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      1. แนวทางการใช้ส่ือการเรียนรู้สังคมศึกษา 
          ศาสนาและวฒันธรรม 
      2. ตารางการวเิคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ประวตัศิาสตร์ 
      3. โครงสร้างเนื้อหาประวตัศิาสตร์ ช้ัน ม. 1 
      4. ผงัมโนทัศน์สาระการเรียนรู้ประวตัศิาสตร์ ช้ัน ม. 1 
      5. แนวทางการจดักระบวนการเรียนรู้ประวตัศิาสตร์ 
      6. ก าหนดการจดัการเรียนรู้ 



แนวทางการใช้ส่ือการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 กลุ่ มส าระการเรี ยน รู้สั งคมศึกษา  ศาสนาและว ัฒนธรรม  ในหลัก สู ตรการศึกษาขั้ น พ้ืนฐาน      
พ.ศ. 2551ประกอบดว้ย 5 สาระการเรียนรู้ คือ 
 1. พระพุทธศาสนา 
 2. หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรมและการด าเนินชีวติในสังคม 
 3. เศรษฐศาสตร์ 
 4. ประวติัศาสตร์ 
 5. ภูมิศาสตร์ 

 สถานศึกษาแต่ละแห่งจะเป็นผู ้น ามาตรฐานการ เรียนรู้และสาระการเรียนรู้ดังกล่าวไปจัดท าเป็น 
หลักสูตรสถานศึกษาของตนเอง  ซ่ึงสถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถท่ีจะจัดการเรียนการสอนเร่ืองใด  
ก่อนหลังในแต่ละปีการศึกษาตามสภาพความต้องการและความพร้อม  ฉะนั้ นเพ่ือความสะดวกในการ 
พิจารณาเลือกใช้ส่ือการเรียน รู้ของสถานศึกษาประกอบการจัดการเรียนการสอน  บริษัท  ส านักพิมพ ์
วฒันาพานิช จ ากดั จึงไดจ้ดัท าส่ือการเรียนรู้ส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ช่วงชั้น
ท่ี 3 และช่วงชั้นท่ี 4 แยกตามสาระการเรียนรู้ ชั้นปีละ 5 เล่ม คือ 
 1. หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน พระพุทธศาสนา ชั้น ม.1-ม.6 ชั้นละเล่ม 
 2. หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรมและการด าเนินชีวติในสังคม  
 ชั้น ม.1-ม.6 ชั้นละเล่ม 
 3. หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน เศรษฐศาสตร์ ชั้น ม.1-ม.6 ชั้นละเล่ม 
 4. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พืน้ฐาน ประวัติศาสตร์ ช้ัน ม.1-ม.6 ช้ันละเล่ม 
 5. หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน ภูมิศาสตร์ ชั้น ม.1-ม.6 ชั้นละเล่ม 

 ในการจัดก าร เรี ยนการสอนสถาน ศึกษาอาจจัดให้ เรี ยนพระพุทธศ าสนาตลอดปีการ ศึกษา   
ส่วนอีก 4 สาระนั้นสถานศึกษาควรจดัใหเ้รียนภาคเรียนละ 2 สาระ เช่น 
 แนวทางท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 จดัใหเ้รียนภูมิศาสตร์กบัเศรษฐศาสตร์  
     ภาคเรียนท่ี 2  จดัใหเ้รียนหนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรมและการด าเนินชีวติในสังคม  
     กบัประวติัศาสตร์ 
 แนวทางท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 จดัใหเ้รียนภูมิศาสตร์กบัประวติัศาสตร์ 
     ภาคเรียนท่ี 2  จดัใหเ้รียนหนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรมและการด าเนินชีวติในสังคม  
     กบัเศรษฐศาสตร์  

 หรือสถาน ศึกษาอาจจัด ในลักษณ ะบูรณ าการก็ได้  แม้สถาน ศึกษาจะจัดการ เรียนการสอน                    
อย่างไร ก็สามารถใชส่ื้อการเรียนรู้ชุดน้ีประกอบการเรียนการสอนไดอ้ย่างดี  
 นอกจากน้ี เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม ช่วงชั้นท่ี 3 และ
ช่วงชั้นท่ี 4 เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร ส านักพิมพไ์ดจ้ัดท าแผนการจัดการเรียนรููู้ ส าหรับให้ผูส้อนใชเ้ป็น



แนวทางในการจัดการเรียนการสอน และจัดท าแบบฝึกหัดพัฒนาการเรียนรู้ ส าหรับใชฝึ้กทกัษะให้ผูเ้รียนมีความรู้ความ
เขา้ใจยิง่ข้ึน 





ตารางวเิคราะห์ความสอดคล้องของเนือ้หาในหน่วยการเรียนรู้กบัสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ช้ัน ม.1 ช่วงช้ันที ่3 (ม.1-ม.3) 

สาระที่ 4 ประวตัศิาสตร์ 
สาระและ 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

 
สาระการเรียนรู้ 

สาระที่ 1 สาระที่ 2 สาระที่ 3 สาระที่ 4 สาระที่ 5 

ส1.1 ส1.2 ส1.3 ส2.1 ส2.2 ส3.1 ส3.2 ส4.1 ส4.2 ส4.3 ส5.1 ส5.2 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

