจใบงานท่ี 2.3 ใบงานท่ี 2.3 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
ตรวจใบงานท่ี 2.4 ใบงานท่ี 2.4 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นใน
การทำงาน 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
 
 
 
 



 

 
6.กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย  ทำสมาธิ  และแผ่เมตตาก่อนเรียน   5 นาที 
2. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูนำเข้าสู่บทเรียนด้วยการต้ังคำถามนำ  เช่น 

  ➢ ถ้าเราต้องการรู้ว่าท้องถิ่นหรือชุมชนของเราในอดีตเป็นอย่างไร  เราศึกษาได้จากอะไร 
 ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น และช้ีแนะให้นักเรียนเข้าใจว่า  ถ้าเราต้องการรู้ว่าท้องถิ่น
หรือชุมชนของเราในอดีตมีลักษณะอย่างไร  เราจะต้องศึกษาจากร่องรอยหรือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ี
มีอยู ่  เช่น  ศึกษาจากอาคารสถานที ่  ป่าไม้  พันธุ ์ไม้  สถาปัตยกรรมต่าง ๆ  วิถีการดำเนินชีวิต  
ขนบธรรมเนียมประเพณี  บันทึก  หรือจากหนังสือ  สิ่งตีพิมพ์ต่าง ๆ  ซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์   ซึ่งเป็นส่ิงสำคัญท่ีสุดในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ 
 

ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน 
2. ครูให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย  จากสื่อสาระการเรียนรู้พื้นฐาน  สัมฤทธิ์
มาตรฐาน  ประวัติศาสตร์  ม.1  ครูอธิบายความรู้เพิ่มเติม 
3. ครูยกตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และให้นักเรียนช่วยกันตอบว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ประเภทใดเช่น 

  - จารึก  เป็นหลักฐานช้ันต้น 
  - ตำนาน   เป็นหลักฐานช้ันรอง 
 4. ครูยกตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์  และให้นักเรียนบอกลักษณะและความสำคัญของหลักฐานนั้น

เช่น 
  - จารึก     ลักษณะสำคัญ   : เป็นหลักฐานที่เขียนขึ้นเพื่อใช้อธิบายเรื่องราวที่ปรากฏขึ้นใน

สังคม 
  - จดหมายเหตุ    ลักษณะสำคัญ   : เป็นบันทึกร่วมสมัยบอกเกี่ยวกับวัน  เวลา  ที่มีเหตุการณ์ 

เกิดขึ้นอย่างละเอียด  มีการแสดงความคิดเห็นของผู้บันทึก 
5. ครูให้นักเรียนช่วยกันทำใบงานท่ี  2.3   เรื่อง  หลักฐานทางประวัติศาสตร์ และช่วยกันเฉลยคำตอบ 
6.  ครูให้นักเรียนช่วยกันทำใบงานท่ี  2.4  เรื่อง  การศึกษาพันธุ์ไม้ท่ีมีอยู่มากในโรงเรียนและท้องถิ่น  ตามท่ี
นักเรียนสนใจ  และช่วยกันเฉลยคำตอบ  
7. ให้นักเรียนรวมกลุ ่ม  กลุ่มละ  4-5  คน  เพื่อศึกษาประวัติของสถานที่ในชุมชน  โดยศึกษาจาก
แหล่งข้อมูลในท้องถิ่นหรือจากอินเทอร์เน็ต  และสรุปผลการศึกษาลงในใบงานที่  2.4  เรื่อง  การศึกษา
พันธุ์ไม้ท่ีมีอยู่มากในโรงเรียนและท้องถิ่น   
8. ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย  พูดถึงความสำเร็จของผลงาน  ประโยชน์ที่ได้รับ  
ปัญหา-อุปสรรคของการทำงาน  และการแก้ไขปัญหา 



 

9. นักเรียนกลุ่มเดิมนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสำรวจมาทำการสังเคราะห์ข้อมูล  โดยใช้วิธีการ ทาง
ประวัติศาสตร์ 
 

ขั้นสรุปและประเมินผล 
   10. ตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอผลงาน ครูสรุปความรู้เพิ่มเติม 
        11. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน  หน่วยการเรียนรู้ท่ี   2  วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
        12. นักเรียนทำแบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ท่ี  2  เป็นการบ้าน 

-  มอบรางวัลด้วยการยกย่องชมเชยผู้ท่ีให้ความร่วมมือ  และต้ังใจปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันของเรา 
-  ก่อนหมดเวลาสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  และการคิดตามหลักงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน  และปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
 
สื่ออุปกรณ์และ แหล่งเรียนรู้ 

1.  ส่ืออุปกรณ์ 
  1.1 ส่ือสาระการเรียนรู้พื้นฐาน สัมฤทธิ์มาตรฐาน ประวัติศาสตร์ ม.1 

   1.2 ใบงานท่ี  2.3  เรื่อง   หลักฐานทางประวัติศาสตร์   
          1.3 ใบงานท่ี  2.4  เรื่อง   การศึกษาพันธุ์ไม้ท่ีมีอยู่มากในโรงเรียนและท้องถิ่น    

2.  แหล่งเรียนรู้ 
                 2.1 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
          2.2 อาคารเรือนรักษ์พรรณไม้ โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
        2.3 ห้อง ICT โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 8. บันทึกหลังการสอน 
 8.1 ด้านความรู้ 
....................................................................................................................................................................................
............ ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 8.2 ด้านทักษะกระบวนการ 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 8.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  8.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจำแผนการเรียนรู้) 
....................................................................................................................................................................................
.......... ......................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
  8.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

8.4 ด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
.................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
9. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
....................................................................................................................................................................................
........ ........................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
       
 
 
10. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 

ลงช่ือ ....................................................... ผู้สอน 
          (นางสาวพิมพ์พิชชา  สุนจิรัตน์) 
วันท่ี ......................................................................... 

ลงช่ือ .......................................................  
       (  นายพรเทพ  พันพุก) 
วันท่ี ......................................................................... 



 

ใบงานที ่2.3 หลักฐานทางประวัติศาสตร ์

 
คำช้ีแจง   ให้นักเรียนอธิบายเกี่ยวกับประเภท  และลักษณะแหล่งท่ีมาของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
 

ชื่อหลักฐาน 
ประเภท  และลักษณะแหล่งที่มาของหลักฐาน 

ประเภท ลักษณะแหล่งที่มาของหลักฐาน 
หนังสือใบลาน  

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
------------------------------------------------- 

 
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------- 

ศิลาจารึกสุโขทัย  
หลักท่ี 1 

 
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
-------------------------------------------------- 

 
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
-------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------- 

จดหมายเหตุ 
ลาลูแบร์ 

 
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
----------------------------------------------------- 

 
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------- 

ตำนาน 
จามเทวีวงศ์ 

 
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
--------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------- 

 
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------ 

 
 
 
 
 
 



 

ใบงานที ่2.3 หลักฐานทางประวัติศาสตร ์
 

คำช้ีแจง  ให้นักเรียนอธิบายเกี่ยวกับประเภท  และลักษณะแหล่งท่ีมาของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
 

ชื่อหลักฐาน 
ประเภท  และลักษณะแหล่งที่มาของหลักฐาน 

ประเภท ลักษณะแหล่งที่มาของหลักฐาน 
หนังสือใบลาน ----------------------------------------------

----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
------------------------------------- 

------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------ 

ศิลาจารึกสุโขทัย  
หลักท่ี 1 
 

----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
-------------------------------------- 
------------------------------------------- 
------------------------------------------- 

------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------ 
-------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------- 

จดหมายเหตุ 
ลาลูแบร์ 

----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
---------------------------------------- 

------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------ 

ตำนาน 
จามเทวีวงศ์ 

----------------------------------------------
----------------------------------------------
------------------------- 

------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
--------- 

 
 

 

 

 
 

   หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร 

เป็นบันทึกเร่ืองราวต่างๆ ในอดีตส่วน
ใหญ่จารึกพระธรรมและบทสวดมนต์
ต่างๆ รวมทั้งเร่ืองราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ              

หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร 

จารึกขึน้เพ่ืออธิบายเร่ืองราวเหตุการณ์ที่
เกิดขึน้ในสังคมสมัย  พ่อขุนรามค าแหง
มหาราชในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านการเมือง 
การปกครอง เศรษฐกิจ สังคขนบธรรม 

เนียมประเพณีและวิถีชีวิตความเป็นอยุ่ 

หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
หลักฐานที่เกิดจากการบันทึกเร่ืองราว
ของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในต้นรัช
สมัยสมเดจ็พระเพทราชา 

   หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเร่ืองราวที่เล่าต่อๆ กันมาด้วยวาจา
ต่อมามกีารจดบันทึกและพิมพ์เผยแพร่ 



 

ใบงานที ่2.4 การศึกษาพันธุ์ไม้ที่มีอยู่มากในโรงเรยีนและท้องถิ่น    
 

คำช้ีแจง  ให้นักเรียนศึกษาพันธุ์ที่มีอยู่ในโรงเรียนและท้องถิ่น 

ท่ี ชื่อพันธุ์ไม้ ชื่อทางวิทยาศาสตร์ ประโยชน์ 
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แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 

คำช้ีแจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน  แล้วขีด ✓ ลงในช่อง 
 ท่ีตรงกับระดับคะแนน 

 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

1. รักชาติ ศาสน์ 
 กษัตริย์ 

1.1 ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และอธิบาย
ความหมายของ เพลงชาติ 

    

1.2 ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าท่ีของนักเรียน     

1.3 ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการทำงานกับสมาชิกในช้ันเรียน     

1.4 เข้าร่วมกิจกรรมท่ีสร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์
ต่อโรงเรียนและชุมชน 

    

1.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือ ปฏิบัติตนตามหลักของ
ศาสนา 

    

1.6 เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตามท่ีโรงเรียน    
และชุมชนจัดขึ้น 

    

2. ซ่ือสัตย์ สุจริต 2.1 ให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง และเป็นจริง     
2.2 ปฏิบัติในส่ิงท่ีถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวที่จะทำความผิด ทำ

ตามสัญญาท่ีตนให้ไว้กับเพื่อน พ่อแม่หรือผู้ปกครอง และครู 
    

2.3 ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง     
3. มีวินัย 

รับผิดชอบ 
3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว        

และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ  
 ในชีวิตประจำวัน 

    

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1 แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ     
4.2 มีการจดบันทึกความรู้อย่างเป็นระบบ     

4.3 สรุปความรู้ได้อย่างมีเหตุผล     

5. อยู่อย่าง
พอเพียง 

5.1 ใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น ส่ิงของ เครื่องใช้ ฯลฯ อย่างประหยัด 
คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี และใช้เวลาอย่างเหมาะสม 

    

5.2 ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแล
อย่างดี 

    

5.3 ปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มีเหตุผล     
5.4 ไม่เอาเปรียบผู้อื่น และไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน พร้อมให้อภัยเมื่อ

ผู้อื่นกระทำผิดพลาด 
    

 
 



 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

 5.5 วางแผนการเรียน การทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันบนพื้นฐาน
ของความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร 

    

5.6 รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงทางสังคม และสภาพแวดล้อม ยอมรับ
และปรับตัว อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

    

6. มุ่งม่ันในการ 
 ทำงาน 

6.1 มีความต้ังใจและพยายามในการทำงานท่ีได้รับมอบหมาย     
6.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสำเร็จ     

7. รักความเป็นไทย 7.1 มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย     

7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย     

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทำงาน     

8.2 อาสาทำงาน ช่วยคิด ช่วยทำ และแบ่งปันส่ิงของให้ผู้อื่น     

8.3 รู้จักดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและส่ิงแวดล้อมของห้องเรียน 
โรงเรียน ชุมชน  

    

8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน     

 

                                                                       ลงช่ือ ....................................................ผู้ประเมิน  
 ................ /................ /................ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ ให้ 4 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยคร้ัง ให้ 3 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางคร้ัง ให้ 2 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยคร้ัง ให้ 1 คะแนน 

เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
191 - 108  ดีมาก 
73 - 90 ดี 
54 - 72 พอใช้ 

