
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  เรื่อง  การนับเวลา เดือนทางจันทรคติและศักราช
ในโลก วิชา  ประวัติศาสตร์     ชื่อรายวิชา  ประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  4   ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา  2565 เวลา  1 ชั่วโมง    
อาจารย์ผู้สอน นางสาวชนกนาถ  แสงทอง 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 ส 4.1 ม. 4-6/1 ตระหนักถึงความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการ
เปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. สามารถเปรียบเทียบศักราชของไทยและศักราชอ่ืนในโลก 
 2. สามารถน าวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์และสาระอ่ืนๆทางสังคมศึกษา 
 
 สาระส าคัญ 

   การนับเวลาแบบไทยหรือการนับเวลาตามประเพณี เป็นวิธีที่คนไทยใช้กันมาแต่โบราณปรากฏในเอกสาร
ประวัติศาสตร์ไทยเก่าๆ จึงควรท าความเข้าใจวิธีอ่าน เพื่อน าข้อมูลในเอกสารมาใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ 
สาระการเรียนรู้ 
 1. การนับเวลา และเดือนทางจันทรคติ 
 2. ศักราชในโลก 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย รับผิดชอบ  
 2. ใฝ่เรียนรู้  
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
สมรรถนะส าคัญ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
  -ทักษะการคิดวิเคราะห์  
  -ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน 
          1. ครใูห้นักเรียนตอบค าถาม โดยมีค าถาม ดังต่อไปนี้ 
  - นักเรียนรู้จักการนับเวลาของไทย หรือไม่ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
          2. ครูอธิบายความหมายของการนับเวลาของไทยในรอบวัน รอบกลางคืน และปีนักษัตรของไทย 



          3. ครูให้นักเรียนตอบค าถามโดยการสุ่มเรียกเลขท่ี  โดยมีค าถาม  ดังนี้ 
    - ก่อนหน้าปีฉลู คือ ปีนักษัตรใด 
          4. ครูอธิบาย เรื่อง ศักราชในโลกรวมถึงศักราชของไทย 
          5. ครูให้นักเรียนวิเคราะห์โจทย์ เรื่องศักราช และจดบันทึกลงในสมุด 
กิจกรรมรวบยอด 
           6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียนและท าแบบฝึกหัดท้ายคาบเรียน 
สื่อการเรียนรู้ 
 1.  หนังสือประวัติศาสตร์  ม.4 
แหล่งการเรียนรู้ 
 1.  Power  Point  การนับเวลา เดือนทางจันทรคติและศักราชในโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวัดและการประเมินผล 
  

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระส าคัญ    สาระส าคัญ                              

การนับเวลาแบบไทยหรือการนับ
เวลาตามประเพณี เป็นวิธีที่คน
ไทยใช้กันมาแต่โบราณปรากฏใน
เอกสารประวัติศาสตร์ไทยเก่าๆ 
จึงควรท าความเข้าใจวิธีอ่าน เพ่ือ
น าข้อมูลในเอกสารมาใช้ใน
การศึกษาประวัติศาสตร์ 

- สมุด  
 
 

-แบบบันทึกกิจกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
แสดงออก แนะน าผู้อ่ืน และยก
ย่องบุคคลที่มีความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละ 

- สมดุ  -แบบบันทึกกิจกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่
เรียนรู้มุ่งมั่นในการท างาน และรัก
ความเป็นไทย 

-แบบประเมินสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน 

-แบบฝึกปฏิบัติ ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

สมรรถนะ  ประเมิน
ความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด และ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

แบบประเมินสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน 

-แบบฝึกปฏิบัติ ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน  
 1. ผลการสอน 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 2. ปัญหาและอุปสรรค 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 3. ข้อเสนอแนะ 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ.........................................................ผู้สอน 
                               (  นางสาวชนกนาถ  แสงทอง  )

                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  เรื่อง  สมัยทางประวัติศาสตร์  
วิชา  ประวัติศาสตร์     ชื่อรายวิชา  ประวัติศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  4   ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา  2565 เวลา  1 ชั่วโมง    
อาจารย์ผู้สอน นางสาวชนกนาถ  แสงทอง 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 ส 4.1 ม. 4-6/1 ตระหนักถึงความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการ
เปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. สามารถเปรียบเทียบศักราชของไทยและศักราชอ่ืนในโลก 
 2. สามารถน าวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์และสาระอ่ืนๆทางสังคมศึกษา 
 
 สาระส าคัญ 

   การนับเวลาแบบไทยหรือการนับเวลาตามประเพณี เป็นวิธีที่คนไทยใช้กันมาแต่โบราณปรากฏในเอกสาร
ประวัติศาสตร์ไทยเก่าๆ จึงควรท าความเข้าใจวิธีอ่าน เพื่อน าข้อมูลในเอกสารมาใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ 
สาระการเรียนรู้ 
 1. การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย รับผิดชอบ  
 2. ใฝ่เรียนรู้  
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
สมรรถนะส าคัญ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
  -ทักษะการคิดวิเคราะห์  
  -ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน 
          1. ครูให้นักเรียนตอบค าถาม โดยมีค าถาม ดังต่อไปนี้ 
  - ยุคหินแบ่งย่อยเป็นกี่ยุค 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
          2. ครูอธิบาย เรื่อง การแบ่งยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์ 