บทที่ 1  เวลากบัประวัติศาสตร                                          
บทที่ 2  วิธีการทางประวัติศาสตร์                                          
บทที่ 3  สมัยก่อนประวัติศาสตร์ 

         ในประเทศไทย 
                                         

บทที่ 4  รัฐโบราณในดินแดน 

         ประเทศไทย 
                                         

บทที่ 5  ถิ่นเดิมของชนชาติไทย                                          
บทที่ 6  รัฐไทยในดินแดน 

         ประเทศไทย 
                                         

บทที่ 7  ประวัติศาสตร์สุโขทยั                                          
บทที่ 8  พัฒนาการของอารยธรรม 

         ตะวันออกทีม่ีผลต่อรัฐไทย 

         ในสมัยสุโขทยั 

                                         

บทที่ 9  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้                                          



โครงสร้างเน้ือหาประวัติศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 

บทที ่1 เวลากบัประวตัศิาสตร์ 
 1. การนบัเวลาในระบบสุริยคติ 
 2. การนบัเวลาในระบบจนัทรคติ 
 3. ศกัราชและการเทียบศกัราช 
 4. การนบัทศวรรษ ศตวรรษและสหสัวรรษ 
 5. การนบัเวลาและช่วงเวลาทางประวติัศาสตร์ 
 6. การแบ่งยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ 
 7. ความหมายและประโยชน์ของประวติัศาสตร์ 
 
บทที ่2 วธิีการทางประวตัศิาสตร์ 
 1. หลกัฐานทางประวติัศาสตร์ 
 2. หลกัฐานทางประวติัศาสตร์ในประเทศไทย 
 3. ขั้นตอนของวิธีการทางประวติัศาสตร์ 
 4. การใชว้ิธีการทางประวติัศาสตร์ 
 
บทที ่3 สมยัก่อนประวตัศิาสตร์ในประเทศไทย 
 1. ยคุหินในประเทศไทย 
        (ยคุหินเก่า, ยคุหินกลาง, ยคุหินใหม่) 
 2. ยคุโลหะในประเทศไทย 
  (ยคุส าริด, ยคุเหลก็) 
 3. ภาพเขียนสีสมยัก่อนประวติัศาสตร์  
 
บทที ่4 รัฐโบราณในดินแดนประเทศไทย 
 1. อาณาจกัรฟนูนั  
 2. แควน้ตามพรลิงค ์ 
 3. อาณาจกัรศรีวิชยั   
 4. อาณาจกัรทวารวดี 
 5. แควน้ละโวห้รือลพบุรี 
 6. แควน้หริภุญชยั 



บทที ่5 ถิ่นเดิมของชนชาตไิทย 
 1. ความเป็นมาของการคน้ควา้เร่ืองถ่ินเดิมของชนชาติไทย 
 2. แนวคิดเก่ียวกบัถ่ินเดิมของชนชาติไทย 
  1) แนวคิดถ่ินเดิมของชนชาติไทยอยูใ่นบริเวณตอนกลางของจีน 
  2) แนวคิดชนชาติไทยเป็นเช้ือสายมองโกลมีถ่ินเดิมอยูแ่ถบภูเขาอลัไต 
  3) แนวคิดถ่ินเดิมของชนชาติไทยอยูใ่นบริเวณตอนใตข้องจีน 
  4) แนวคิดถ่ินเดิมของชนชาติไทยอยูใ่นคาบสมุทรมลายแูละหมู่เกาะอินโดนีเซีย 
  5) แนวคิดถ่ินเดิมของชนชาติไทยอยูใ่นประเทศไทยปัจจุบนั 
 
บทที ่6 รัฐไทยในดินแดนประเทศไทย 
 1. แควน้โยนกเชียงแสน  
 2. แควน้หิรัญนครเงินยาง  
 3. แควน้พะเยา 
 4. อาณาจกัรลา้นนา  
 5. อาณาจกัรสุโขทยั  
 6. แควน้สุพรรณภูม ิ
 7. อาณาจกัรอยธุยา 
 
บทที ่7 ประวตัศิาสตร์สุโขทัย 
 1. หลกัฐานประวติัศาสตร์สุโขทยั  
 2. การสถาปนาอาณาจกัรสุโขทยั 
 3. พระมหากษตัริยแ์ห่งอาณาจกัรสุโขทยั   
 4. การปกครอง  
 5. เศรษฐกิจ 
 6. สงัคม  
 7. ศิลปะและวฒันธรรม 
 8. ภูมิปัญญา 
 9. ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ  
 10. ความเส่ือมของอาณาจกัรสุโขทยั 
บทที ่8 พฒันาการของอารยธรรมตะวนัออกที่มผีลต่อรัฐไทยในสมยัสุโขทัย 

 1. อารยธรรม 
 2. พฒันาการของอารยธรรมตะวนัออก 
 3. อิทธิพลของอารยธรรมตะวนัออกต่อรัฐไทยในสมยัสุโขทยั 
 



บทที ่9 เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
 1. ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
 2. อารยธรรมในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 
 3. รัฐในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตห้ลงัรับอิทธิพลอินเดียและจีน 
 4. การขยายอิทธิพลของชาติตะวนัตกในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
 5. สงครามโลกคร้ังท่ี 2 ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 
  6. เอเชียตะวนัออกเฉียงใตห้ลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 