ต่ำกว่า 54 ปรับปรุง 
 



 
 

การประเมินตนเองประจำหน่วยการเรียนการรู้ 
คำช้ีแจง  แบบประเมินนี้ มีจุดประสงค์เพื่อประเมินพฤติกรรมการสอนของครู เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น โดยขอให้ท่านประเมินตนเองโดยทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องท่ี
ตรงกับส่ิงท่ีท่านปฏิบัติเมื่อส้ินสุดภาคเรียน ดังนี้ 

5  =  มากท่ีสุด      4  =  มาก      3  =  ปานกลาง      2  = น้อย     1  =  น้อยท่ีสุดหรือไม่เลย 

สิ่งที่ท่านปฏิบัติ 5 4 3 2 1 

ส่วนที่ 1  ประเมินตนเอง      
1. ครูผู้สอนได้ช้ีแจงวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายในการเรียน ลักษณะวิชา วิธีเรียน และการ

วัดผล วิชานี้ 
     

2. ครูผู้สอนมีแผนการสอนครบถ้วน      
3. เตรียมการสอนล่วงหน้าท้ังเนื้อหาและวิธีการ      
4. ค้นคว้าและปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้ถูกต้องทันสมัย      
5. ครูผู้สอนเข้าสอนสม่ำเสมอและตรงเวลา      
6. ครูผู้สอนใช้เทคนิควิธีสอนหลากหลายแบบ      
7. ครูผู้สอนมีปริมาณของเนื้อหาวิชาเหมาะสมกับเวลาเรียน      
8. ครูผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียนค้นคว้าเพิ่มเติม      
9. ครูผู้สอนสอดแทรกจริยธรรมหรือคุณธรรมในระหว่างการสอน      
10. ครูผู้สอนมีความสนใจและพอใจในการสอนวิชานี้      
ส่วนที่ 2  ประเมินผลการสอน      
1. ครูผู้สอนมีจุดมุ่งหมายของวิชานี้ชัดเจนและเหมาะสมกับผู้เรียน      
2. ครูผู้สอนมีเนื้อหาวิชาให้ความรู้แก่ผู้เรียน      
3. เป็นวิชาท่ีทำความเข้าใจได้      
4. ครูผู้สอนกระตุ้นให้เกิดความคิดริเริ่ม      
5. ครูผู้สอนอธิบายหรือบรรยายได้แจ่มแจ้ง      
6. ครูผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนค้นคว้าเพิ่มเติม      
7. ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม      
8. ครูผู้สอนตอบปัญหาหรือช้ีแจงได้กระจ่าง      
9. ครูผู้สอนพยายามเช่ือมโยงเนื้อหาท่ีสอนกับการนำไปใช้      
10. ครูผู้สอนมีเอกสารหรืออุปกรณ์ประกอบการสอน      
11. ครูผู้สอนมีเอกสารหรืออุปกรณ์ท่ีใช้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา      
12. ครูผู้สอนมีปริมาณงานท่ีกำหนดให้ผู้เรียนทำหรือค้นคว้าเพิ่มเติม      
13. ผู้เรียนมีโอกาสฝึกตนเองให้มีวินัยและรับผิดชอบการทำงาน      



 
 

สิ่งที่ท่านปฏิบัติ 5 4 3 2 1 

14. ครูผู้สอนตรวจและแจ้งผลงานของผู้เรียน      
15. ครูผู้สอนมีการประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างสอน      
16. ครูผู้สอนเอาใจใส่ต่อการสอนและเตรียมการสอน      
17. ครูผู้สอนสนใจและช่วยเหลือผู้เรียน      
18. ครูผู้สอนจัดบรรยากาศในห้องเรียนเป็นกันเอง      
19. ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้ซักถามหรือขอคำแนะนำนอกเวลาเรียน      
20. ครูผู้สอนจัดให้มีกิจกรรมหรือการฝึกเสริมการเรียนรู้      
21. ครูผู้สอนมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ      
22. ครูผู้สอนบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/อืน่ๆ.........      
23. ครูผู้สอนส่งเสริมประชาธิปไตย(Democracy)      
24. ครูผู้สอนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย(Decency)      
25. ครูผู้สอนส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด (Drug - Free)      

รวมคะแนน  
ค่าเฉลี่ยที่ได้ (คะแนน/35)  

 
สรุปผลการประเมินอยู่ในระดับ.......................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมิน 
  (4.50 – 5.00)    ระดับ    ดีเยี่ยม 

(3.50 – 4.49)    ระดับ    ดีมาก   
(2.50 – 3.49)    ระดับ   ดี 

  (1.50 – 2.49)    ระดับ   พอใช้ 
  (1.00 – 1.49)    ระดับ   ควรปรับปรุง 

  

 

ลงชื่อ.......................................................................... 
(นายพรเทพ  พันพุก) 

ผู้ประเมิน 
 

ลงชื่อ.......................................................................... 
(นายพรเทพ  พันพุก) 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 

ลงชื่อ.......................................................................... 
(นางวลีรัตน์  ศิโรรัตน์ธัญโชค) 

รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
 
 

ลงชื่อ.......................................................................... 
(นายบุญเลิศ  แสวงทอง) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 



 
 

แบบประเมินการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที่   3  เร่ืองประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัย 

ข้อท่ี รายการประเมิน ระดับคะแนน 
5 4 3 2 1 

1 หน่วยการเรียนรู้มีความสมบูรณ์ เหมาะสมและมีรายละเอียดท่ีสอดคล้องสัมพันธ์
กัน 

     

2 แผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องสัมพันธ์กับหน่วยการเรียนรู้ท่ีกำหนดไว้      
3 แผนการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบสำคัญครบถ้วนร้อยรัดสัมพันธ์กัน      
4 การเขียนสาระสำคัญในแผนถูกต้อง      
5 จุดประสงค์การเรียนรู้มีความชัดเจนครอบคลุมเนื้อหาสาระ      
6 จุดประสงค์การเรียนรู้พัฒนานักเรียนด้านความรู้ทักษะกระบวนการและเจตคติ      
7 จุดประสงค์การเรียนรู้เรียงลำดับพฤติกรรมจากง่ายไปยาก      
8 กำหนดเนื้อหาสาระเหมาะสมกับคาบเวลา      
9 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหาสาระ      
10 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์และระดับชั้นของนักเรียน      
11 กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลายและสามารถปฏิบัติได้จริง      
12 กิจกรรมการเรียนรู้เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมกระบวนการคิดของนักเรียน      
13 กิจกรรมเน้นให้นักเรียนเรียนรูจ้ากการปฏิบัติจริง      
14 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องแทรกคุณธรรมและค่านิยมท่ีดีงาม      
15 วัสดุอุปกรณ์ สื่อและแหล่งเรียนรู้มีความหลากหลาย      
16 วัสดุอุปกรณ์ สื่อและแหล่งเรียนรู้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ      
17 นักเรียนได้ใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง      
18 นักเรียนทำชิน้งานท่ีได้ใช้ความรู้ ความคิดมากกว่าการทำตามท่ีครูกำหนดหรือ

การทำแบบฝึกหัดท่ัวไป 
     

19 มีการวัดและประเมินผลท่ีสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้      
20 นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล      

 ระดับคุณภาพของผลงาน 
 5 หมายถึง  คุณภาพในระดับดีมาก     4   หมายถึง คุณภาพในระดับดี     3 หมายถึงคุณภาพในระดับดีพอใช ้
 2 หมายถึง  คุณภาพในระดับดีควรปรับปรุง    1    หมายถึง  คุณภาพในระดับดีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 รวมคะแนน.................... คะแนน (เต็ม  100  คะแนน)     คิดเป็นคะแนนจริง.......................คะแนน (เต็ม 20 คะแนน) 
                                                                     

                                                                       
                                                                             ลงชื่อ............. ......................................ผู้ประเมิน 

                         (นายพรเทพ  พันพุก) 



 
 

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

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
เร่ืองประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัย 

รหัสวิชา   ส21131   รายวิชาประวัติศาสตร์        กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                                    ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2564 

จำนวน    5    ชั่วโมง                        ครูผู้สอน  นางสาวพิมพ์พิชชา  สุนจิรัตน์ 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความภูมิใจ และธำรงความเป็นไทย 
    ม.1/1 อธิบายเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทยโดยสังเขป 
 
2.สาระสำคัญ (ความคิดรวบยอด) 
 การศึกษาเรื ่องราวทางประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทย จะทำให้เราเข้าใจพัฒนาการจากชุมชน
โบราณมาสู่รัฐโบราณ ก่อนที่จะสถาปนาเป็นอาณาจักรสุโขทัย และการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาของอาณาจักรโบราณใน
ดินแดนไทย 
 
3.สาระการเรียนรู้ 
3.1.1 สาระการเรียนรู้ ( ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 
  1) สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยโดยสังเขป  
  2) รัฐโบราณในดินแดนไทย เช่น ศรีวิชัย ตามพรลิงค์ ทวารวดี 
  3) รัฐไทยในดินแดนไทย เช่น ล้านนา นครศรีธรรมราช สุพรรณภูมิ 
3.1.2  สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน ( ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 
  1) พัฒนาการของชุมชนโบราณในภาคต่างๆ ของไทย 
  2) การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนประเทศไทย 
  3) พัฒนาการจากชุมชนมาสู่รัฐโบราณ 
  4) การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาของอาณาจักรโบราณก่อนสมัยสุโขทัย 
3.2 ทักษะกระบวนการ 

3.2.1..................................................................................................................................................................      
3.2.2..................................................................................................................................................................  

3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจำหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่เกิดในหน่วยการ
เรียนรู้) 



 
 

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

............................................................................................................................................................................................ 
 
3.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้) 
  4.1 รักชาติ 
  4.2 ซื่อสัตย์สุจริต 
  4.3 มีวินัย 
  4.4  ใฝ่ความรู้ 
  4.5 อยู่อย่างพอเพียง 
  4.6 มุ่งมั่นในการทำงาน 
  4.7 รักความเป็นไทย 
  4.8 มีจิตสาธารณะ 
3.4 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน(ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   3.1  ความสามารถในการส่ือสาร 
   3.2  ความสามารถในการคิด 
   3.3  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
   3.4  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
   3.5  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
3.5 ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
  Reading: อ่านออก 
  Writing: เขียนได้ 
  Arithmatic: มีทักษะในการคำนวณ 
  Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ 
  Creativity and Innovation: คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
  Collaboration Teamwork and Leadership: ให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นทีมมีภาวะผู้นำ 
  Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการส่ือสาร และรู้เท่าทันส่ือ 
  Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
  Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
  Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
  Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพืน้ฐานสำคัญท่ีผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีเพื่อ 
      เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
3.6 การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
 บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
 บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................ 
 บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ................................................................................................................ 
 