          3. ครูให้นักเรียนจับคู่เพ่ือทบทวนบทเรียนแล้วบตอบค าถาม 
          4. ครใูห้นักเรียนตอบค าถาม 
กิจกรรมรวบยอด 
           5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียนและท าแบบฝึกหัดท้ายคาบเรียน 
สื่อการเรียนรู้ 
 1.  หนังสือประวัติศาสตร์  ม.4 
แหล่งการเรียนรู้ 
 1.  Power  Point  สมัยทางประวัติศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวัดและการประเมินผล 
  

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระส าคัญ    สาระส าคัญ                              

การนับเวลาแบบไทยหรือการนับ
เวลาตามประเพณี เป็นวิธีที่คน
ไทยใช้กันมาแต่โบราณปรากฏใน
เอกสารประวัติศาสตร์ไทยเก่าๆ 
จึงควรท าความเข้าใจวิธีอ่าน เพ่ือ
น าข้อมูลในเอกสารมาใช้ใน
การศึกษาประวัติศาสตร์ 

- สมุด  
 
 

-แบบบันทึกกิจกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
แสดงออก แนะน าผู้อ่ืน และยก
ย่องบุคคลที่มีความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละ 

- สมดุ  -แบบบันทึกกิจกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่
เรียนรู้มุ่งมั่นในการท างาน และรัก
ความเป็นไทย 

-แบบประเมินสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน 

-แบบฝึกปฏิบัติ ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

สมรรถนะ  ประเมิน
ความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด และ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

แบบประเมินสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน 

-แบบฝึกปฏิบัติ ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน  
 1. ผลการสอน 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 2. ปัญหาและอุปสรรค 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 3. ข้อเสนอแนะ 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ.........................................................ผู้สอน 
                               (  นางสาวชนกนาถ  แสงทอง  )

                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  เรื่อง  หลักฐานทางประวัติศาสตร์  
วิชา  ประวัติศาสตร์     ชื่อรายวิชา  ประวัติศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  4   ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา  2565 เวลา  1 ชั่วโมง    
อาจารย์ผู้สอน นางสาวชนกนาถ  แสงทอง 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 ส 4.1 ม. 4-6/1 ตระหนักถึงความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการ
เปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. สามารถเปรียบเทียบศักราชของไทยและศักราชอ่ืนในโลก 
 2. สามารถน าวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์และสาระอ่ืนๆทางสังคมศึกษา 
 
 สาระส าคัญ 

   หลักฐานทางประวัติศาสตร์ คือ ร่องรอยจากการกระท าของมนุษย์หรือร่องรอยของอดีต ในการศึกษา
ประวัติศาสตร์จ าเป็นต้องอาศัยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ มาศึกษา วิเคราะห์ ตีความข้อมูลได้ และตรวจสอบ
ความถูกต้องของเรื่องราวเหตการณ์นั้นๆ 
สาระการเรียนรู้ 
 1. ประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย รับผิดชอบ  
 2. ใฝ่เรียนรู้  
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
สมรรถนะส าคัญ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
  -ทักษะการคิดวิเคราะห์  
  -ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน 
          1. ครทูวบทวนการเรียนสัปดาห์ที่แล้ว 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
          2. ครูอธิบาย เรื่อง ประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 



          3. ครอูธิบาย เรื่อง หลักฐานทางประวัติศาสตร์ของไทย 
          4. ครใูห้นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม และให้นักเรียนรวบรวมหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร
และไม่เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งวิเคราะห์หลักฐานชิ้นนั้น ว่าหลักฐานบอกเรื่องราวอะไรบ้าง แล้วสรุปลง
ในสมุดเพื่อบันทึกผล 
กิจกรรมรวบยอด 
           5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียนและท าแบบฝึกหัดท้ายคาบเรียน 
สื่อการเรียนรู้ 
 1.  หนังสือประวัติศาสตร์  ม.4 
แหล่งการเรียนรู้ 
 1.  Power  Point  หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวัดและการประเมินผล 
  

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระส าคัญ    สาระส าคัญ                              

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ คือ 
ร่องรอยจากการกระท าของ
มนุษย์หรือร่องรอยของอดีต ใน
การศึกษาประวัติศาสตร์
จ าเป็นต้องอาศัยหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ มาศึกษา 
วิเคราะห์ ตีความข้อมูลได้ และ
ตรวจสอบความถูกต้องของ
เรื่องราวเหตการณ์นั้นๆ 

- สมุด  
 
 

-แบบบันทึกกิจกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
แสดงออก แนะน าผู้อ่ืน และยก
ย่องบุคคลที่มีความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละ 

- สมดุ  -แบบบันทึกกิจกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่
เรียนรู้มุ่งมั่นในการท างาน และรัก
ความเป็นไทย 

-แบบประเมินสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน 

-แบบฝึกปฏิบัติ ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

สมรรถนะ  ประเมิน
ความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด และ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

แบบประเมินสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน 

-แบบฝึกปฏิบัติ ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน  
 1. ผลการสอน 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 2. ปัญหาและอุปสรรค 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 3. ข้อเสนอแนะ 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ.........................................................ผู้สอน 
                               (  นางสาวชนกนาถ  แสงทอง  )

                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วิธีการทางประวัติศาสตร์  เรื่อง  วิธีการทางประวัติศาสตร์    
วิชา  ประวัติศาสตร์     ชื่อรายวิชา  ประวัติศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  4   ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา  2565 เวลา  2 ชั่วโมง    
อาจารย์ผู้สอน นางสาวชนกนาถ  แสงทอง 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 ส 4.1 ม. 4-6/2 สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์ โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างเป็น
ระบบ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. สามารถน าวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์และสาระอ่ืนๆทางสังคมศึกษา 
 2. สามารถวิเคราะห์หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
สาระส าคัญ 

   วิธีการทางประทางประวัติศาสตร์ทั้ง 5 ขั้นตอนนั้น เป็นวิธีการสืบค้นเรื่องราวในอดีตอย่างเป็นระบบ โดย
ให้ความส าคัญในเรื่องการตรวจสอบหลักฐาน การประเมินความน่าเชื่อถือ และคุณค่าทางหลักฐาน รวมทั้งการ
วิเคราะห์ตีความข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ทั้งนี้เพ่ือได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่บนพ้ืนฐานความเป็นเหตุเป็นผล 
สาระการเรียนรู้ 
 1. วิธีการทางประวัติศาสตร์  
  - ก าหนดปัญหา 
  - รวบรวมหลักฐาน 
  - ประเมินหลักฐาน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย รับผิดชอบ  
 2. ใฝ่เรียนรู้  
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
สมรรถนะส าคัญ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
  -ทักษะการคิดวิเคราะห์  
  -ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน 
          1. ครทูวบทวนการเรียนสัปดาห์ที่แล้ว 



          2. ครูให้นักเรียนตอบค าถาม โดยมีค าถาม ดังต่อไปนี้ 
   - วิธีการทางประวัติศาสตร์ มีกี่ข้ันตอน อะไรบ้าง จงอธิบาย 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
          3. ครูอธิบาย เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์ 3 ขั้นตอนแรก คือ ก าหนดปัญหา รวบรวมหลักฐาน และการ

ประเมินหลักฐาน 
         4. ครใูห้นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม และให้นักเรียนรวบรมหลักฐานที่มากลุ่มละ 1 ชิ้น เพ่ือ

น ามาวิเคราะห์หลักฐาน 
กิจกรรมรวบยอด 
           5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียนและท าแบบฝึกหัดท้ายคาบเรียน 
สื่อการเรียนรู้ 
 1.  หนังสือประวัติศาสตร์  ม.4 
แหล่งการเรียนรู้ 
 1.  Power  Point  วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวัดและการประเมินผล 
  

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระส าคัญ    สาระส าคัญ                              

วิธีการทางประทางประวัติศาสตร์
ทั้ง 5 ขั้นตอนนั้น เป็นวิธีการ
สืบค้นเรื่องราวในอดีตอย่างเป็น
ระบบ โดยให้ความส าคัญในเรื่อง
การตรวจสอบหลักฐาน การ
ประเมินความน่าเชื่อถือ และ
คุณค่าทางหลักฐาน รวมทั้งการ
วิเคราะห์ตีความข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์ ทั้งนี้เพ่ือได้มาซึ่ง
องค์ความรู้ใหม่บนพ้ืนฐานความ
เป็นเหตุเป็นผล 

- สมุด  
 
 

-แบบบันทึกกิจกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
แสดงออก แนะน าผู้อ่ืน และยก
ย่องบุคคลที่มีความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละ 

- สมดุ  -แบบบันทึกกิจกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่
เรียนรู้มุ่งมั่นในการท างาน และรัก
ความเป็นไทย 

-แบบประเมินสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน 

-แบบฝึกปฏิบัติ ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

สมรรถนะ  ประเมิน
ความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด และ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

แบบประเมินสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน 

-แบบฝึกปฏิบัติ ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน  
 1. ผลการสอน 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 2. ปัญหาและอุปสรรค 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 3. ข้อเสนอแนะ 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ.........................................................ผู้สอน 
                               (  นางสาวชนกนาถ  แสงทอง  )

                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วิธีการทางประวัติศาสตร์  เรื่อง  วิธีการทางประวัติศาสตร์    
วิชา  ประวัติศาสตร์     ชื่อรายวิชา  ประวัติศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  4   ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา  2565 เวลา  2 ชั่วโมง    
อาจารย์ผู้สอน นางสาวชนกนาถ  แสงทอง 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 ส 4.1 ม. 4-6/2 สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์ โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างเป็น
ระบบ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. สามารถน าวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์และสาระอ่ืนๆทางสังคมศึกษา 
 2. สามารถวิเคราะห์หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
สาระส าคัญ 