ผงัมโนทัศน์สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ประวติัศาสตร์ 
พฒันาการของอารยธรรมตะวนัออกท่ีมีผลต่อรัฐไทยในสมยัสุโขทยั 
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
เวลากบัประวติัศาสตร์ 
วิธีการทางประวติัศาสตร์ 
สมยัก่อนประวติัศาสตร์ในประเทศไทย 
รัฐโบราณในดินแดนประเทศไทย 
ถ่ินเดิมของชนชาติไทย 
รัฐไทยในดินแดนประเทศไทย 
ประวติัศาสตร์สุโขทยั 
 
 

แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 

ค าอธิบายสาระการเรียนรู้ประวตัิศาสตร์ ม.1  

 รู้และเขา้ใจ สามารถใชว้ิธีการทางประวติัศาสตร์ในการเรียนรู้ เร่ือง ความหมายความส าคญั
ของวิธีการทางประวติัศาสตร์อย่างง่าย ๆ ลกัษณะประเภทของข้อมูล หลกัฐานทางประวติัศาสตร์ 
ศึกษาและน าเสนอเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ไทยและศึกษาประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใตพ้อ
สังเขป เข้าใจเร่ืองเวลาและช่วงสมยัทางประวติัศาสตร์เก่ียวกับความหมาย  การแบ่งช่วงเวลาของ
ประวติัศาสตร์ไทย พุทธศกัราช การแบ่งช่วงสมยัตามราชธานีไทย การนับและเทียบศกัราชแบบไทย
และเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ รู้และเข้าใจวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย  เก่ียวกับปัจจยัพ้ืนฐานและ
ผลกระทบภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา  ตัวอย่างผลงานสร้างสรรค์ภูมิปัญญา
สมยัก่อนสุโขทัยและสมยัสุโขทัย  ความส าคัญและการปรับเปล่ียนภูมิปัญญาให้เหมาะสมกับชีวิต
ปัจจุบนั และการอนุรักษ์ประวติัและผลงานของบุคคลส าคัญสมยัสุโขทัย  ความเป็นมาของชาติไทย
สมยัก่อนสุโขทยัถึงสมยัสุโขทัย รวมทั้งเหตุการณ์ส าคญัดา้นการเมือง เศรษฐกิจ การปกครอง สังคม 



และความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ พฒันาการของมนุษยเ์ก่ียวกบัอารยธรรมตะวนัออกท่ีมีผลต่อรัฐไทย
ในสมยัสุโขทยั ปัจจยัทางภูมิศาสตร์และสังคมท่ีมีผลต่อการตั้งถ่ินฐานและการด ารงชีวิตของประชากร
ในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบา้นในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ รวมทั้งเหตุการณ์ส าคญัใน
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท่ี้มีผลกระทบต่อพฒันาการและการเปล่ียนแปลงของโลก 

 เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจ สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือน ความแตกต่าง 
ความสมัพนัธข์องเหตุการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งสามารถแกปั้ญหาและประยกุตใ์ช ้เพื่อให้สามารถน าผลการ
เรียนรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัและอยูร่่วมกนัในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุขและมีสนัติสุข 
  

 ผลการเรียนรู้สาระประวตัศิาสตร์ 

 รู้และเข้าใจ ความหมาย ประวติัและความส าคัญของประวติัศาสตร์ การแบ่งยุคสมยัทาง
ประวติัศาสตร์ หลกัฐานและวิธีการทางประวติัศาสตร์  สามารถน าไปใช้ในการศึกษาประวติัศาสตร์  
เข้าใจเร่ืองราวของมนุษยส์มัยก่อนประวติัศาสตร์ รัฐโบราณและรัฐไทยในดินแดนประเทศไทย  
แนวคิดถ่ินเดิมของชนชาติไทย พัฒนาการของเศรษฐกิจ  การเมือง  การปกครอง สังคม  ศิลปะ 
วฒันธรรม  และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของอาณาจักรสุโขทัย  พัฒนาการของอารยธรรม 
ตะวันออกท่ีมีผลต่อรัฐไทยในสมัยสุโขทัย  และเข้าใจลักษณะทางภูมิศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 
ความเจริญทางอารยธรรม ตลอดจนเหตุการณ์ส าคญัท่ีเกิดข้ึนในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

แนวทางการจดัการเรียนรู้ประวตัศิาสตร์ ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  
พุทธศักราช  2544 

 การเรียนรู้ประวัตศิาสตร์ เป็นเร่ืองของการแสวงหาขอ้เท็จจริงของเร่ืองราว หรือเหตุการณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัมนุษยท่ี์ไดเ้กิดข้ึนแลว้ในอดีต ทั้งในเร่ืองของการกระท า เหตุการณ์ อารมณ์ ความคิด ฯลฯ 
โดยใชห้ลกัฐานเป็นเคร่ืองมือสืบคน้ร่องรอยของอดีต   

 การเรียนรู้ประวติัศาสตร์ตามมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรมใน
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2544 มีแนวคิดส าคญั ดงัน้ี 

 1. เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ เป็นการศึกษาเร่ืองการนับเวลา  และการแบ่ง 
ช่วงเวลาตามระบบต่าง ๆ ทั้งแบบไทย สากล ศกัราชท่ีส าคญั ในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก และการแบ่งยุค
สมัยทางประวัติศาสตร์  ทั้ ง น้ี เพ่ือให้ผู ้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานส าห รับการศึกษาหลักฐานทาง 
ประวติัศาสตร์ สามารถเข้าใจเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ท่ีสัมพนัธ์กับอดีต  ปัจจุบัน และอนาคต 
ตระหนักถึงความส าคัญในความต่อเน่ืองของเวลา  อิทธิพลและความส าคัญของเวลาท่ีมีต่อวิถีการ 
ด าเนินชีวิตของมนุษย ์