4.  ช้ินงาน (รวบยอด) 



 
 

  - หนังสือเล่มเล็ก เรื่อง พัฒนาการของอาณาจักรโบราณก่อนสมัยสุโขทัย 
 
 
5.  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 แบบประเมินหนังสือเล่มเล็ก เร่ือง พัฒนาการของอาณาจักรโบราณก่อนสมัยสุโขทัย 

รายการประเมิน 
คำอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
1. การอธิบาย

พัฒนาการของ
ชุมชนโบราณใน
ภาคต่างๆ ของ 

     ไทย 

อธิบายพัฒนาการของ
ชุมชนโบราณในภาค
ต่างๆ ของไทยได้
ถูกต้อง ละเอียด 
ชัดเจน ท้ัง 4 ภาค 

อธิบายพัฒนาการของ
ชุมชนโบราณในภาค
ต่างๆ ของไทยได้
ถูกต้อง ละเอียด 
ชัดเจน 3 ภาค 

อธิบายพัฒนาการของ
ชุมชนโบราณในภาค
ต่างๆ ของไทยได้
ถูกต้อง ละเอียด 
ชัดเจน 2 ภาค 

อธิบายพัฒนาการของ
ชุมชนโบราณในภาค
ต่างๆ ของไทยได้
ถูกต้อง ละเอียด 
ชัดเจน 1 ภาค 

2. การอธิบายการ
สร้างสรรค์        
ภูมิปัญญาของ
มนุษย์ก่อน
ประวัติศาสตร์ใน
ดินแดนไทย 

อธิบายการสร้างสรรค์
ภูมิปัญญาของมนุษย์
ก่อนประวัติศาสตร์    
ในดินแดนไทยได้
ถูกต้อง ละเอียด 
ชัดเจน  ทุกประเด็น 

อธิบายการสร้างสรรค์
ภูมิปัญญาของมนุษย์
ก่อนประวัติศาสตร์    
ในดินแดนไทยได้
ถูกต้อง ชัดเจน       
เป็นส่วนใหญ่ 

อธิบายการสร้างสรรค์
ภูมิปัญญาของมนุษย์
ก่อนประวัติศาสตร์    
ในดินแดนไทยได้
ถูกต้อง ชัดเจน       
เป็นบางส่วน 

อธิบายการสร้างสรรค์
ภูมิปัญญาของมนุษย์
ก่อนประวัติศาสตร์    
ในดินแดนไทยได้
ถูกต้องเป็นบางส่วน  
แต่ไม่ชัดเจน 

3. การอธิบาย
พัฒนาการของ
อาณาจักรโบราณ
ก่อนสมัยสุโขทัย 

อธิบายพัฒนาการของ
อาณาจักรโบราณก่อน
สมัยสุโขทัยได้ถูกต้อง 
ละเอียด ชัดเจน 8-10 
อาณาจักร 

อธิบายพัฒนาการของ
อาณาจักรโบราณก่อน
สมัยสุโขทัยได้ถูกต้อง 
ละเอียด ชัดเจน 5-7
อาณาจักร 

อธิบายพัฒนาการของ
อาณาจักรโบราณก่อน
สมัยสุโขทัยได้ถูกต้อง 
ละเอียด ชัดเจน 3-4
อาณาจักร 

อธิบายพัฒนาการของ
อาณาจักรโบราณก่อน
สมัยสุโขทัยได้ถูกต้อง 
ละเอียด ชัดเจน 1-2
อาณาจักร 

4. การอธิบายการ
สร้างสรรค์        
ภูมิปัญญาของ
อาณาจักรโบราณ
ก่อนสมัยสุโขทัย 

อธิบายการสร้างสรรค์
ภูมิปัญญาของ
อาณาจักรโบราณ   
ก่อนสมัยสุโขทัยได้
ถูกต้อง ละเอียด 
ชัดเจน  ทุกประเด็น 

อธิบายการสร้างสรรค์
ภูมิปัญญาของ
อาณาจักรโบราณ    
ก่อนสมัยสุโขทัยได้
ถูกต้อง ชัดเจน       
เป็นส่วนใหญ่ 

อธิบายการสร้างสรรค์
ภูมิปัญญาของ
อาณาจักรโบราณ    
ก่อนสมัยสุโขทัยได้
ถูกต้อง ชัดเจน       
เป็นบางส่วน 

อธิบายการสร้างสรรค์
ภูมิปัญญาของ
อาณาจักรโบราณ    
ก่อนสมัยสุโขทัยได้
ถูกต้องเป็นบางส่วน   
แต่ไม่ชัดเจน 

 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

ช่วงคะแนน 14 - 16 11 - 13 8 - 10 ต่ำกว่า 8 
ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 



 
 

 
 
 
6.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 วิธีสอนแบบ สบืเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) 
ขั้นที่ 1 กระตุ้นความสนใจ (Engage) 
 1. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ แล้วให้แต่ละกลุ่มช่วยกันวาดภาพเกี่ยวกับ

มนุษย์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ตามความเข้าใจของนักเรียน พร้อมระบายสีให้สวยงาม    (ครูกำหนดเวลาตาม
ความเหมาะสม) 

 2. ครูสุ่มนักเรียน 2-3 กลุ่ม ออกมานำเสนอผลงานการวาดภาพท่ีหน้าช้ันเรียน พร้อมอธิบายเหตุผลประกอบ 
 3. ครูเปิดวีดิทัศน์เกี่ยวกับมนุษย์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า

มีความคล้ายคลึงหรือแตกต่างจากท่ีนักเรียนคิดไว้หรือไม่ พร้อมอธิบายเหตุผลประกอบ 
ขั้นที่ 2 สำรวจค้นหา (Explore) 
  นักเรียนแต่ละคนศึกษาความรู้เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย และการ
ขยายตัวของชุมชนในสุวรรณภูมิ จากหนังสือเรียน และจากใบความรู้ เรื่อง สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย 
ขั้นที่ 3 อธิบายความรู้ (Explain) 

นักเรียนแต่ละคนนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษามาอธิบายให้เพื่อนในกลุ่มฟัง ผลัดกันซักถามข้อสงสัยและอธิบายจน
ทุกคนมีความเข้าใจชัดเจนตรงกัน 
ขั้นที่ 4 ขยายความเข้าใจ (Expand) 
 1. นักเรียนแต่ละคนทำใบงานที่ 3.1 เร่ือง สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย เมื่อทำเสร็จแล้วช่วยกัน

ตรวจสอบความถูกต้องและเติมเต็มคำตอบให้สมบูรณ์ 
 2. นักเรียนแต่ละคนผลัดกันเล่าผลงานในใบงานท่ี 3.1 ของตนให้เพื่อนในกลุ่มฟัง ผลัดกันซักถามข้อสงสัยและหลอม

รวมเป็นผลงานของกลุ่ม 
ขั้นที่ 5 ตรวจสอบผล (Evaluate) 
 1. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานในใบงานท่ี 3.1 หน้าช้ันเรียน ครูและเพื่อนกลุ่มอื่นร่วมกันตรวจสอบ

ความถูกต้อง 
   2. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง หลักเกณฑ์ในการแบ่งยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย และการขยายตัว
ของชุมชนในสุวรรณภูมิ 
 
วิธีสอนแบบ สบืเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) 
ขั้นที่ 1 กระตุ้นความสนใจ (Engage) 
  ครูให้นักเรียนดูภาพตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ แล้วครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับตัวอย่าง
หลักฐานดังกล่าว 
ขั้นที่ 2 สำรวจค้นหา (Explore) 
  นักเรียนกลุ่มเดิมจับคู่กันเป็น 2 คู่ ให้แต่ละคู่ร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง พัฒนาการจากชุมชนมาสู่รัฐโบราณจาก
หนังสือเรียน 
 
ขั้นที่ 3 อธิบายความรู้ (Explain) 



 
 

 1. นักเรียนแต่ละคู่รวมกลุ่มเดิม (4 คน) ผลัดกันนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษามาอธิบายให้เพื่อนอีกคู่หนึ่งภายในกลุ่ม
ฟัง ผลัดกันซักถามข้อสงสัยและอธิบายจนทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน 

 2. ครูอธิบายความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของชุมชนโบราณในด้านต่างๆ ให้นักเรียนฟังเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจ 

ขั้นที่ 4 ขยายความเข้าใจ (Expand) 
  นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันทำใบงานที่ 3.2 เร่ือง พัฒนาการจากชุมชนมาสู่รัฐโบราณ เมื่อทำเสร็จแล้วให้ช่วยกัน
ตรวจสอบความถูกต้องและเติมเต็มคำตอบให้สมบูรณ์ 
ขั้นที่ 5 ตรวจสอบผล (Evaluate) 
 1. ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยคำตอบในใบงานท่ี 3.2 
 2. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง พฒันาการจากชุมชนโบราณมาสู่รัฐโบราณ 
 
วิธีสอนแบบ กระบวนการกลุ่มสัมพันธ ์       
ขั้นที่ 1 นำเข้าสู่บทเรียน 
  ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับภูมิปัญญาของคนในอาณาจักรโบราณก่อนสมัยสุโขทัยว่ามีความสำคัญต่อ
การศึกษาประวัติศาสตร์สุโขทัยและประวัติศาสตร์ไทยอย่างไร 
ขั้นที่ 2 จัดการเรียนรู้ 
 1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาของอาณาจักรโบราณก่อนสมัยสุโขทัย จาก

หนังสือเรียน ในหัวข้อท่ีกำหนด จากนั้นร่วมกันสรุปสาระสำคัญ 
 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันทำใบงานที่ 3.3 เร่ือง ภูมิปัญญาของอาณาจักรโบราณก่อนสมัยสุโขทัย  แล้วช่วยกัน

ตรวจสอบความถูกต้องของใบงาน หากมีข้อบกพร่องให้ช่วยกันแก้ไขและเติมเต็มคำตอบให้สมบูรณ์ 
 3. ตัวแทนของแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานในใบงานท่ี 3.3 หน้าช้ันเรียน ครูและเพื่อนกลุ่มอื่นร่วมกันตรวจสอบ

ความถูกต้องและให้ข้อเสนอแนะ 
ขั้นที่ 3 สรุปและนำหลักการไปประยุกต์ใช้ 
 1. สมาชิกในแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาของอาณาจักรโบราณก่อนสมัยสุโขทัย 
 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาภูมิปัญญาของอาณาจักรโบราณของ

ประเทศในกลุ่มอาเซียน แล้วนำผลการศึกษามาเล่าสู่กันฟัง (นอกเวลาเรียน) 
ขั้นที่ 4 วัดและประเมินผล 
  ครูวัดและประเมินผลนักเรียนจากการทำใบงานท่ี 3.3 
 
 ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำหนังสือเล่มเล็ก เร่ือง พัฒนาการของอาณาจักรโบราณก่อนสมัย

สุโขทัย โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามท่ีกำหนด 
 

    นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
 
 
 
 



 
 

 
 
7.  สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 7.1 ส่ือการเรียนรู้ 
  1) หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ม.1 
  2) แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ม.1 
  3) บทเรียนคอมพิวเตอร์ Smart L.O. LMS Lite ประวัติศาสตร์ ม.1 บริษัท เพลย์เอเบิล จำกัด  
  4) หนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม 
   - ดนัย ไชยโยธา. 2550. ประวัติศาสตร์ไทย : ยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงสิ้นอาณาจักรสุโขทัย. 

กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์. 
  5) ใบความรู้ เรื่อง สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย 
  6) วีดิทัศน์ 
  7) ใบงานท่ี 3.1 เรื่อง สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย 
  8)  ใบงานท่ี 3.4 เรื่อง พัฒนาการจากชุมชนมาสู่รัฐโบราณ 
  9)  ใบงานท่ี 3.6 เรื่อง ภูมิปัญญาของอาณาจักรโบราณก่อนสมัยสุโขทัย 
     7.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  1) ห้องสมุด 
  2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
    - www.aksorn.com/LC/Hist/M1/04 
    - www.aksorn.com/LC/Hist/M1/05 
    - www.aksorn.com/LC/Hist/M1/06 
    - www.aksorn.com/LC/Hist/M1/07 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aksorn.com/LC/Hist/M1/04
http://www.aksorn.com/LC/Hist/M1/05
http://www.aksorn.com/LC/Hist/M1/06
http://www.aksorn.com/LC/Hist/M1/07


 
 

 
 
8. บันทึกหลังการสอนประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 8.1 ด้านความรู้ 
............................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
 8.2 ด้านทักษะกระบวนการ 
.........................................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................... 
 8.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  8.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจำหน่วยการเรียนรู้) 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
  8.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
.........................................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................... 

8.4 ด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
9. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
10. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 

ลงช่ือ ....................................................... ผู้สอน 
        ( นางสาวพิมพ์พิชชา  สุนจิรัตน์ ) 
วันท่ี ......................................................................... 

           ลงช่ือ .......................................................  
                       ( นายพรเทพ  พันพุก ) 
     วันท่ี........................................................................... 



 
 

 
 
 
11. ความคิดเห็นหัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
12. ความคิดเห็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
..................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................  
 
 
 
 
 
13. ความคิดเห็นผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
..................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ .......................................................  
             (  นายบัณฑิต บุญเพชร  ) 
วันท่ี............................................................... 

ลงช่ือ .......................................................  
             ( นายบุญเลิศ  แสวงทอง ) 
วันท่ี................................................................. 