   วิธีการทางประทางประวัติศาสตร์ทั้ง 5 ขั้นตอนนั้น เป็นวิธีการสืบค้นเรื่องราวในอดีตอย่างเป็นระบบ โดย
ให้ความส าคัญในเรื่องการตรวจสอบหลักฐาน การประเมินความน่าเชื่อถือ และคุณค่าทางหลักฐาน รวมทั้งการ
วิเคราะห์ตีความข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ทั้งนี้เพ่ือได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่บนพ้ืนฐานความเป็นเหตุเป็นผล 
สาระการเรียนรู้ 
 1. วิธีการทางประวัติศาสตร์  
  - ตีความหลักฐาน 
  - เรียบเรียงและน าเสนอ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย รับผิดชอบ  
 2. ใฝ่เรียนรู้  
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
สมรรถนะส าคัญ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
  -ทักษะการคิดวิเคราะห์  
  -ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน 
          1. ครทูวบทวนการเรียนสัปดาห์ที่แล้ว 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 



          2. ครูอธิบาย เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์ 2 ขั้นตอนสุดท้าย คือ ตีความหลักฐานและเรียบเรียง
น าเสนอ 

          3. ให้นักเรียนน าหลักฐานประวัติศาสตร์ที่นักเรียนเตรียมมา เข้ากระบวนการศึกษาข้อมูลโดยวิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ทั้ง 5 ขั้นตอน พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลลงในสมุดและน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

กิจกรรมรวบยอด 
           4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน 
สื่อการเรียนรู้ 
 1.  หนังสือประวัติศาสตร์  ม.4 
แหล่งการเรียนรู้ 
 1.  Power  Point  วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวัดและการประเมินผล 
  

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระส าคัญ    สาระส าคัญ                              

วิธีการทางประทางประวัติศาสตร์
ทั้ง 5 ขั้นตอนนั้น เป็นวิธีการ
สืบค้นเรื่องราวในอดีตอย่างเป็น
ระบบ โดยให้ความส าคัญในเรื่อง
การตรวจสอบหลักฐาน การ
ประเมินความน่าเชื่อถือ และ
คุณค่าทางหลักฐาน รวมทั้งการ
วิเคราะห์ตีความข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์ ทั้งนี้เพ่ือได้มาซึ่ง
องค์ความรู้ใหม่บนพ้ืนฐานความ
เป็นเหตุเป็นผล 

- สมุด  
 
 

-แบบบันทึกกิจกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
แสดงออก แนะน าผู้อ่ืน และยก
ย่องบุคคลที่มีความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละ 

- สมดุ  -แบบบันทึกกิจกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่
เรียนรู้มุ่งมั่นในการท างาน และรัก
ความเป็นไทย 

-แบบประเมินสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน 

-แบบฝึกปฏิบัติ ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

สมรรถนะ  ประเมิน
ความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด และ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

แบบประเมินสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน 

-แบบฝึกปฏิบัติ ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน  
 1. ผลการสอน 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 2. ปัญหาและอุปสรรค 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 3. ข้อเสนอแนะ 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ.........................................................ผู้สอน 
                               (  นางสาวชนกนาถ  แสงทอง  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ตัวอย่างและความส าคัญของประวัติศาสตร์  เรื่อง  ตัวอย่างและความส าคัญของ
ประวัติศาสตร์   วิชา  ประวัติศาสตร์     ชื่อรายวิชา  ประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  4   ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา  2565  
เวลา  3 ชั่วโมง   อาจารย์ผู้สอน นางสาวชนกนาถ  แสงทอง 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 ส 4.1 ม. 4-6/2 สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์ โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างเป็น
ระบบ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. สามารถน าวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์และสาระอ่ืนๆทางสังคมศึกษา 
 2. สามารถวิเคราะห์หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
สาระส าคัญ 

   วิธีการทางประทางประวัติศาสตร์ทั้ง 5 ขั้นตอนนั้น เป็นวิธีการสืบค้นเรื่องราวในอดีตอย่างเป็นระบบ โดย
ให้ความส าคัญในเรื่องการตรวจสอบหลักฐาน การประเมินความน่าเชื่อถือ และคุณค่าทางหลักฐาน รวมทั้งการ
วิเคราะห์ตีความข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ทั้งนี้เพ่ือได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่บนพ้ืนฐานความเป็นเหตุเป็นผล 
สาระการเรียนรู้ 
 1. ตัวอย่างและความส าคัญของประวัติศาสตร์   
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย รับผิดชอบ  
 2. ใฝ่เรียนรู้  
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
สมรรถนะส าคัญ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
  -ทักษะการคิดวิเคราะห์  
  -ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน 
          1. ครทูวบทวนการเรียนสัปดาห์ที่แล้ว 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
           2. ครูให้นักเรียนจับกลุ่มตามความเหมาะสมและให้สืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติม เรื่อง หลักฐานทาง

ประวัติศาสตร์ 



           3. ครูให้นักเรียนส่งตัวแทนเพ่ือมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
กิจกรรมรวบยอด 
           4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน 
สื่อการเรียนรู้ 
 1.  หนังสือประวัติศาสตร์  ม.4 
แหล่งการเรียนรู้ 
 1.  Power  Point  ตัวอย่างและความส าคัญของประวัติศาสตร์   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวัดและการประเมินผล 
  