 2. วิธีการทางประวัติศาสตร์  หมายถึง  กระบวนการในการแสวงหาข้อเท็จจริงทาง
ประวติัศาสตร์ ซ่ึงเกิดจากวิธีวิจยัเอกสารและหลกัฐานประกอบอ่ืน ๆ เพื่อให้ไดม้าซ่ึงความรู้ใหม่ทาง 



ประวติัศาสตร์บนพ้ืนฐานของความเป็นเหตุเป็นผล และการวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็น 
ระบบ ประกอบดว้ยขั้นตอนต่อไปน้ี 

 หนึ่ง การก าหนดเป้าหมายหรือประเด็นค าถามท่ีต้องการศึกษา  แสวงหาค าตอบด้วย 
เหตุและผล (ศึกษาอะไร ช่วงเวลาไหน สมยัใด และเพราะเหตุใด) 

 สอง การค้นหาและรวบรวมหลักฐานประเภทต่าง ๆ  ทั้ งท่ี เป็นลายลักษณ์อักษร และ 
ไม่ เป็นลายลักษณ์อักษร  ซ่ึงได้แก่  วัต ถุโบราณ  ร่องรอยถ่ิน ท่ีอยู่อาศัยห รือการด าเนิน ชีวิต 
ของมนุษย ์
 สาม การวิเคราะห์หลักฐาน  (การตรวจสอบ  การประเมินความน่าเช่ือถือ  การประเมิน 
คุณ ค่าของหลักฐาน ) และการตีความหลักฐานอย่างเป็น เหตุ เป็นผล  มีความเป็นกลาง  และ 
ปราศจากอคติ  

 ส่ี การสรุปข้อเท็จจริงเพื่อตอบค าถาม  ด้วยการเลือกสรรข้อเท็จจริงจากหลักฐานอย่าง 
เคร่งครัด  โดยไม่ใช้ค่านิยมของตนเองไปตัดสินพฤติกรรมของคนในอดีต  โดยพยายามเข้าใจ 
ความคิดของคนในยคุนั้น หรือน าตวัเขา้ไปอยูใ่นสมยัท่ีตนศึกษา 

 ห้า การน าเสนอเร่ืองท่ีศึกษาและอธิบายได้อย่างสมเหตุสมผล  โดยใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย 
มีความต่อเน่ือง  น่าสนใจ ตลอดจนมีการอา้งอิงข้อเท็จจริง  เพื่อให้ได้งานทางประวัติศาสตร์ท่ีมี 
คุณค่าและมีความหมาย 

          3. พัฒนาการของมนุษยชาติตั้ งแต่อดีตถึงปัจจุบัน  เป็นการศึกษาเร่ืองราวของสังคม  
มนุษยใ์นบริบทของเวลา และสถานท่ี โดยทัว่ไปจะแยกเร่ืองศึกษาออกเป็นดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ การเมือง 
การปกครอง  เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม  เทคโนโลยี และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  โดย 
ก าหนดขอบเขตของการศึกษาในกลุ่มสงัคมมนุษยก์ลุ่มใดกลุ่มหน่ึง เช่น ในทอ้งถ่ิน / ประเทศ / ภูมิภาค / 
โลก  โด ย มุ่ ง ศึกษ าว่ าสั งคมนั้ น  ๆ  ได้มี ก าร เป ล่ี ยน แปลง  ห รือพัฒน าต ามล าดับ เวลาได  ้
อย่างไร  เพราะเหตุใดจึงเกิดการเปล่ียนแปลง  มีปัจจัยใดบ้าง ทั้ งทางด้านภูมิศาสตร์และปัจจัย 
แวดล้อมทางสังคม  ท่ีมีผลต่อพัฒนาการหรือการสร้างสรรค์วฒันธรรม  และผลกระทบของการ 
สร้างสรรค์ของมนุษยใ์นด้านต่าง ๆ เป็นอย่างไร ทั้งน้ีเพ่ือให้เข้าใจในสังคมอดีตของมนุษยใ์นมิติ 
ของเวลาและความต่อเน่ือง 

 4. วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย เป็นการศึกษา วิเคราะห์ เก่ียวกบัวฒันธรรมและภูมิปัญญา
ใน เร่ื อ ง เก่ี ยว กับ ค วาม เป็ น ม า  ปั จ จัย พ้ื น ฐาน และผลก ระทบ จาก ภ ายน อก ท่ี มี อิท ธิพ ล 
ต่อการสร้างสรรค์ว ัฒนธรรมไทย  วัฒนธรรมท้องถ่ิน  ภูมิ ปัญญาไทย  รวมทั้ งว ัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาของมนุษยชาติในโลก ความส าคัญและผลกระทบท่ีมีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตของ 
คนไทย และมนุษยชาติ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั 



แผนการจดัการเรียนรู้ ประวตัศิาสตร์ ม.1                                 เวลา 40 ช่ัวโมง 
แผนการจดั 
การเรียนรู้ที ่