ลงช่ือ .......................................................  
         ( นางวลีรัตน์  ศิโรรัตน์ธัญฌชค ) 
วันท่ี................................................................. 



 
 

เฉลย          
 1. ข  2. ง  3. ก   4. ค  5. ข  6. ค  7. ข   8. ค  9. ก   10. ง 
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คำช้ีแจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียว 
 1. ส่ิงท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งยุคสมัยเป็นยุคก่อนและ

หลังประวัติศาสตร์ คือส่ิงใด 
  ก. เครื่องมือเครื่องใช้ 
  ข. การประดิษฐ์ตัวอักษร 
  ค. อายุของโครงกระดูกท่ีพบ 
  ง. การเริ่มรับวัฒนธรรมจากอินเดีย 
 2. คำว่า “สุวรรณภูมิ” หมายถึงดินแดนใด 
  ก. ดินแดนท่ีร่ำรวย  
  ข. ดินแดนท่ีมีความสงบ 
  ค. ดินแดนท่ีมีประชากรมาก 

ง. ดินแดนท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ 
 3. เครื่องมือหินกะเทาะ เป็นเครื่องมือของมนุษย์ยุคใด 
  ก. ยุคหินเก่า ข. ยุคหินกลาง 
  ค. ยุคหินใหม่ ง. ยุคสำริด 
 4. ชุมชนโบราณของไทยแห่งใดท่ีได้รับการประกาศให้

เป็น “มรดกโลก” 
  ก. ถ้ำผี จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
  ข. คลองท่อม จังหวัดกระบี่ 
  ค. บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี 
  ง. บ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี 
 5. เรื่องราวของอาณาจักรหริภุญชัยส่วนใหญ่เกี่ยวข้อง     

กับใคร 
  ก. ฤๅษีวาสุเทพ ข. พระนางจามเทวี 
  ค. พระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 ง. พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ 

 6. อาณาจักรตามพรลิงค์มีศูนย์กลางอยู่ท่ีใด 
  ก. ปัตตานี 
  ข. สุราษฎร์ธานี 
  ค. นครศรีธรรมราช 
  ง. เมืองปาเล็มบัง ประเทศอินโดนีเซีย 
 7. อาณาจักรใดท่ีมีหลักฐานและบันทึกอันแน่นอนท่ี

แสดงถึงการตั้งอาณาจักรในแผ่นดินไทย 
  ก. โยนกเชียงแสน ข. ทวารวดี 
  ค. อีศานปุระ ง. ละโว้ 
 8. จากบันทึกของจีนท่ีเรียกอาณาจักรหนึ่งว่า “โถ-โล-

โป-ต้ี” หมายถึงอาณาจักรใด 
  ก. ละโว้ ข. ลังกาสุกะ 
  ค. ทวารวดี ง. โยนกเชียงแสน  
 9. จากจดหมายเหตุจีน “เมืองหลอหู” คืออาณาจักรใด 
  ก. ละโว้ ข. ทวารวดี 
  ค. โคตรบูรณ์ ง. โยนกเชียงแสน  
10. หลักฐานสำคัญท่ีแสดงว่าอาณาจักรโบราณในดินแดน

ภาคใต้ของประเทศไทยนับถือพระพุทธศาสนานิกาย
มหายาน คือส่ิงใด 

  ก. เสมาหิน  
  ข. ธรรมจักร 
  ค. ปราสาทหิน  
  ง. พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร 
 

 
 
 



 
 

เฉลย          

 1. ค  2. ข  3. ค   4. ง  5. ก  6. ค  7. ข   8. ค  9. ค   10. ก 
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คำช้ีแจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียว 
  1. จากบันทึกของจีนท่ีเรียกอาณาจักรหนึ่งว่า “โถ-โล-

โป-ต้ี” หมายถึงอาณาจักรใด 
  ก. ลังกาสุกะ ข. ละโว้ 
  ค. ทวารวดี ง. โยนกเชียงแสน  
 2. อาณาจักรตามพรลิงค์มีศูนย์กลางอยู่ท่ีใด 
  ก. เมืองปาเล็มบัง ประเทศอินโดนีเซีย 
  ข. นครศรีธรรมราช 
  ค. สุราษฎร์ธานี 
  ง. ปัตตานี  
 3. เรื่องราวของอาณาจักรหริภุญชัยส่วนใหญ่เกี่ยวข้อง

กับใคร 
  ก. พ่อขุนศรีอินทราทิตย์     
  ข. พระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 
  ค. พระนางจามเทวี          
  ง.  ฤๅษีวาสุเทพ 
  4. จากจดหมายเหตุจีน “เมืองหลอหู” คืออาณาจักรใด 
  ก.  โยนกเชียงแสน ข. ทวารวดี 
  ค.  โคตรบูรณ์         ง.   ละโว้ 
 5. หลักฐานสำคัญท่ีแสดงว่า อาณาจักรโบราณใน

ดินแดนภาคใต้ของประเทศไทยนับถือ
พระพุทธศาสนานิกายมหายาน คือส่ิงใด 

  ก. พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร  
  ข. ปราสาทหิน  
  ค. ธรรมจักร 
  ง. เมาหิน 

   6. อาณาจักรใดท่ีมีหลักฐานและบันทึกอันแน่นอนท่ี
แสดงถึงการตั้งอาณาจักรในแผ่นดินไทย 

  ก. ละโว้ ข. อีศานปุระ 
  ค. ทวารวดี ง. โยนกเชียงแสน 
   7. ชุมชนโบราณของไทยแห่งใดท่ีได้รับการประกาศให้

เป็น “มรดกโลก” 
  ก. บ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี 
  ข. บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี 
  ค. ถ้ำผี จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
  ง. คลองท่อม จังหวัดกระบี่  
 8. ส่ิงท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งยุคสมัยเป็นยุคก่อนและ

หลังประวัติศาสตร์ คือส่ิงใด 
  ก. การเริ่มรับวัฒนธรรมจากอินเดีย 
  ข. อายุของโครงกระดูกท่ีพบ 
  ค. การประดิษฐ์ตัวอักษร 
  ง. เครื่องมือเครื่องใช้ 
 9. เครื่องมือหินกะเทาะ เป็นเครื่องมือของมนุษย์ยุคใด 
  ก. ยุคสำริด ข. ยุคหินใหม่ 
  ค. ยุคหินเก่า ง. ยุคหินกลาง 
10.  คำว่า “สุวรรณภูมิ” หมายถึงดินแดนใด 
  ก. ดินแดนท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ 
  ข. ดินแดนท่ีมีประชากรมาก 
  ค. ดินแดนท่ีมีความสงบ 

ง. ดินแดนท่ีร่ำรวย  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3   แผนการจัดการเรียนรู้ที่   8        เร่ืองราวสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย 
รหัสวิชา   ส21131   รายวิชาประวัติศาสตร์       กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1                                    จำนวนเวลาเรียน  2   ชั่วโมง 
    
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  

มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความภูมิใจ และธำรงความเป็น 
                     ไทย 

    ม.1/1 อธิบายเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทยโดยสังเขป 
 
2. สาระสำคัญ (ความคิดรวบยอด) 
 การศึกษาเรื่องราวสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยโดยใช้หลักเกณฑ์การแบ่งยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์
ทำให้เข้าใจการขยายตัวของชุมชนในสุวรรณภูม ิ
 
3.  สาระการเรียนรู้ 
3.1.1 สาระการเรียนรู้ ( ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 
  สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยโดยสังเขป 
3.1.2  สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน ( ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
3.2 ทักษะกระบวนการ 

3.2.1.............................................................................................................................................................  
3.2.2.............................................................................................................................................................  

3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจำหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่เกิดในหน่วย
การเรียนรู้) 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
3.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้) 
  4.1 รักชาติ 
  4.2 ซื่อสัตย์สุจริต 
  4.3 มีวินัย 
  4.4  ใฝ่ความรู้ 
  4.5 อยู่อย่างพอเพียง 
  4.6 มุ่งมั่นในการทำงาน 
  4.7 รักความเป็นไทย 
  4.8 มีจิตสาธารณะ 
 



3.4 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน(ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   3.1  ความสามารถในการส่ือสาร 
   3.2  ความสามารถในการคิด 
   3.3  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
   3.4  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
   3.5  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
3.5 ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
  Reading: อ่านออก 
  Writing: เขียนได้ 
  Arithmatic: มีทักษะในการคำนวณ 
  Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ 
  Creativity and Innovation: คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
  Collaboration Teamwork and Leadership: ให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นทีมมีภาวะผู้นำ 
  Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการส่ือสาร และรู้เท่าทันส่ือ 
  Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
  Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
  Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
  Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญท่ีผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีเพื่อ 
      เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
3.6 การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
 บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
 บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................ 
 บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ................................................................................................................ 
 
4.  ช้ินงาน (รวบยอด) 
 - ใบงานที่ 3.1  

 
5.การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ 
ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วย
การเรียนรู้ท่ี 3 

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 (ประเมินตามสภาพจริง) 

ตรวจใบงานท่ี 3.1 ใบงานท่ี 3.1 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
ประเมินการนำเสนอผลงาน แบบประเมินการนำเสนอผลงาน ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตความมีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  และ
มุ่งมั่นในการทำงาน 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 



6.กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที่ 1   กระตุ้นความสนใจ 

 1. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ คือ เก่ง ปานกลางค่อนข้างเก่ง ปานกลาง
ค่อนข้างอ่อน และอ่อน 

 2. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันวาดภาพเกี่ยวกับมนุษย์      ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ตามความเข้าใจของ
นักเรียน   พร้อมระบายสีให้สวยงาม (ครูกำหนดเวลา 5-10 นาที      หรือตามความเหมาะสม) 

 3. ครูสุ่มนักเรียน 2-3 กลุ่ม ออกมานำเสนอผลงานการวาดภาพหน้าช้ันเรียน พร้อมอธิบายเหตุผลประกอบ 
 4. ครูเปิดวีดิทัศน์เกี่ยวกับมนุษย์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์           ให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนร่วมกนัแสดง

ความคิดเห็นว่า      มีความคล้ายคลึงหรือแตกต่างจากท่ีนักเรียนคิดไว้หรือไม่ พร้อมอธิบายเหตุผลประกอบ 

 5. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด  หลักฐานใดบ้างที่แสดงให้เห็นว่า มีการต้ังถ่ินฐานของมนุษย์ใน
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย  (ภาพเขียนสีโบราณท่ีผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี เครื่องปั้นดินเผาลาย
ขีดและขัดมันท่ีถ้ำหีบ จังหวัดกาญจนบุรี หรือพิจารณาตามคำตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของ
ครูผู้สอน) 

ขั้นที่ 2   สำรวจค้นหา 

 1. นักเรียนแต่ละคนศึกษาความรู้เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย และการ
ขยายตัวของชุมชนในสุวรรณภูมิ จากหนังสือเรียน และจากใบความรู้ เรื่องสมัยก่อนประวัติศาสตร์ใน
ประเทศไทย แล้วบันทึกความรู้ท่ีได้จากการศึกษาลงในแบบบันทึกการอ่าน 

 2. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด นักเรียนคิดว่า คนไทยในปัจจุบันมีลักษณะเหมือนกับมนุษยใ์น
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ที่อาศัยอยู่ในดินแดนไทยหรือไม่ อธิบายเหตุผล   (ไม่เหมือนกัน เพราะคนไทยใน
ปัจจุบันมีการแต่งงานข้ามชาติพันธุ์ที่ซับซ้อนและยาวนานมาก หรือพิจารณาตามคำตอบของนักเรียน โดยให้อยู่
ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 

ขั้นที่ 3   อธิบายความรู้ 

 1. นักเรียนแต่ละคนนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษามาอธิบายให้เพื่อนในกลุ่มฟัง ผลัดกันซักถามข้อสงสัยและ
อธิบายจน     ทุกคนมีความเข้าใจชัดเจนตรงกัน 