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระส าคัญ    สาระส าคัญ                              

วิธีการทางประทางประวัติศาสตร์
ทั้ง 5 ขั้นตอนนั้น เป็นวิธีการ
สืบค้นเรื่องราวในอดีตอย่างเป็น
ระบบ โดยให้ความส าคัญในเรื่อง
การตรวจสอบหลักฐาน การ
ประเมินความน่าเชื่อถือ และ
คุณค่าทางหลักฐาน รวมทั้งการ
วิเคราะห์ตีความข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์ ทั้งนี้เพ่ือได้มาซึ่ง
องค์ความรู้ใหม่บนพ้ืนฐานความ
เป็นเหตุเป็นผล 

- สมุด  
 
 

-แบบบันทึกกิจกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
แสดงออก แนะน าผู้อ่ืน และยก
ย่องบุคคลที่มีความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละ 

- สมดุ  -แบบบันทึกกิจกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่
เรียนรู้มุ่งมั่นในการท างาน และรัก
ความเป็นไทย 

-แบบประเมินสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน 

-แบบฝึกปฏิบัติ ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

สมรรถนะ  ประเมิน
ความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด และ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

แบบประเมินสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน 

-แบบฝึกปฏิบัติ ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน  
 1. ผลการสอน 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 2. ปัญหาและอุปสรรค 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 3. ข้อเสนอแนะ 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ.........................................................ผู้สอน 
                               (  นางสาวชนกนาถ  แสงทอง  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรม  เรื่อง  อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก                 
วิชา  ประวัติศาสตร์     ชื่อรายวิชา  ประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  4   ภาคเรียนที ่1   ปีการศึกษา  2565 เวลา  1 ชั่วโมง    
อาจารย์ผู้สอน นางสาวชนกนาถ  แสงทอง 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 ส 4.3 ม. 4-6/3 วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทยซึ่งมีผลต่อ
สังคมไทยในยุคปัจจุบัน 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. สามารถเลือกรับวัฒนธรรมต่างชาติที่เหมาะสมกับสังคมไทย 
สาระส าคัญ 

   สังคมไทยเป็นสังคมเปิด เพราะฉะนั้น วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยนอกจากจะเกิดขึ้นมาจากคนไทย
หรือบรรพบุรุษไทยที่รู้จักคิดสร้างสิ่งต่างๆ เพื่อการด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมที่สืบทอดกันมายาวนานแล้ว เรา
ยังรับวัฒนธรรมต่างชาติทั้งวัฒนธรรมตะวันออกละวัฒนธรรมตะวันตก เช่น การเมืองการปกครอง ศาสนา 
ภาษาและวรรณกรรม ศิลปะกรม การศึกษา ซึ่งวัฒนธรรมต่างชาติหลั่งไหลเข้ามา 
สาระการเรียนรู้ 
 1. วัฒนธรรมตะวันตก 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย รับผิดชอบ  
 2. ใฝ่เรียนรู้  
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
สมรรถนะส าคัญ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
  -ทักษะการคิดวิเคราะห์  
  -ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน 
          1. ครูให้นักเรียนตอบค าถาม โดยมีค าถาม ดังต่อไปนี้ 
  - บุคคลใดมีบทบาทด้านการสอนศาสนา การแพทย์ และการพิมพ์ในสมัยรัตนโกสินทร์ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
          2. ครูอธิบาย เรื่อง วัฒนธรรมตะวันตกในด้านต่าง 



          3. ครูให้นักเรียนเขียนอภิปรายแสดงความคิดเห็น เรื่องการเลือกรับวัฒนธรรมตะวันตกที่เข้ามาสู่
ประเทศไทยในปัจจุบัน คนละ 1 เรื่อง 

          4. ครูให้นักเรียนน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
กิจกรรมรวบยอด 
           5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียนและท าแบบฝึกหัดท้ายคาบเรียน 
สื่อการเรียนรู้ 
 1.  หนังสือประวัติศาสตร์  ม.4 
แหล่งการเรียนรู้ 
 1.  Power  Point  วัฒนธรรมตะวันตก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวัดและการประเมินผล 
  

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือ
วัด 

เกณฑ์
การ

ประเมิน 
สาระส าคัญ    สาระส าคัญ                              สังคมไทยเป็นสังคมเปิด เพราะฉะนั้น วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยนอกจากจะเกิดขึ้นมาจากคน

ไทยหรือบรรพบุรุษไทยที่รู้จักคิดสร้างสิ่งต่างๆ เพ่ือการด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมที่สืบทอดกันมายาวนานแล้ว เรายังรับวัฒนธรรมต่างชาติ
ทั้งวัฒนธรรมตะวันออกละวัฒนธรรมตะวันตก เช่น การเมืองการปกครอง ศาสนา ภาษาและวรรณกรรม ศิลปะกรม การศึกษา ซึ่ง
วัฒนธรรมต่างชาติหลั่งไหลเข้ามา 

 

- สมุด  
 
 