เร่ือง เวลา/ช่ัวโมง 

 -  แผนการจดัการเรียนรู้ปฐมนิเทศ   2 

1 เวลากบัประวติัศาสตร์ 3 

2 วิธีการทางประวติัศาสตร์ 3 

3 สมยัก่อนประวติัศาสตร์ในประเทศไทย 3 

4 รัฐโบราณในดินแดนประเทศไทย 3 

5 ถ่ินเดิมของชนชาติไทย 3 

6 รัฐไทยในดินแดนประเทศไทย 5 

7 ประวติัศาสตร์สุโขทยั 9 

8 พฒันาการของอารยธรรมตะวนัออกท่ีมีผลต่อ 
รัฐไทยในสมยัสุโขทยั 

2 

9 เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 7 

   



ก าหนดการจดัการเรียนรู้ 
แผนการจัด 
การเรียนรู้ที่ 

ผลการเรียนรู้ 
ที่คาดหวัง 

เน้ือหา 
กระบวนการ 
จัดการเรียนรู้ 

ส่ือการเรียนรู้ 
การวัดและ 

การประเมินผล 
ช่ัวโมง หมายเหตุ 

1 
 

1. อธิบายการนบัเวลาใน 
 ระบบสุริยคติและ 
 จนัทรคติการเทียบ 
 ศกัราช การนบัทศวรรษ 

ศตวรรษและสหสัวรรษ 
การนบัเวลาและ
ช่วงเวลา 

 ทางประวติัศาสตร์ได ้
2. อธิบายความหมายและ 
 ประโยชน์ของประวติั 
 ศาสตร์และการแบ่ง 
 ยคุสมยัทางประวติั 
   ศาสตร์ได ้

1. การนบัเวลาในระบบ 
 สุริยคติ 
2. การนบัเวลาในระบบ 
 จนัทรคติ 
3. ศกัราชและการเทียบ 

ศกัราช 
4. ศกัราช การนบัทศวรรษ 

ศตวรรษและสหสัวรรษ 

5. การนบัเวลาและช่วง 
เวลาทางประวติัศาสตร์ 

6. การแบ่งยคุสมยัทาง 
 ประวติัศาสตร์ 
7. ความหมายและประโยชน์ 
   ของประวติัศาสตร์ 

การจัดการเรียนรู้คร้ังที่ 1 
1. ท าแบบทดสอบ 
 ก่อนเรียน 
2. น าเขา้สู่บทเรียน 
3. แจง้ผลการเรียนรู้ที ่
 คาดหวงั 
4. ครูอธิบายเร่ืองการนบั 
 เวลาในระบบสุริยคติ 
 และจนัทรคติ แลว้ 
 ซักถามนกัเรียน 
5. ครูอธิบายเร่ืองศกัราช 
 และการเทียบศกัราช 
  แลว้แบ่งกลุ่ม ๆ ละ 
 4 คน ใหน้ าข่าวหรือ 
 บทความที่ระบุปีศกัราช 
 มาเทียบศกัราชใน 
 ระบบต่าง ๆ   
6. ตวัแทนกลุ่มออกมา 
 อภิปรายหนา้ชั้นเรียน 

และท าการเทียบศกัราช 
เพื่อนรวมชั้นช่วยกนั 

1. ปฏิทินแบบ 
 สุริยคติ และ 
  ปฏิทินแบบ 
 สุริยคติและ 
 จนัทรคติ 
2. หนงัสือเรียน 
 สาระการเรียนรู้ 
 พื้นฐานประวติั 
 ศาสตร์ ชั้น ม. 1 ของ

ส านกัพิมพ ์
 วฒันาพานิช 
3. พจนานุกรม 
  ฉบบันกัเรียน 
4. ข่าวหรือบทความ 
 ที่ระบุปีศกัราช 
5. ภาพข่าวสงคราม 
 อ่าวเปอร์เซีย 
 ภาค 2 
6. ใบงานเร่ือง ความ 
 หมาย และ 
 ประโยชน์ของ 

1. วิธีวดั 
 - สังเกตการ 

 ตอบค าถาม 
 - สังเกต 
  พฤติกรรม 
  กลุ่ม 
 - สังเกต 
  พฤติกรรมราย

 บุคคล 
 -  การท าใบงาน 
 -  ท าแบบ 
  ทดสอบก่อน 

 เรียนและ 
  หลงัเรียน 
2. เคร่ืองมือวดั 
 - แบบประเมิน 

 พฤติกรรม 
 กลุ่ม 

 - แบบประเมิน 
 พฤติกรรมราย
 บุคคล 

1  



 ตรวจสอบค าตอบ 
7. ร่วมกนัสรุปเน้ือหา  
 

 ประวติัศาสตร์ 
 

 - ใบงาน 
 

ก าหนดการจดัการเรียนรู้ 
แผนการจัด 
การเรียนรู้ที่ 

ผลการเรียนรู้ 
ที่คาดหวัง 

เน้ือหา 
กระบวนการ 
จัดการเรียนรู้ 

ส่ือการเรียนรู้ 
การวัดและ 

การประเมินผล 
ช่ัวโมง หมายเหตุ 

 
 