 2. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด เพราะเหตุใด นักประวัติศาสตร์จึงขนานนามดินแดนเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ หรือโดยเฉพาะดินแดนที่เป็นประเทศไทยว่า สุวรรณภูมิ หรือดินแดนแห่งทองคำ   (เพราะเป็น
ดินแดนท่ีมีความอุดมสมบูรณ์มาก  เหมาะแก่การต้ังหลักแหล่งของชุมชน ดังเห็นได้จากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ท่ีขุดพบ เช่น  ตะเกียงโรมัน ภาชนะดินเผาสามขาท่ีจังหวัดกาญจนบุรี   เป็นต้น) 

ขั้นที่ 4   ขยายความเข้าใจ 

 1. นักเรียนแต่ละคนทำใบงานที่ 3.1 เร่ือง สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย เมื่อทำเสร็จแล้วตรวจสอบ 
ความถูกต้องและเติมเต็มคำตอบให้สมบูรณ์ 

 2. นักเรียนแต่ละคนผลัดกันเล่าผลงานในใบงานท่ี 3.1 ของตน ให้เพื่อนในกลุ่มฟัง ผลัดกันซักถามข้อสงสัยและ
หลอมรวม เป็นผลงานของกลุ่ม 

ขั้นที่ 5   ตรวจสอบผล 

 1. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานในใบงานท่ี 3.1  หน้าช้ันเรียน ครูและเพื่อนกลุ่มอื่นร่วมกัน
ตรวจสอบความถูกต้อง 



 2. นักเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย และการ
ขยายตัว   ของชุมชนในสุวรรณภูมิ 

 3. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด การศึกษาหลักเกณฑ์การแบ่งยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ มีประโยชน์
ต่อการศึกษาประวัติศาสตร์อย่างไรบ้าง  (พิจารณาตามคำตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของ
ครูผู้สอน) 

 
7. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
  1) หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ม.1  
  2) ใบความรู้ เรื่อง สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย 
  3) วีดิทัศน์เกี่ยวกับมนุษย์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
  4) กระดาษขนาด A4 
  5) สีไม้หรือสีเมจิก 
  6) ใบงานท่ี 3.1 เรื่อง สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย 
  
  



8. บันทึกหลังการสอน 
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....................................................................................................................................................................................
............ ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 8.2 ด้านทักษะกระบวนการ 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 8.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  8.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจำแผนการเรียนรู้) 
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.................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
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10. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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ลงช่ือ ....................................................... ผู้สอน 
          (นางสาวพิมพ์พิชชา  สุนจิรัตน์) 
วันท่ี ......................................................................... 

ลงช่ือ .......................................................  
       (  นายพรเทพ  พันพุก) 
วันท่ี ......................................................................... 



 

 

สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย 
 นักโบราณคดีชาวตะวันตกและชาวไทย ดังเช่น ดร.แวน ฮิกเกอเรน นายแพทย์สุด แสงวิเชียร และ
ศาสตราจารย์ชิน อยู่ดี ได้แบ่งสมัยประวัติศาสตร์ในดินแดนประเทศไทยไว้ 4 ยุค 

1. ยุคหินเก่า 
 ร่องรอยของมนุษย์หินเก่าในประเทศไทยพบค่อนข้างน้อย โดยหลังสงครามโลกรั้งท่ี 2 พบเครื่องมือ
หินท่ีสถานีบ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี โดยดร. แวน ฮิกเกอเรน นักโบราณคดีชาวฮอลันดาซึ่งขณะนั้นเป็นเชลย
ศึกของญี่ปุ่น        ถูกเกณฑ์มาสร้างทางรถไฟสายกาญจนบุรี-มะละแหม่ง เมื่อสงครามสงบลงเขาได้ส่งเครื่องมือ
หินเหล่านั้นไปตรวจสอบ ท่ีพิพิธภัณฑ์พีบอด้ี มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด พบว่าเป็นเครื่องมือกรวดกะเทาะหน้าเดียว 
6 ก้อน และขวานหินขัดสมัยใหม่ 2 ก้อน จึงเป็นหลักฐานยืนยันว่ามีมนุษย์ที่ใช้เครื่องมือหินเก่าอาศัยอยู่ใน
ดินแดนท่ีเป็นประเทศไทยปัจจุบัน และยังพบเครื่องมือหินเก่าท่ีอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายด้วย 

2. ยุคหินกลาง 
 จากการขุดค้นทางโบราณคดีของคณะสำรวจก่อนประวัติศาสตร์ไทย-เดนมาร์ก ท่ีถ้ำพระ ตำบลไทร
โยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เมื ่อ พ.ศ. 2504 ได้พบร่องรอยของมนุษย์โบราณยุคหินกลางใน
ประเทศไทย ดังพบ    โครงกระดูกมนุษย์ เครื่องมือหินกะเทาะทำด้วยหินกรวดท่ีมีความประณีต (นอกจากท่ี
กาญจนบุรีแล้ว ยังพบเครื่องมือหินกะเทาะท่ีจังหวัดอื่นๆ อีก เช่น แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ สระบุรี) กระดูกสัตว์ 
เปลือกหอยกาบ เศษเครื่องปั้นดินเผา   เป็นต้น สำหรับชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ยุคนี้มักอาศัยอยู่ในถ้ำหรือ
ตามเพิงผา ยังคงล่าสัตว์และเก็บผลไม้เหมือนกับมนุษย์ยุคหินเก่า เมื่อพิจารณาอายุโดยประมาณของยุคหิน
กลางในประเทศไทยน่าจะอยู่ระหว่าง 10,000 ถึง 30,000 ปีก่อน ค.ศ. 

3. ยุคหินใหม่ 
 จากการขุดค้นของคณะสำรวจก่อนประวัติศาสตร์ไทย-เดนมาร์กที่บ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี ได้

พบโครงกระดูกมนุษย์ยุคหินใหม่กว่า 50 โครง (นอกจากที่กาญจนบุรีแล้ว ยังมีการพบโครงกระดูกมนุษยย์ุค
หินใหม่ท่ีจังหวัดอื่นด้วย เช่น ราชบุรี นครสวรรค์ ลพบุรี) เครื่องมือเครื่องใช้ท่ีทำด้วยหิน ท่ีเรียกว่า ขวานหิน
ขัด หรือขวานฟ้า ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นขวานศักดิ์สิทธิ ์ ที ่ตกลงมาจากฟ้าขณะที่ฟ้าแลบหรือฟ้าผ่า มีอายุ
ประมาณ 4,000 ปี นอกจากนี้ยังพบเครื่องมือ   ท่ีทำด้วยกระดูก เปลือกหอย 
 นักโบราณคดีสันนิษฐานว่ามนุษย์ยุคหินใหม่ดำรงชีวิตด้วยการเพาะปลูก รู้จักทำเครื่องประดับจาก
เปลือกหอย ลูกปัด กำไลหิน-กระดูก มีการฝังศพผู้ตายในท่านอนหงาย แขนแนบลำตัว วางเครื่องปั้นดินเผาไว้
เหนือศีรษะ      ปลายเท้าและบริเวณเข่า นอกจากนั้น ยังใส่ส่ิงของเครื่องใช้ และเครื่องประดับในหลุมฝังศพ
ด้วย 

4. ยุคโลหะ 
 นักโบราณคดีขุดพบโครงกระดูกมนุษย์และเครื่องมือที่ทำด้วยสำริดที่บ้านนาดี ตำบลโนนนกทา 

อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น มีอายุประมาณ 4,475 – 4,075 ปีมาแล้ว เก่ากว่ายุคสำริดที่พบที่ดองซอน 
ประเทศเวียดนาม 
 แหล่งท่ีพบเครื่องมือสำริดอีกแห่งหนึ่ง คือ ท่ีตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี นัก
โบราณคดี พบท้ังเครื่องมือสำริด เครื่องมือเหล็ก เครื่องประดับสำริด เครื่องปั้นดินเผารูปทรงแปลกตา และมี
ลายเขียนด้วยสีแดงเป็นลายต่างๆ เครื่องประดับทำด้วยแก้วสีเขียว นักโบราณคดีสันนิษฐานว่า วัฒนธรรม
บ้านเชียงมีอายุประมาณ  5,000 - 7,000 ปีมาแล้ว  

ใบความรู ้



 
 
  
 นอกจากนี้นักวิชาการยังได้แบ่งยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตามลักษณะเศรษฐกิจและสังคมโดยแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
 1.  สังคมนายพราน เป็นยุคที่มนุษย์ดำรงชีวิตด้วยการล่าสัตว์ จับสัตว์น้ำ เก็บอาหารที่ได้ จาก
ธรรมชาติ ยังไม่ได้ต้ังบ้านเรือนท่ีอยู่อาศัยถาวร มักอพยพตามฝูงสัตว์ 
 2.  สังคมเกษตรกรรม เป็นยุคท่ีมนุษย์รู้จักการเพราะปลูกและเล้ียงสัตว์ ยังคงมีการล่าสัตว์ จับสัตว์
น้ำ และเก็บ อาหารท่ีได้จากธรรมชาติ มักจะตั้งบ้านเรือนถาวรบนพื้นท่ีท่ีเหมาะสมแก่การเกษตรกรรม มี
การรวมกลุ่มเป็นหมู่บ้าน เป็นเมือง มีการแลกเปล่ียนผลผลิต และมีระบบการปกครองในสังคม 
 3.  สังคมเมือง เป็นสังคมที่มีผู้คนอาศัยอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก มีการสร้างระเบียบกฎเกณฑ์
ร่วมกัน มีการจัดระเบียบการปกครอง ประชากรมีการแบ่งงานกันทำตามอาชีพ ตามความสามารถและ
ความถนัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



ใบงานที ่3.1 สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย 
 
คำช้ีแจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ 
 
1.หลักฐานใดท่ีแสดงว่า ดินแดนประเทศไทยในปัจจุบันมีมนุษย์อาศัยอยู่มานาน 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
2. นักโบราณคดีใช้หลักเกณฑ์ใดในการแบ่งยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
3. การดำรงชีวิตของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยมีลักษณะอย่างไร 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
4. ปัจจัยใดท่ีทำให้เกิดชุมชนในสุวรรณภูมิ 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
5. เพราะเหตุใด เราจึงต้องศึกษาพัฒนาการของชุมชนโบราณก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงานที ่3.1 สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย 
 
คำช้ีแจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ 
 
  1. หลักฐานใดท่ีแสดงว่า ดินแดนประเทศไทยในปัจจุบันมีมนุษย์อาศัยอยู่มานาน 
    การค้นพบเครื่องมือหินในยุคหินเก่า เช่น เครื่องมือขุด เครื่องมือสับ ตัด และขวานท่ีมีขนาดใหญ่และ

หนัก  แสดงให้เห็นว่ามีการต้ังถิ่นฐานของมนุษย์ในดินแดนแถบนี้มาก่อน 
 2. นักโบราณคดีใช้หลักเกณฑ์ใดในการแบ่งยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย 
    1) แบ่งตามเทคโนโลยีการทำเครื่องมือเครื่องใช้ 
        2) แบ่งตามลักษณะการดำรงชีวิตของผู้คน 

 3. การดำรงชีวิตของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยมีลักษณะอย่างไร 
    อาศัยอยู่ในถ้ำ หรือเพิงผา มีการใช้เครื่องมือหินกะเทาะแบบต่างๆ มีการล่าสัตว์และนำสัตว์ป่ามา

เล้ียง มีการเพาะปลูก และรวมตัวกันอยู่เป็นชุมชน 
 
 4. ปัจจัยใดท่ีทำให้เกิดชุมชนในสุวรรณภูมิ 
    เพราะสุวรรณภูมิหรือดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบัน  เป็นดินแดนท่ีมีความอุดมสมบูรณ์

มาก เหมาะแก่การตั้งหลักแหล่งของชุมชน ทำให้มนุษย์เข้ามาต้ังหลักแหล่งแล้วค่อยๆ ขยายตัวเป็นชุมชน
เล็กๆ ชุมชนบางแห่งขยายตัว
 เป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีการติดต่อแลกเปล่ียนส่ิงของกับชุมชนใกล้เคียงและชุมชนท่ีอยู่ห่างไกล เห็นได้จาก
หลักฐานทาง 
 โบราณคดีท่ีพบ เช่น ตะเกียงโรมัน ท่ีตำบลพงตึก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น 

 5. เพราะเหตุใด เราจึงต้องศึกษาพัฒนาการของชุมชนโบราณก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย 
    เพื่อให้เข้าใจรากฐานอารยธรรมไทยมากยิ่งขึ้น เพราะไทยได้รับมรดกทางวัฒนธรรมจากชุมชมโบราณ

ต่างๆ เหล่านี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมิน    การนำเสนอผลงาน  
 

คำช้ีแจง : ให้ ผู้สอน ประเมินการนำเสนอผลงานของนักเรียนตามรายการท่ีกำหนด  แล้วขีด ✓ ลงในช่อง 
 ท่ีตรงกับระดับคะแนน 
 

ลำดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 
1 เนื้อหาละเอียดชัดเจน     
2 ความถูกต้องของเนื้อหา     
3 ภาษาท่ีใช้เข้าใจง่าย     
4 ประโยชน์ท่ีได้จากการนำเสนอ     
5 วิธีการนำเสนอผลงาน     

                                                                        
รวม 

 

      

                                                                ลงช่ือ .................................................... ผู้ประเมิน  
 ................ /................ /................ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสมบูรณ์ชัดเจน ให้ 4 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องบางส่วน ให้ 3 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่ ให้ 2 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องมาก ให้ 1 คะแนน 
 

 
 
 
 
 

เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
18 - 20 ดีมาก 
14 - 17 ดี 
10 - 13 พอใช้ 

ต่ำกว่า 10 ปรับปรุง 
 



แบบสังเกตพฤติกรรม    การทำงานรายบุคคล  
 

ช่ือ..........................................................................................................  ช้ัน ......................... 