-แบบ
บันทึก
กิจกรรม 

ระดับ
คุณภาพ 
2 ผ่าน
เกณฑ์ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
แสดงออก แนะน าผู้อ่ืน และยกย่องบุคคลที่มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละ 

- สมดุ  -แบบ
บันทึก
กิจกรรม 

ระดับ
คุณภาพ 
2 ผ่าน
เกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการท างาน และรักความเป็นไทย 

-แบบ
ประเมิน
สมรรถนะ
ส าคัญ
ของ
ผู้เรียน 

-แบบฝึก
ปฏิบัติ 

ระดับ
คุณภาพ 
2 ผ่าน
เกณฑ์ 

สมรรถนะ  ประเมินความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด และความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต แบบ
ประเมิน
สมรรถนะ
ส าคัญ
ของ
ผู้เรียน 

-แบบฝึก
ปฏิบัติ 

ระดับ
คุณภาพ 
2 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 



 
บันทึกหลังการสอน  
 1. ผลการสอน 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 2. ปัญหาและอุปสรรค 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 3. ข้อเสนอแนะ 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ.........................................................ผู้สอน 
          (  นางสาวชนกนาถ  แสงทอง  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรม  เรื่อง  อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันออก                 
วิชา  ประวัติศาสตร์     ชื่อรายวิชา  ประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  4   ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา  2565 เวลา  1 ชั่วโมง    
อาจารย์ผู้สอน นางสาวชนกนาถ  แสงทอง 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 ส 4.3 ม. 4-6/3 วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทยซึ่งมีผลต่อ
สังคมไทยในยุคปัจจุบัน 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. สามารถเลือกรับวัฒนธรรมต่างชาติที่เหมาะสมกับสังคมไทย 
สาระส าคัญ 

   สังคมไทยเป็นสังคมเปิด เพราะฉะนั้น วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยนอกจากจะเกิดขึ้นมาจากคนไทย
หรือบรรพบุรุษไทยที่รู้จักคิดสร้างสิ่งต่างๆ เพื่อการด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมที่สืบทอดกันมายาวนานแล้ว เรา
ยังรับวัฒนธรรมต่างชาติทั้งวัฒนธรรมตะวันออกละวัฒนธรรมตะวันตก เช่น การเมืองการปกครอง ศาสนา 
ภาษาและวรรณกรรม ศิลปะกรม การศึกษา ซึ่งวัฒนธรรมต่างชาติหลั่งไหลเข้ามา 
สาระการเรียนรู้ 
 1. วัฒนธรรมตะวันออก 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย รับผิดชอบ  
 2. ใฝ่เรียนรู้  
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
สมรรถนะส าคัญ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
  -ทักษะการคิดวิเคราะห์  
  -ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน 
          1. ครูให้นักเรียนตอบค าถาม โดยมีค าถาม ดังต่อไปนี้ 
  - ไทยรับวัฒนธรรมด้านศิลปกรรมมากจากชาติใดบ้าง 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
          2. ครูอธิบาย เรื่อง วัฒนธรรมตะวันออกในด้านต่าง 



          3. ครูให้นักเรียนเขียนอภิปรายแสดงความคิดเห็น เรื่อง การเลือกรับวัฒนธรรมตะวันออกที่เข้ามาสู่
ประเทศไทยในปัจจุบัน คนละ 1 เรื่อง 

          4. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวัฒธรรมตะวันออกและ
ตะวันตก เพื่อจะตอบค าถามเก็บคะแนนท้ายคาบเรียน 

กิจกรรมรวบยอด 
           5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียนและท าแบบฝึกหัดท้ายคาบเรียน 
สื่อการเรียนรู้ 
 1.  หนังสือประวัติศาสตร์  ม.4 
แหล่งการเรียนรู้ 
 1.  Power  Point  วัฒนธรรมตะวันออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวัดและการประเมินผล 
  

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือ
วัด 

เกณฑ์
การ

ประเมิน 
สาระส าคัญ    สาระส าคัญ                              สังคมไทยเป็นสังคมเปิด เพราะฉะนั้น วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยนอกจากจะเกิดขึ้นมาจากคน

ไทยหรือบรรพบุรุษไทยที่รู้จักคิดสร้างสิ่งต่างๆ เพ่ือการด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมที่สืบทอดกันมายาวนานแล้ว เรายังรับวัฒนธรรมต่างชาติ
ทั้งวัฒนธรรมตะวันออกละวัฒนธรรมตะวันตก เช่น การเมืองการปกครอง ศาสนา ภาษาและวรรณกรรม ศิลปะกรม การศึกษา ซึ่ง
วัฒนธรรมต่างชาติหลั่งไหลเข้ามา 

 

- สมุด  
 
 

-แบบ
บันทึก
กิจกรรม 

ระดับ
คุณภาพ 
2 ผ่าน
เกณฑ์ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
แสดงออก แนะน าผู้อ่ืน และยกย่องบุคคลที่มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละ 

- สมดุ  -แบบ
บันทึก
กิจกรรม 

ระดับ
คุณภาพ 
2 ผ่าน
เกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการท างาน และรักความเป็นไทย 