  การจัดการเรียนรู้คร้ังที่ 2   
1. น าเขา้สู่บทเรียน 
2. คน้หานิยามของค าว่า 
 ทศวรรษ ศตวรรษ 
 และสหสัวรรษจาก 
 หนงัสือเรียนหรือ 
  พจนานุกรม 
3. เขียนค าตอบแลว้ร่วม 
 กนัเฉลย 
4. ระดมสมองหานิยาม 
 ค าว่า การนบัเวลาทาง 
  ประวติัศาสตร์ และ 
  ช่วงเวลาทาง

ประวติัศาสตร์ 
5. ร่วมกนัสรุปเน้ือหา  

การจัดการเรียนรู้คร้ังที่ 3 

1. น าเขา้สู่บทเรียน 
2. ร่วมกนัอภิปราย 

   การแบ่งยคุสมยั 
 ทางประวติั 
    ศาสตร์ 

 - แบบทดสอบ 
 ก่อนเรียนและ
 หลงัเรียน 

 

1  



 ประโยชน์ของประวติั 
 ศาสตร์ว่ามีอะไรบา้ง   
3. แบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5 คน 

ศึกษาเร่ืองการแบ่งยคุ 
 สมยัทางประวติัศาสตร์  
 

ก าหนดการจดัการเรียนรู้ 
แผนการจัด 
การเรียนรู้ที่ 

ผลการเรียนรู้ 
ที่คาดหวัง 

เน้ือหา 
กระบวนการ 
จัดการเรียนรู้ 

ส่ือการเรียนรู้ 
การวัดและ 

การประเมินผล 
ช่ัวโมง หมายเหตุ 

 
 

  4. ท าใบงาน 
5. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน       
6. ร่วมกนัสรุปเน้ือหา 
 

    

2 1. อธิบายหลกัฐานทาง 
 ประวติัศาสตร์ได ้
2. อธิบายขั้นตอนของวิธี 
 การทางประวติัศาสตร์ 
 และศึกษาคน้ควา้โดย 
 อาศยัวิธีการทาง 
    ประวติัศาสตร์ได ้

1. หลกัฐานทางประวติั 
 ศาสตร์ 
2. หลกัฐานทางประวติั 
 ศาสตร์ในประเทศไทย 
3. ขั้นตอนของวิธีการทาง 
 ประวติัศาสตร์ 
4. การใชว้ิธีการทาง 
   ประวติัศาสตร์ 

การจัดการเรียนรู้คร้ังที่ 4   
1. ท าแบบทดสอบ 
 ก่อนเรียน 
2. น าเขา้สู่บทเรียน 
3. แจง้ผลการเรียนรู้ที ่
 คาดหวงั 
4. อ่านหนงัสือเกี่ยวกบั 
 หลกัฐานทางประวติั 
 ศาสตร์ในประเทศไทย 
5. แบ่งกลุ่ม ๆ ละ 4 คน 
6. ตวัแทนกลุ่มน าเสนอ 

1. ภาพโครงกระ- 
 ดูกมนุษยท์ี่ 
 บา้นโคกพนมดี 
 จ.ชลบุรี และ ภาพ

เคร่ืองมือ 
 เคร่ืองใชส้มยั 
 ก่อนประวติั 
 ศาสตร์ที่ 
 บา้นเชียง 
  จ.อุดรธานี    
2. หนงัสือเรียน 

1. วิธีวดั 
 - สังเกตการ 

 ตอบค าถาม 
 - สังเกต 

 พฤติกรรม 
 กลุ่ม 

 - สังเกต 
 พฤติกรรม 
 รายบุคคล 

 - การท าใบงาน 
2.  เคร่ืองมือวดั 

2  



ผลงาน และอภิปราย 
7. ร่วมกนัสรุปเน้ือหา 
 

 สาระการเรียนรู้ 
 พื้นฐานประวติั 
 ศาสตร์ ชั้น ม.1 ของ

ส านกัพิมพ ์
    วฒันาพานิช 

 -  แบบประเมิน 
 พฤติกรรม 
 กลุ่ม 

 - แบบประเมิน 
 พฤติกรรม 
 รายบุคคล 

  
 

 

 

ก าหนดการจดัการเรียนรู้ 
แผนการจัด 
การเรียนรู้ที่ 

ผลการเรียนรู้ 
ที่คาดหวัง 

เน้ือหา 
กระบวนการ 
จัดการเรียนรู้ 

ส่ือการเรียนรู้ 
การวัดและ 

การประเมินผล 
ช่ัวโมง หมายเหตุ 

   การจัดการเรียนรู้คร้ังที่ 5 

1. น าเขา้สู่บทเรียน 
2.  อ่านหนงัสือเรียน 
3. ครูอธิบายและซักถาม 
4.  แบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5-6 
  คน ท ารายงานเกี่ยวกบั 
 จงัหวดัที่ตนอาศยัอยู ่
 โดยใชว้ิธีการทาง

ประวติัศาสตร์ 
5.  ท าแบบทดสอบหลงั 
 เรียน 

3. ใบงานเร่ือง 
 หลกัฐานทาง 
 ประวติัศาสตร์ 
 หลกัฐานทาง 
 ประวติัศาสตร์ 
    ในประเทศไทย 

 - ใบงาน 
 - แบบทดสอบ 

 ก่อนเรียน และ 
      หลงัเรียน 

1  



6.  ร่วมกนัสรุปเน้ือหา 
 

3 อธิบายลกัษณะเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช ้ การด ารงชีวิตของ
มนุษยย์คุหิน และยคุโลหะ 
ในประเทศไทย รวมทั้ง 
ยกตวัอยา่งพื้นท่ีท่ีมนุษย ์
ยคุดงักล่าวเขา้อยูอ่าศยัได ้