คำช้ีแจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน  แล้วขีด ✓ ลงในช่อง 
 ท่ีตรงกับระดับคะแนน 
 

ลำดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 
1 การแสดงความคิดเห็น     
2 การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น     
3 การทำงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย     
4 ความมีน้ำใจ     
5 การตรงต่อเวลา     

                                                                        
รวม 

 

      

                                                                      ลงช่ือ ....................................................ผู้ประเมิน  
 ................ /................ /................ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ ให้ 4 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยคร้ัง ให้ 3 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางคร้ัง ให้ 2 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยคร้ัง ให้ 1 คะแนน 
 

 
 
 

เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
18 - 20 ดีมาก 
14 - 17 ดี 
10 - 13 พอใช้ 

ต่ำกว่า 10 ปรับปรุง 
 



แบบสังเกตพฤติกรรม    การทำงานกลุ่ม  
 

คำช้ีแจง :  ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน  แล้วขีด ✓ ลงในช่อง 
 ท่ีตรงกับระดับคะแนน 

 

ลำดั
บ ที ่

ชื่อ-สกุล 
ของผู้รับการประเมิน 

ความ 
ร่วมมือกัน 

ทำ
กิจกรรม 

การแสดง
ความ
คิดเห็น 

การรับฟัง
ความ
คิดเห็น 

ความต้ังใจ
ทำงาน 

การแก้ไข 
ปัญหา/
หรือ 

ปรับปรุง 
ผลงาน
กลุ่ม 

รวม 
20 

คะแนน 

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

      

                                                                      ลงช่ือ ....................................................ผู้ประเมิน  
 ................ /................ /................ 
 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ ให้ 4 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยคร้ัง ให้ 3 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางคร้ัง ให้ 2 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยคร้ัง ให้ 1 คะแนน 
 

เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
18 - 20 ดีมาก 
14 - 17 ดี 
10 - 13 พอใช้ 

ต่ำกว่า 10 ปรับปรุง 
 



 
แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

 
คำช้ีแจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน  แล้วขีด ✓ ลงในช่อง 

 ท่ีตรงกับระดับคะแนน 
 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

1. รักชาติ ศาสน์ 
 กษัตริย์ 

1.1 ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และอธิบาย
ความหมายของ เพลงชาติ 

    

1.2 ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าท่ีของนักเรียน     

1.3 ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการทำงานกับสมาชิกในช้ันเรียน     

1.4 เข้าร่วมกิจกรรมท่ีสร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์
ต่อโรงเรียนและชุมชน 

    

1.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือ ปฏิบัติตนตามหลักของ
ศาสนา 

    

1.6 เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตามท่ีโรงเรียน    
และชุมชนจัดขึ้น 

    

2. ซ่ือสัตย์ สุจริต 2.1 ให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง และเป็นจริง     

2.2 ปฏิบัติในส่ิงท่ีถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวที่จะทำความผิด ทำ
ตามสัญญาท่ีตนให้ไว้กับเพื่อน พ่อแม่หรือผู้ปกครอง และครู 

    

2.3 ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง     

3. มีวินัย 
รับผิดชอบ 

3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว        
และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ  

 ในชีวิตประจำวัน 

    

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1 แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ     

4.2 มีการจดบันทึกความรู้อย่างเป็นระบบ     

4.3 สรุปความรู้ได้อย่างมีเหตุผล     

5. อยู่อย่าง
พอเพียง 

5.1 ใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น ส่ิงของ เครื่องใช้ ฯลฯ อย่างประหยัด 
คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี และใช้เวลาอย่างเหมาะสม 

    

5.2 ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแล
อย่างดี 

    

5.3 ปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มีเหตุผล     
5.4 ไม่เอาเปรียบผู้อื่น และไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน พร้อมให้อภัยเมื่อ

ผู้อื่นกระทำผิดพลาด 
    



 
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ด้าน 
รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

 5.5 วางแผนการเรียน การทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันบนพื้นฐาน
ของความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร 

    

5.6 รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงทางสังคม และสภาพแวดล้อม ยอมรับ
และปรับตัว อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

    

6. มุ่งม่ันในการ 
 ทำงาน 

6.1 มีความต้ังใจและพยายามในการทำงานท่ีได้รับมอบหมาย     
6.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสำเร็จ     

7. รักความเป็นไทย 7.1 มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย     

7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย     
8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทำงาน     

8.2 อาสาทำงาน ช่วยคิด ช่วยทำ และแบ่งปันส่ิงของให้ผู้อื่น     
8.3 รู้จักดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและส่ิงแวดล้อมของห้องเรียน 

โรงเรียน ชุมชน  
    

8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน     

 

                                                                       ลงช่ือ ....................................................ผู้ประเมิน  
 ................ /................ /................ 
 
 
 
 
 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ ให้ 4 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยคร้ัง ให้ 3 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางคร้ัง ให้ 2 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยคร้ัง ให้ 1 คะแนน 
 

เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
191 - 108  ดีมาก 
73 - 90 ดี 
54 - 72 พอใช้ 

ต่ำกว่า 54 ปรับปรุง 
 



 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3   แผนการจัดการเรียนรู้ที่   9       เร่ืองราวสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย
รหัสวิชา   ส21131   รายวิชาประวัติศาสตร์       กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1                                   จำนวนเวลาเรียน  1   ชั่วโมง 
    
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  

มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความภูมิใจ และธำรงความเป็น 
                     ไทย 

    ม.1/1 อธิบายเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทยโดยสังเขป 
 
2. สาระสำคัญ (ความคิดรวบยอด) 
 การพัฒนาจากชุมชนมาสู่รัฐโบราณนั้นเป็นไปตามลำดับจากชุมชน เป็นบ้านเมือง แคว้นหรือรัฐ และ
อาณาจักร 
 
3.  สาระการเรียนรู้ 
3.1.1 สาระการเรียนรู้ ( ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 
  สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยโดยสังเขป 
3.1.2  สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน ( ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 
พัฒนาการจากชุมชนมาสู่รัฐโบราณ 
3.2 ทักษะกระบวนการ 

3.2.1.............................................................................................................................................................  
3.2.2.............................................................................................................................................................  

3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจำหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่เกิดในหน่วย
การเรียนรู้) 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
3.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้) 
  4.1 รักชาติ 
  4.2 ซื่อสัตย์สุจริต 
  4.3 มีวินัย 
  4.4  ใฝ่ความรู้ 
  4.5 อยู่อย่างพอเพียง 
  4.6 มุ่งมั่นในการทำงาน 
  4.7 รักความเป็นไทย 
  4.8 มีจิตสาธารณะ 
3.4 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน(ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   3.1  ความสามารถในการส่ือสาร 
   3.2  ความสามารถในการคิด 



   3.3  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
   3.4  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
   3.5  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
3.5 ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
  Reading: อ่านออก 
  Writing: เขียนได้ 
  Arithmatic: มีทักษะในการคำนวณ 
  Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ 
  Creativity and Innovation: คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
  Collaboration Teamwork and Leadership: ให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นทีมมีภาวะผู้นำ 
  Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการส่ือสาร และรู้เท่าทันส่ือ 
  Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
  Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
  Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
  Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญท่ีผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีเพื่อ 
      เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
3.6 การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
 บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
 บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................ 
 บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ................................................................................................................ 
 
4.  ช้ินงาน (รวบยอด) 
 - ใบงานที่ 3.2  

 
5.การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ 
ตรวจใบงานท่ี 3.2 ใบงานท่ี 3.2 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตความมีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  และ
มุ่งมั่นในการทำงาน 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 



6.กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที่ 1   กระตุ้นความสนใจ 

  ครูให้นักเรียนดูภาพตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ แล้วครู  และนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกบัตัวอย่าง
หลักฐานดังกล่าวว่า    เป็นของท่ีทำขึ้นจากชุมชนโบราณในดินแดนไทยชุมชนใด ครูคอยกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนมี
ส่วนร่วมในการตอบคำถาม  เพื่อทบทวนความรู้เดิมของนักเรียน 
ขั้นที่ 2   สำรวจค้นหา 

 1. นักเรียนกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1) จับคู่กันเป็น 2 คู่ ให้แต่ละคู่ร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง 
พัฒนาการจากชุมชนมาสู่รัฐโบราณ จากหนังสือเรียนหรือบทเรียนคอมพิวเตอร์ Smart L.O. LMS Lite แล้ว
บันทึกความรู้ท่ีได้จากการศึกษาลงในแบบบันทึกการอ่าน 

 2. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด ชุมชนที่พัฒนามาเป็นรัฐโบราณ มักต้ังอยู่ในภูมิประเทศแบบใด 
 (บริเวณท่ีอยู่ใกล้ทะเลหรือบริเวณท่ีราบลุ่มแม่น้ำ) 
ขั้นที่ 3   อธิบายความรู้ 

 1. นักเรียนแต่ละคู่รวมกลุ่มเดิม (4 คน) ผลัดกันอธิบายความรู้ท่ีได้จากการศึกษาให้เพื่อนอีกคู่หนึ่งในกลุ่มฟัง 
ผลัดกันซักถามข้อสงสัยและผลัดกันอธิบายจนทุกคนมีความเข้าใจชัดเจนตรงกัน 

  2. ครูอธิบายความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของชุมชนโบราณในด้านต่างๆ ให้นักเรียนฟังเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

 3. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด อาณาจักรยุคแรกๆ ที่มีอิทธิพลบนผืนแผ่นดินไทย  คืออาณาจักรใด 

 (อาณาจักรอิศานปุระ) 

 ขั้นที่ 4   ขยายความเข้าใจ 

 1. สมาชิกในแต่ละกลุ่มช่วยกันทำใบงานที่ 3.2 เร่ือง พัฒนาการจากชุมชนมาสู่รัฐโบราณ เมื่อทำเสร็จแล้ว
ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องและเติมเต็มคำตอบให้สมบูรณ์ 

 2. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด ปัจจัยที่ส่งเสริมให้แคว้นเจริญเป็นอาณาจักร มีอะไรบ้าง 
 (ปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ ปัจจัยด้านการทหารท่ีเข้มแข็งมั่นคง และปัจจัยด้านเศรษฐกิจท่ีมั่งค่ัง) 

ขั้นที่ 5   ตรวจสอบผล 

 1. ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยคำตอบในใบงานท่ี 3.4 
 2. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง พฒันาการจากชุมชนมาสู่รัฐโบราณ 

 3. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด แคว้นที่พัฒนามาเป็นอาณาจักรบนผืนแผ่นดินไทยมีแห่งใดบ้าง จง
ยกตัวอย่าง (อาณาจักรศรีวิชัย อาณาจักรนครศรีธรรมราช อาณาจักรสุโขทัย อาณาจักรอยุธยา เป็นต้น) 

7. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
  1) หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ม.1 
  2) บทเรียนคอมพิวเตอร์ Smart L.O. LMS Lite ประวัติศาสตร์ ม.1 บริษัท เพลย์เอเบิล จำกัด
   3) บัตรภาพ 
  4) ใบงานท่ี 3.2 เรื่อง พัฒนาการจากชุมชนมาสู่รัฐโบราณ 
 
  



8. บันทึกหลังการสอน 
 8.1 ด้านความรู้ 
....................................................................................................................................................................................
............ ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 8.2 ด้านทักษะกระบวนการ 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 8.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  8.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจำแผนการเรียนรู้) 
....................................................................................................................................................................................
.......... ......................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
  8.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

8.4 ด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
.................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
9. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
....................................................................................................................................................................................
........ ........................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
       
 
 
10. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 

ลงช่ือ ....................................................... ผู้สอน 
          (นางสาวพิมพ์พิชชา  สุนจิรัตน์) 
วันท่ี ......................................................................... 