-แบบ
ประเมิน
สมรรถนะ
ส าคัญ
ของ
ผู้เรียน 

-แบบฝึก
ปฏิบัติ 

ระดับ
คุณภาพ 
2 ผ่าน
เกณฑ์ 

สมรรถนะ  ประเมินความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด และความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต แบบ
ประเมิน
สมรรถนะ
ส าคัญ
ของ
ผู้เรียน 

-แบบฝึก
ปฏิบัติ 

ระดับ
คุณภาพ 
2 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 



 
บันทึกหลังการสอน  
 1. ผลการสอน 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 2. ปัญหาและอุปสรรค 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 3. ข้อเสนอแนะ 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ.........................................................ผู้สอน 
          (  นางสาวชนกนาถ  แสงทอง  ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 วัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์สังคมไทย  เรื่อง  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย                 
วิชา  ประวัติศาสตร์     ชื่อรายวิชา  ประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  4   ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา  2565 เวลา  3 ชั่วโมง    
อาจารย์ผู้สอน นางสาวชนกนาถ  แสงทอง 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 ส 4.3 ม. 4-6/3 วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทยซึ่งมีผลต่อ
สังคมไทยในยุคปัจจุบัน 
 ส 4.3 ม. 4-6/5 วางแผนก าหนดแนวทางและมีส่วนร่วมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. สามารถเลือกรับวัฒนธรรมต่างชาติที่เหมาะสมกับสังคมไทย 
 2. สามารถปฏิบัติตนเป็นผู้มีวัฒนธรรมอันดีงามและสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
สาระส าคัญ 

   รากฐานทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยมีที่มาจากวิถีชีวิตดั้งเดิม คือ สังคมเกษตรที่พ่ึงพา ธรรมชาติ 
ความคิด ความเชื่อทางศาสนา การผสมผสานกับวัฒนธรรมต่างชาติ มีการดัดแปลง ปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสม
จนมีเอกลักษณ์เฉพาะ และมีพัฒนาการถ่ายทอดมาจนถึงปัจจุบัน วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมอันล้ าค่าที่บรรพบุรุษไทยได้สั่งสมไว้ให้ลูกหลานไทย จึงมีคุณค่าแก่การอนุรักษ์ 
สาระการเรียนรู้ 
 1. วัฒนธรรมไทย 
 2. ภูมิปัญญาไทย 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย รับผิดชอบ  
 2. ใฝ่เรียนรู้  
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
สมรรถนะส าคัญ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
  -ทักษะการคิดวิเคราะห์  
  -ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน 
          1. ครูให้นักเรียนทบทวนบทเรียนในสัปดาห์ที่แล้ว 



          2. ครูให้นักเรียนดูวีดีทัศน์เกี่ยวกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
          2. ครูอธิบาย เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
          3. ครูอธิบาย เรื่อง สาขาของวัฒนธรรม 
          4. ครูให้นักเรียนตอบค าถาม โดยมีค าถาม ดังนี้ 
   - นักเรียนคิดว่าพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ จัดขึ้นมาเพ่ืออะไร 
          5. ครูให้นักเรียนเขียนอภิปรายแสดงความคิดเห็น เรื่อง การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
          6. ครูให้นักเรียนน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
กิจกรรมรวบยอด 
           7. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียนและท าค าถามทบทวน 
สื่อการเรียนรู้ 
 1.  หนังสือประวัติศาสตร์  ม.4 
แหล่งการเรียนรู้ 
 1.  Power  Point  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวัดและการประเมินผล 
  

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระส าคัญ    สาระส าคัญ                              

รากฐานทางวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทยมีที่มาจากวิถีชีวิต
ดั้งเดิม คือ สังคมเกษตรที่พ่ึงพา 
ธรรมชาติ ความคิด ความเชื่อ
ทางศาสนา การผสมผสานกับ
วัฒนธรรมต่างชาติ มีการ
ดัดแปลง ปรับปรุงเพื่อให้
เหมาะสมจนมีเอกลักษณ์เฉพาะ 
และมีพัฒนาการถ่ายทอดมา
จนถึงปัจจุบัน วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทยเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมอันล้ าค่าที่บรรพบุรุษ
ไทยได้สั่งสมไว้ให้ลูกหลานไทย 
จึงมีคุณค่าแก่การอนุรักษ์ 

 

- สมุด  
 
 

-แบบบันทึกกิจกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
แสดงออก แนะน าผู้อ่ืน และยก
ย่องบุคคลที่มีความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละ 

- สมดุ  -แบบบันทึกกิจกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่
เรียนรู้มุ่งมั่นในการท างาน และรัก
ความเป็นไทย 

-แบบประเมินสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน 

-แบบฝึกปฏิบัติ ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

สมรรถนะ  ประเมิน
ความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด และ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

แบบประเมินสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน 

-แบบฝึกปฏิบัติ ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน  
 1. ผลการสอน 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 2. ปัญหาและอุปสรรค 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 3. ข้อเสนอแนะ 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ.........................................................ผู้สอน 
          (  นางสาวชนกนาถ  แสงทอง  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 คนไทยมาจากไหน   เรื่อง  การตั้งถิ่นฐานและถ่ินเดิมของชนชาติไทย                 
วิชา  ประวัติศาสตร์     ชื่อรายวิชา  ประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  4   ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา  2565 เวลา  3 ชั่วโมง    
อาจารย์ผู้สอน นางสาวชนกนาถ  แสงทอง 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 ส 4.3 ม. 4-6/1 วิเคราะห์ปัจจัยส าคัญของประวัติศาสตร์ไทย 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. สามารถวิเคราะห์ความเป็นมาของชาติไทยได้ 
สาระส าคัญ 

   การศึกษาเรื่องถิ่นก าเนิดของชนชาติไทย ได้เริ่มขึ้นเมื่อประมาณ 100 ปีเศษมาแล้ว โดยนักวิชาการ
ชาวตะวันตก ต่อมาได้มีนักวิชาการสาขาต่างๆ ทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศได้ศึกษาค้นคว้าต่อมาเป็นล าดับ
จนถึงปัจจุบัน การศึกษาค้นคว้าได้อาศัยหลักฐานต่างๆ เช่น โครงกระดูกมนุษย์ เครื่องมือเครื่องใช้ เอกสาร
โบราณจีน หลักฐานทางภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ผลจากการค้นคว้าปรากฏว่านักวิชาการและผู้สนใจเรื่อง
ถิ่นก าเนิดของชนชาติไทยต่างเสนอแนวคิดไว้หลายอย่าง แต่ยังไม่มีแนวคิดใดเป็นที่ยอมรับกันในปัจจุบัน 

 สาระการเรียนรู้ 
 1. ถิ่นเดิมของชาติไทย 
 2. การตั้งถิ่นฐานในดินแดนไทย 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย รับผิดชอบ  
 2. ใฝ่เรียนรู้  
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
สมรรถนะส าคัญ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
  -ทักษะการคิดวิเคราะห์  
  -ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
 
กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน 
          1. ครูให้นักเรียนทบทวนบทเรียนในสัปดาห์ที่แล้ว 
          2. ครูให้นักเรียนดูวีดีทัศน์เกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานและถ่ินเดิมของชนชาติไทย 



กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
          2. ครูอธิบาย เรื่อง ถิ่นเดิมของชนชาติไทย 
          3. ครูอธิบาย เรื่อง การตั้งถ่ินฐานชนชาติไทย 
          4. ครูให้นักเรียนตอบค าถาม โดยมีค าถาม ดังนี้ 
   - นักเรียนคิดว่าแนวความคิดใดใกล้เคียงมากที่สุดเกี่ยวกับถิ่นเดิมของชนชาติไทย 
          5. ครูให้นักเรียนเขียนอภิปรายแสดงความคิดเห็น เรื่อง การตั้งถิ่นฐานและถิ่นเดิมของชนชาติไทย 
          6. ครูให้นักเรียนน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
กิจกรรมรวบยอด 
           7. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียนและท าค าถามทบทวน 
สื่อการเรียนรู้ 
 1.  หนังสือประวัติศาสตร์  ม.4 
แหล่งการเรียนรู้ 
 1.  Power  Point  การตั้งถ่ินฐานและถ่ินเดิมของชนชาติไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวัดและการประเมินผล 
  

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระส าคัญ    สาระส าคัญ                              

การศึกษาเรื่องถิ่นก าเนิดของชน
ชาติไทย ได้เริ่มข้ึนเมื่อประมาณ 
100 ปีเศษมาแล้ว โดย
นักวิชาการชาวตะวันตก ต่อมาได้
มีนักวิชาการสาขาต่างๆ ทั้งคน
ไทยและชาวต่างประเทศได้ศึกษา
ค้นคว้าต่อมาเป็นล าดับจนถึง
ปัจจุบัน การศึกษาค้นคว้าได้
อาศัยหลักฐานต่างๆ เช่น โครง
กระดูกมนุษย์ เครื่องมือเครื่องใช้ 
เอกสารโบราณจีน หลักฐานทาง
ภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ผล
จากการค้นคว้าปรากฏว่า
นักวิชาการและผู้สนใจเรื่องถิ่น
ก าเนิดของชนชาติไทยต่างเสนอ
แนวคิดไว้หลายอย่าง แต่ยังไม่มี
แนวคิดใดเป็นที่ยอมรับกันใน
ปัจจุบัน 

- สมุด  
 
 

-แบบบันทึกกิจกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
แสดงออก แนะน าผู้อ่ืน และยก
ย่องบุคคลที่มีความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละ 

- สมดุ  -แบบบันทึกกิจกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่
เรียนรู้มุ่งมั่นในการท างาน และรัก
ความเป็นไทย 

-แบบประเมินสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน 

-แบบฝึกปฏิบัติ ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

สมรรถนะ  ประเมิน
ความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด และ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

แบบประเมินสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน 

-แบบฝึกปฏิบัติ ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
 
 



บันทึกหลังการสอน  
 1. ผลการสอน 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 2. ปัญหาและอุปสรรค 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 3. ข้อเสนอแนะ 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ.........................................................ผู้สอน 
          (  นางสาวชนกนาถ  แสงทอง  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