1. ยคุหินในประเทศไทย  
 (ยคุหินเก่า, ยคุหิน 
 กลาง, ยคุหินใหม่)  
2. ยคุโลหะใน 
 ประเทศไทย 
 (ยคุส าริด, ยคุเหลก็) 
3. ภาพเขียนสีสมยัก่อน 
   ประวติัศาสตร์ 

การจัดการเรียนรู้คร้ังที่ 6 

1.  ท าแบบทดสอบ 
 ก่อนเรียน 
2.  น าเขา้สู่บทเรียน 
3.  แจง้ผลการเรียนรู้ 
 ที่คาดหวงั 
4. แบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5-6 
 คน เดก็เก่ง 1 คน 
 

1. ภาพเคร่ืองมือ 
 หินกะเทาะ ภาพ 
  โครงกระดูก 
 มนุษยย์คุหิน 
  และภาพขวาน 
 หินขดั 
2. ภาพข่าวการ 
 ท าลายรูปป้ัน 
 ประธานาธิบดี 
 

1. วิธีวดั 
 - สังเกตการ 

 ตอบค าถาม 
 - สังเกตพฤติ 
  กรรมกลุ่ม 
 - สังเกต 
  พฤติกรรม 
     รายบุคคล 

1  

 

ก าหนดการจดัการเรียนรู้ 
แผนการจัด 
การเรียนรู้ที่ 

ผลการเรียนรู้ 
ที่คาดหวัง 

เน้ือหา 
กระบวนการ 
จัดการเรียนรู้ 

ส่ือการเรียนรู้ 
การวัดและ 

การประเมินผล 
ช่ัวโมง หมายเหตุ 

 
 

   ปานกลาง 2 คน  
 และเดก็เรียนค่อน 
 ขา้งอ่อน 2-3 
5. ตวัแทนกลุ่มจบัสลาก 
 เลือกหวัเร่ืองเกี่ยวกบั 
 ยคุหินในประเทศไทย 
6. ตวัแทนกลุ่มออกมา 
 รายงาน และใหส้มาชิก 

ซัดดมั ฮุสเซน 
 แห่งอิรัก 
3. ภาพโบราณ 
 วตัถุยคุหินใน 
 ประเทศไทย 
4. ภาพเขียนสี 
 รูปววัที่ภูปลาร้า 
  จ.อุทยัธานี 

- การท าใบงาน 
 -  ท าแบบ 
  ทดสอบก่อน 
  เรียนและ 
  หลงัเรียน 
2.  เคร่ืองมือวดั 
 - แบบประเมิน 

 พฤติกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 น าภาพโบราณสถาน 
 มาติดลงบนแผนที่ 
 ความคิด ยคุหินใน 
  ประเทศไทย 
7. ร่วมกนัสรุปเน้ือหา 

การจัดการเรียนรู้ที่คร้ังที่ 7 

1. น าเขา้สู่บทเรียน 
2. แบ่งกลุ่มออกเป็น  
 2 กลุ่ม จบัสลากเลือกหวั

เร่ืองเกี่ยวกบัยคุโลหะ 
 ในประเทศไทย พร้อม 
 แจกภาพโบราณวตัถุ 
 ยคุโลหะเพื่อประกอบ 
 การรายงาน 
 

5. เศษเหลก็ช้ินเลก็ 
6. แผนที ่
 ประเทศไทย 
7. หนงัสือเรียน 
 สาระการเรียนรู้ 
 พื้นฐานประวติั 
 ศาสตร์ ชั้น ม.1 
 ของส านกัพิมพ ์
 วฒันาพานิช 
8. ใบงานเร่ือง 
 ยคุโลหะใน 
 ประเทศไทย 
 ภาพเขียนสีสมยั 
 ก่อนประวติั 
    ศาสตร์ 

 กลุ่ม 
 - แบบประเมิน 

 พฤติกรรม 
 รายบุคคล 

 - แบบทดสอบ 
 ก่อนเรียนและ 

  หลงัเรียน 
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ก าหนดการจดัการเรียนรู้ 
แผนการจัด 
การเรียนรู้ที่ 

ผลการเรียนรู้ 
ที่คาดหวัง 

เน้ือหา 
กระบวนการ 
จัดการเรียนรู้ 

ส่ือการเรียนรู้ 
การวัดและ 

การประเมินผล 
ช่ัวโมง หมายเหตุ 



 
 

  3. ตวัแทนกลุ่มรายงาน 
 หนา้ชั้นเรียนและ

ยกตวัอยา่งภาพโบราณ 
 วตัถุของแต่ละยคุ 
 ประกอบการรายงาน  
4. เล่นเกมแข่งขนัตอบ 
 ปัญหาจากเน้ือหา  
5. ซักถามเกี่ยวกบัภาพ 
 เขียนสีสมยัก่อน

ประวติัศาสตร์ใน
ประเทศไทย 

6. ท าใบงาน 
7. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
8. ร่วมกนัสรุปเน้ือหา 

    

 

ก าหนดการจดัการเรียนรู้ 
แผนการจัด ผลการเรียนรู้ เน้ือหา กระบวนการ ส่ือการเรียนรู้ การวัดและ ช่ัวโมง หมายเหตุ 