ลงช่ือ .......................................................  
       (  นายพรเทพ  พันพุก) 
วันท่ี ......................................................................... 



ภาพลูกปัดหินคาร์นีเลียน พบที่ อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี 
ภาพตราประทับดินเผา พบที่ อ. ตาคลี จ. 

นครสวรรค์ 

ภาพปูนปั้นรูปหนา้คนต่างชาติ พบที่เมืองคูบัว จ. ราชบุรี ภาพเหรียญเงิน พบทั่วไปตามเมืองท่าชายฝั่งทะเล 

ภาพโครงกระดูกมนุษย์ พบที่บ้านโนนวัด จ. 
นครราชสีมา ภาพปรางค์แขก อ. เมือง จ. ลพบุรี 


 

ที่มา : ณรงค์ พ่วงพิศ และวุฒิชัย มูลศิลป์. 2552. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ม.1. พิมพ์ครั้งท่ี 
9.    กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์. 

  

บตัรภาพ 



ใบงานที ่3.2 พัฒนาการจากชุมชนมาสู่รัฐโบราณ 
 
คำช้ีแจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ 
 
1.ปัจจัยใดท่ีทำให้ชุมชนสามารถพัฒนามาเป็นบ้านเมืองได้ 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
2. ปัจจัยใดท่ีทำให้บ้านเมืองสามารถพัฒนาเป็นแคว้นหรือรัฐได้ 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
3. สภาพสังคมของแคว้นประกอบด้วยชนชั้นใดบ้าง 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
4. ปัจจัยใดบ้างท่ีส่งผลให้การพัฒนาจากแคว้นหรือรัฐขึ้นเป็นอาณาจักรในแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
5.เพราะเหตุใด เราจึงต้องศึกษาพัฒนาการของชุมชนโบราณก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงานที ่3.2 พัฒนาการจากชุมชนมาสู่รัฐโบราณ 
 
คำช้ีแจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ 
 
  1. ปัจจัยใดท่ีทำให้ชุมชนสามารถพัฒนามาเป็นบ้านเมืองได้ 
    1) การเลือกต้ังชุมชนในภูมิประเทศท่ีเหมาะสม

 2) การติดต่อกับชุมชนภายนอก 

 
 2. ปัจจัยใดท่ีทำให้บ้านเมืองสามารถพัฒนาเป็นแคว้นหรือรัฐได้ 
    1) การรวมตัวอยู่ในอาณาเขตท่ีแน่นอนชัดเจน

  2) การมีผู้คนจำนวนมากพอและมีผู้นำหรือผู้ปกครอง
  3) ผู้ปกครองจัดการปกครองให้เป็นระเบียบและเกิดความสงบสุขในสังคม
   

 3. สภาพสังคมของแคว้นประกอบด้วยชนชั้นใดบ้าง 
    ชนช้ันปกครอง คือ กษัตริย์และขุนนาง และชนช้ันท่ีถูกปกครอง คือ ราษฏรทั่วไป โดยมีพระสงฆ์ 

นักบวช  พราหมณ์ทำหน้าท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 

 
 4. ปัจจัยใดบ้างท่ีส่งผลให้การพัฒนาจากแคว้นหรือรัฐขึ้นเป็นอาณาจักรในแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน 
    1) สภาพท่ีต้ังทางภูมิศาสตร์

  2) ความพร้อมทางเศรษฐกิจ
  3) ความเข้มแข็งทางทหาร
  4) ความศักดิ์สิทธิ์ของผู้ปกครอง
  

 
 5. รัฐโบราณมีความสำคัญต่อรัฐไทยในเวลาต่อมาอย่างไรบ้าง 
    เป็นรากฐานสำคัญของอารยธรรมไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 

คำช้ีแจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน  แล้วขีด ✓ ลงในช่อง 
 ท่ีตรงกับระดับคะแนน 

 
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ด้าน รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 
1. รักชาติ ศาสน์ 
 กษัตริย์ 

1.1 ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และอธิบาย
ความหมายของ เพลงชาติ 

    

1.2 ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าท่ีของนักเรียน     
1.3 ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการทำงานกับสมาชิกในช้ันเรียน     

1.4 เข้าร่วมกิจกรรมท่ีสร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์
ต่อโรงเรียนและชุมชน 

    

1.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือ ปฏิบัติตนตามหลักของ
ศาสนา 

    

1.6 เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตามท่ีโรงเรียน    
และชุมชนจัดขึ้น 

    

2. ซ่ือสัตย์ สุจริต 2.1 ให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง และเป็นจริง     
2.2 ปฏิบัติในส่ิงท่ีถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวที่จะทำความผิด ทำ

ตามสัญญาท่ีตนให้ไว้กับเพื่อน พ่อแม่หรือผู้ปกครอง และครู 
    

2.3 ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง     
3. มีวินัย 

รับผิดชอบ 
3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว        

และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ  
 ในชีวิตประจำวัน 

    

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1 แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ     

4.2 มีการจดบันทึกความรู้อย่างเป็นระบบ     
4.3 สรุปความรู้ได้อย่างมีเหตุผล     

5. อยู่อย่าง
พอเพียง 

5.1 ใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น ส่ิงของ เครื่องใช้ ฯลฯ อย่างประหยัด 
คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี และใช้เวลาอย่างเหมาะสม 

    

5.2 ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแล
อย่างดี 

    

5.3 ปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มีเหตุผล     
5.4 ไม่เอาเปรียบผู้อื่น และไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน พร้อมให้อภัยเมื่อ

ผู้อื่นกระทำผิดพลาด 
    

 



คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

 5.5 วางแผนการเรียน การทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันบนพื้นฐาน
ของความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร 

    

5.6 รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงทางสังคม และสภาพแวดล้อม ยอมรับ
และปรับตัว อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

    

6. มุ่งม่ันในการ 
 ทำงาน 

6.1 มีความต้ังใจและพยายามในการทำงานท่ีได้รับมอบหมาย     
6.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสำเร็จ     

7. รักความเป็นไทย 7.1 มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย     

7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย     

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทำงาน     

8.2 อาสาทำงาน ช่วยคิด ช่วยทำ และแบ่งปันส่ิงของให้ผู้อื่น     

8.3 รู้จักดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและส่ิงแวดล้อมของห้องเรียน 
โรงเรียน ชุมชน  

    

8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน     

 

                                                                       ลงช่ือ ....................................................ผู้ประเมิน  
 ................ /................ /................ 
 
 
 
 
 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ ให้ 4 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยคร้ัง ให้ 3 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางคร้ัง ให้ 2 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยคร้ัง ให้ 1 คะแนน 
 

เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
191 - 108  ดีมาก 
73 - 90 ดี 
54 - 72 พอใช้ 

ต่ำกว่า 54 ปรับปรุง 
 



 
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ที่10  เร่ืองการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาของอาณาจักรโบราณก่อน   
                                                               สมัยสุโขทัย 
รหัสวิชา   ส21131   รายวิชาประวัติศาสตร์      กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1                                   จำนวนเวลาเรียน  2   ชั่วโมง 
    
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  

มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความภูมิใจ และธำรงความเป็น 
                     ไทย 

    ม.1/1 อธิบายเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทยโดยสังเขป 
 
2. สาระสำคัญ (ความคิดรวบยอด) 
 การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาของอาณาจักรโบราณก่อนสมัยสุโขทัยนั้นมีปัจจัยเกื้อหนุนท่ีสำคัญหลายประการซึ่ง
ภูมิปัญญาดังกล่าวมีผลดีต่อวิถีการดำเนินชีวิตของชาวไทย 
 
3.  สาระการเรียนรู้ 
3.1.1 สาระการเรียนรู้ ( ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 
  - 
3.1.2  สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน ( ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 

- การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาของอาณาจักรโบราณก่อนสมัยสุโขทัย 
3.2 ทักษะกระบวนการ 

3.2.1.............................................................................................................................................................  
3.2.2.............................................................................................................................................................  

3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจำหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่เกิดในหน่วย
การเรียนรู้) 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
3.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้) 
  4.1 รักชาติ 
  4.2 ซื่อสัตย์สุจริต 
  4.3 มีวินัย 
  4.4  ใฝ่ความรู้ 
  4.5 อยู่อย่างพอเพียง 
  4.6 มุ่งมั่นในการทำงาน 
  4.7 รักความเป็นไทย 
  4.8 มีจิตสาธารณะ 
 



3.4 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน(ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   3.1  ความสามารถในการส่ือสาร 
   3.2  ความสามารถในการคิด 
   3.3  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
   3.4  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
   3.5  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
3.5 ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
  Reading: อ่านออก 
  Writing: เขียนได้ 
  Arithmatic: มีทักษะในการคำนวณ 
  Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ 
  Creativity and Innovation: คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
  Collaboration Teamwork and Leadership: ให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นทีมมีภาวะผู้นำ 
  Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการส่ือสาร และรู้เท่าทันส่ือ 
  Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
  Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
  Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
  Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญท่ีผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีเพื่อ 
      เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
3.6 การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
 บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
 บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................ 
 บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ................................................................................................................ 
 
4.  ช้ินงาน (รวบยอด) 
 - ใบงานท่ี 3.3  

 
5.การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ 
ตรวจใบงานท่ี 3.3  ใบงานท่ี 3.3 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

ประเมินการนำเสนอผลงาน แบบประเมินการนำเสนอผลงาน 
ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นใน
การทำงาน 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการ
เรียนรู้ท่ี 3 

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการ
เรียนรู้ท่ี 3  

ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
  

ตรวจหนังสือเล่มเล็ก เรื่อง พัฒนาการของ
อาณาจักรโบราณก่อนสมัยสุโขทัย 

แบบประเมินหนังสือเล่มเล็ก เรื่อง 
พัฒนาการของอาณาจักรโบราณก่อน
สมัย  สุโขทัย 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 



6.กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที่ 1   นำเข้าสู่บทเรียน 
 1. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับภูมิปัญญาของคนในอาณาจักรโบราณก่อนสมัยสุโขทัย ว่ามี

ความสำคัญต่อการศึกษาประวัติศาสตร์สุโขทัยและประวัติศาสตร์ไทยอย่างไร นักเรียนรู้จักภูมิปัญญา
อะไรบ้างในชุมชนของนักเรียน (พิจารณาตามคำตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน ดุลยพินิจของครูผู้สอน) 

ขั้นที่ 2   จัดการเรียนรู้ 
 1. นักเรียนแต่ละกลุ่ม ร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาของอาณาจักรโบราณก่อนสมัยสุโขทัย 

จากหนังสือเรียนหรือบทเรียนคอมพิวเตอร์ Smart L.O. LMS Lite ในหัวข้อท่ีกำหนดให้ ดังนี้ 
  -  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาของอาณาจักรโบราณก่อนสมัยสุโขทัย 
  - ผลงานสร้างสรรค์ภูมิปัญญาของอาณาจักรโบราณก่อนสมัยสุโขทัย 
  แล้วบันทึกความรู้ท่ีได้จากการศึกษาลงในแบบบันทึกการอ่าน จากนั้นร่วมกันสรุปสาระสำคัญ 
  2. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันทำใบงานที่ 3.3 เร่ือง ภูมิปัญญาของอาณาจักรโบราณก่อนสมัยสุโขทัย 
  3. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของใบงานท่ี 3.3 หากมีข้อบกพร่องให้ช่วยกันแก้ไขและเติม

เต็มคำตอบให้สมบูรณ์ 
 4. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานในใบงานที่ 3.3   ครูและเพื่อนกลุ่มอื ่นร่วมกันตรวจสอบความ

ถูกต้องและให้ข้อเสนอแนะ 
 5. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด การศึกษาภูมิปัญญาของคนในอาณาจักรโบราณเกิดประโยชน์

อย่างไรบ้าง  (ทำให้เข้าใจวิถีชีวิตของคนในอาณาจักรโบราณ และเข้าใจรากฐานอารยธรรมไทยมากยิ่งขึ้น) 
ขั้นที่ 3   สรุปและนำหลักการไปประยุกต์ใช้ 
 1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง การสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาของอาณาจักรโบราณก่อนสมัยสุโขทัย 
 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษาไปประยุกต์  ใช้ในการศึกษาภูมิปัญญาของอาณาจักรโบราณ

ของประเทศในกลุ่มอาเซียน แล้วนำผลการศึกษามาเล่าสู่กันฟัง  (นอกเวลาเรียน) 
 3. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด  ภูมิปัญญาของอาณาจักรโบราณของประเทศในกลุ่มอาเซียนประเทศ

ใดบ้าง ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับประเทศไทย อธิบายเหตุผล   
 ขั้นที่ 4   วัดและประเมินผล 
 1. ครูวัดและประเมินผลนักเรียนจากการทำใบงานท่ี 3.3 
 2. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด เพราะเหตุใด ภูมิปัญญาของคนในอาณาจักรโบราณจึงมีความ

คล้ายคลึงกัน อธิบายเหตุผล  (เพราะต้ังอยู่ในลักษณะภูมิประเทศคล้ายคลึงกัน มีความเช่ือคล้ายคลึงกัน 
ติดต่อกับอาณาจักรภายนอกกลุ่มเดียวกัน) 

 • ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำหนังสือเล่มเล็ก เร่ือง พัฒนาการของอาณาจักรโบราณ           
ก่อนสมัยสุโขทัย  โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามท่ีกำหนด ดังนี้ 

  1) การอธิบายพัฒนาการของชุมชนโบราณในภาคต่างๆ ของไทย 
  2) การอธิบายการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย 
  3) การอธิบายพัฒนาการของอาณาจักรโบราณก่อนสมัยสุโขทัย 
  4) การอธิบายการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาของอาณาจักรโบราณก่อนสมัยสุโขทัย 
 

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
7. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1) หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ม.1  
 2) ใบงานท่ี 3.3 เรื่อง ภูมิปัญญาของอาณาจักรโบราณก่อนสมัยสุโขทัย 



8. บันทึกหลังการสอน 
 8.1 ด้านความรู้ 
....................................................................................................................................................................................
............ ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 8.2 ด้านทักษะกระบวนการ 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
 8.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  8.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจำแผนการเรียนรู้) 
....................................................................................................................................................................................
.......... ......................................................................................................................................................................... 
  8.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 

8.4 ด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
.................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
9. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
....................................................................................................................................................................................
........ ........................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
       
 
 
 
10. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ ....................................................... ผู้สอน 
          (นางสาวพิมพ์พิชชา  สุนจิรัตน์) 
วันท่ี ......................................................................... 

ลงช่ือ .......................................................  
             (  นายพรเทพ  พันพุก) 
วันท่ี ......................................................................... 



 

การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด ) 

 
แบบประเมินหนังสือเล่มเล็ก เร่ือง พัฒนาการของอาณาจักรโบราณก่อนสมัยสุโขทัย 

ลำดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 
1 การอธิบายพัฒนาการของชุมชนโบราณ 

ในภาคต่างๆ ของไทย 
    

2 การอธิบายการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาของ 
มนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย 

    

3 การอธิบายพัฒนาการของอาณาจักรโบราณก่อน
สมัยสุโขทัย 

    

4 การอธิบายการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาของอาณาจักร
โบราณก่อนสมัยสุโขทัย 

    

รวม  
 

ลงช่ือ...................................................ผู้ประเมิน 
  ................/.................../.............. 
 
 
 
 
 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  
 ดีมาก = 4 คะแนน 
 ดี = 3 คะแนน 
 พอใช้ = 2 คะแนน 
 ปรับปรุง = 1 คะแนน 
 

 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
14 - 16 ดีมาก 
11 - 13 ดี 
8 - 10 พอใช้ 

ต่ำกว่า 8 ปรับปรุง 
 



 
 

ใบงานที ่3.3 ภูมิปญัญาของอาณาจักรโบราณก่อนสมัยสุโขทัย 
 
คำช้ีแจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ 
 
1.ปัจจัยใดท่ีเป็นตัวกำหนดให้มนุษย์สร้างสรรค์ภูมิปัญญาต่างๆ 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
2. ลักษณะทางวัฒนธรรมใดท่ีคนในอาณาจักรโบราณมีเหมือนกัน 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
3.ปัจจัยภายนอกปัจจัยใดมีผลต่อภูมิปัญญาของคนในอาณาจักรโบราณ
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
4. ภูมิปัญญาของคนในอาณาจักรโบราณมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องใดบ้าง 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
5.ภูมิปัญญาด้านใดของคนในอาณาจักรโบราณท่ีนักเรียนช่ืนชอบหรือสนใจ อธิบายเหตุผล 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 



 
 

ใบงานที ่3.3 พัฒนาการจากชุมชนมาสู่รัฐโบราณ 
 
คำช้ีแจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ 
 
  1. ปัจจัยใดท่ีเป็นตัวกำหนดให้มนุษย์สร้างสรรค์ภูมิปัญญาต่างๆ 
    ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และส่ิงแวดล้อม 
 
 2. ลักษณะทางวัฒนธรรมใดท่ีคนในอาณาจักรโบราณมีเหมือนกัน 
    วัฒนธรรมการกินข้าว 
   
 3. ปัจจัยภายนอกปัจจัยใดมีผลต่อภูมิปัญญาของคนในอาณาจักรโบราณ 
    ความเช่ือ ศาสนา และภาษา 
 
 4. ภูมิปัญญาของคนในอาณาจักรโบราณมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องใดบ้าง 
   1) การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม เช่น การพัฒนาพนัธุ์ข้าว การใช้วัวไถนาแทนคน เป็นต้น

 2) การเลือกทำเลท่ีต้ังบ้านเมืองให้เหมาะสมกับการประกอบอาชีพ การปกครอง การค้าขาย และ
การติดต่อกับอาณาจักรอื่นๆ   เป็นต้น
 3) การประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นใช้ เช่น ดัดแปลงภาษาบาลี-สันสกฤตท่ีรับมาจากอินเดียผสมกับภาษา
พื้นเมืองกลายเป็นภาษามอญ เป็นต้น  
  4) แสดงความศรัทธาในศาสนา เช่น การสร้างงานสถาปัตยกรรม วัด ปราสาทหิน และงาน
ประติมากรรมพระพุทธรูป  พระโพธิสัตว์ เป็นต้น 

 
 5. ภูมิปัญญาด้านใดของคนในอาณาจักรโบราณท่ีนักเรียนช่ืนชอบหรือสนใจ อธิบายเหตุผล 
 (พิจารณาตามคำตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน)

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบประเมิน    การนำเสนอผลงาน  

 

คำช้ีแจง : ให้ ผู้สอน ประเมินการนำเสนอผลงานของนักเรียนตามรายการท่ีกำหนด  แล้วขีด ✓ ลงในช่อง 
 ท่ีตรงกับระดับคะแนน 
 

ลำดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 
1 เนื้อหาละเอียดชัดเจน     
2 ความถูกต้องของเนื้อหา     
3 ภาษาท่ีใช้เข้าใจง่าย     
4 ประโยชน์ท่ีได้จากการนำเสนอ     
5 วิธีการนำเสนอผลงาน     

                                                                        
รวม 

 

      

                                                                   ลงช่ือ .................................................... ผู้ประเมิน  
 ................ /................ /................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสมบูรณ์ชัดเจน ให้ 4 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องบางส่วน ให้ 3 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่ ให้ 2 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องมาก ให้ 1 คะแนน 
 

 
 
 
 

เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
18 - 20 ดีมาก 
14 - 17 ดี 
10 - 13 พอใช้ 

ต่ำกว่า 10 ปรับปรุง 
 



 
แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

 
คำช้ีแจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน  แล้วขีด ✓ ลงในช่อง 

 ท่ีตรงกับระดับคะแนน 
 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

1. รักชาติ ศาสน์ 
 กษัตริย์ 

1.1 ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และอธิบาย
ความหมายของ เพลงชาติ 

    

1.2 ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าท่ีของนักเรียน     
1.3 ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการทำงานกับสมาชิกในช้ันเรียน     
1.4 เข้าร่วมกิจกรรมท่ีสร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์

ต่อโรงเรียนและชุมชน 
    

1.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือ ปฏิบัติตนตามหลักของ
ศาสนา 

    

1.6 เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตามท่ีโรงเรียน    
และชุมชนจัดขึ้น 

    

2. ซ่ือสัตย์ สุจริต 2.1 ให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง และเป็นจริง     
2.2 ปฏิบัติในส่ิงท่ีถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวที่จะทำความผิด ทำ

ตามสัญญาท่ีตนให้ไว้กับเพื่อน พ่อแม่หรือผู้ปกครอง และครู 
    

2.3 ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง     
3. มีวินัย 

รับผิดชอบ 
3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว        

และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ  
 ในชีวิตประจำวัน 

    

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1 แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ     
4.2 มีการจดบันทึกความรู้อย่างเป็นระบบ     
4.3 สรุปความรู้ได้อย่างมีเหตุผล     

5. อยู่อย่าง
พอเพียง 

5.1 ใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น ส่ิงของ เครื่องใช้ ฯลฯ อย่างประหยัด 
คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี และใช้เวลาอย่างเหมาะสม 

    

5.2 ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแล
อย่างดี 

    

5.3 ปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มีเหตุผล     
5.4 ไม่เอาเปรียบผู้อื่น และไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน พร้อมให้อภัยเมื่อ

ผู้อื่นกระทำผิดพลาด 
    

 
 
 
 



 
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ด้าน รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 
 5.5 วางแผนการเรียน การทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันบนพื้นฐาน

ของความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร 
    

5.6 รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงทางสังคม และสภาพแวดล้อม ยอมรับ
และปรับตัว อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

    

6. มุ่งม่ันในการ 
 ทำงาน 

6.1 มีความต้ังใจและพยายามในการทำงานท่ีได้รับมอบหมาย     
6.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสำเร็จ     

7. รักความเป็นไทย 7.1 มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย     
7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย     

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทำงาน     
8.2 อาสาทำงาน ช่วยคิด ช่วยทำ และแบ่งปันส่ิงของให้ผู้อื่น     
8.3 รู้จักดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและส่ิงแวดล้อมของห้องเรียน 

โรงเรียน ชุมชน  
    

8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน     
 
                                                                       ลงช่ือ ....................................................ผู้ประเมิน  
 ................ /................ /................ 
 
 
 
 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ ให้ 4 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยคร้ัง ให้ 3 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางคร้ัง ให้ 2 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยคร้ัง ให้ 1 คะแนน 
 

เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
191 - 108  ดีมาก 
73 - 90 ดี 
54 - 72 พอใช้ 

ต่ำกว่า 54 ปรับปรุง 
 



 