การเรียนรู้ที่ ที่คาดหวัง จัดการเรียนรู้ การประเมินผล 
4 1. อธิบายเร่ืองราวของ 

 อาณาจกัรฟูนนั แควน้
ตามพรลิงค์ อาณาจกัร
ศรีวิชยั และอาณาจกัร 

 ทวารวดีได ้
2. อธิบายเร่ืองราวของ 
 แควน้ละโวแ้ละแควน้ 
    หริภุญชยัได ้

1. อาณาจกัรฟูนนั  
2. แควน้ตามพรลิงค ์ 
3. อาณาจกัรศรีวิชยั   
4. อาณาจกัรทวารวดี 
5. แควน้ละโว ้
6. แควน้หริภุญชยั 

การจัดการเรียนรู้คร้ังที่ 8 

1.  ท าแบบทดสอบ 
 ก่อนเรียน 
2.  น าเขา้สู่บทเรียน 
3.  แจง้ผลการเรียนรู้ที ่
 คาดหวงั 
4.  จบัคู่ศึกษาเน้ือหา

เกี่ยวกบัอาณาจกัรฟูนนั 
5. ตอบค าถามของครู 
 เกี่ยวกบัอาณาจกัรฟูนนั 
6. ร่วมกนัสรุปเน้ือหา 

การจัดการเรียนรู้คร้ังที่ 9 

1. น าเขา้สู่บทเรียน 
2.  แบ่งกลุ่ม ๆ ละ 3 คน 
  จบัสลากเลือกหวัขอ้ 
 ศึกษาแควน้ตามพรลิงค ์
 อาณาจกัรศรีวิชยั และ

อาณาจกัรทวารวดี 
3.  ท าใบงาน 
4. ร่วมกนัสรุปเน้ือหา 
 

1. ภาพเงินเหรียญฟูนนั 
2. ภาพเสมา 
 ธรรมจกัร เมืองศรี

เทพ, พระ 
 มหาเจดียบ์ุโร 
 พุทโธ และ 
 พระบรมธาตุ 
 เจดีย ์ 
3. ภาพปราสาทหิน 
 พนมรุ้ง, ภาพ 
  ปราสาทเมือง 
 สิงห์ และภาพ 
 พระบรมธาตุ 
 หริภุญชยั 
4. บตัรค าค  าว่า 
 แควน้ตาม 
 พรลิงค์ 
  อาณาจกัร 
 ศรีวิชยั  
 อาณาจกัร 
 ทวารวดี 
 

1. วิธีวดั 
 - สังเกตการตอบ 

   ค าถาม 
 - สังเกตพฤติ 
  กรรมกลุ่ม 
 - สังเกต 
  พฤติกรรม 
  รายบุคคล 
 - ใบงาน 
 - ท าแบบ 
  ทดสอบก่อน 

 เรียนและ 
  หลงัเรียน 
2. เคร่ืองมือวดั 
 - แบบประเมิน 

 พฤติกรรม 
  กลุ่ม 
 - แบบประเมิน 

 พฤติกรรม 
  รายบุคคล 
 -  กิจกรรม /  
  ใบงาน 
 

1  
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ก าหนดการจดัการเรียนรู้ 
แผนการจัด 
การเรียนรู้ที่ 

ผลการเรียนรู้ 
ที่คาดหวัง 

เน้ือหา 
กระบวนการ 
จัดการเรียนรู้ 

ส่ือการเรียนรู้ 
การวัดและ 

การประเมินผล 
ช่ัวโมง หมายเหตุ 

   การจัดการเรียนรู้คร้ังที่ 10 

1. น าเขา้สู่บทเรียน 
2. แบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5 คน 
 โดยก าหนดหมายเลข 
 ประจ าตวัศึกษาเกี่ยวกบั

แควน้ละโว ้แควน้ 
 หริภุญชยั 
3. สุ่มหมายเลขสมาชิก 
 แต่กลุ่มตอบค าถาม 
4.  รวมคะแนนและให ้
 รางวลั 
5.  ท าแบบทดสอบ 
 หลงัเรียน 
6. ร่วมกนัสรุปเน้ือหา 

5. หนงัสือเรียนสาระการ
เรียนรู้พื้นฐาน
ประวติั-ศาสตร์ 

 ชั้น ม. 1 ของ 
 ส านกัพิมพ ์
 วฒันาพานิช 
6. ใบงานเร่ือง แควน้ 
 ตามพรลิงค์ 
  อาณาจกัรศรีวิชยั 

อาณาจกัร 
 ทวารวดี  
 อาณาจกัรศรีวิชยั 
 และอาณาจกัร 
 ทวารวดี 
 

- แบบทดสอบ 
ก่อนเรียนและ
หลงัเรียน 

1  

5 อธิบายและแสดงความ 
คิดเห็นเกี่ยวกบัแนว 
ความคิดถิ่นเดิมของ 
ชนชาติไทยได ้
 

1. ความเป็นมาของการ 
 คน้ควา้ถิ่นเดิม 
 ของชนชาติไทย 
2. แนวคิดเกี่ยวกบัถิ่น 
 เดิมของชนชาติไทย 
 

การจัดการเรียนรู้คร้ังที่  11 

1.  ท าแบบทดสอบก่อน 
 เรียน 
2.  น าเขา้สู่บทเรียน 
3. แจง้ผลการเรียนรู้ที ่
 คาดหวงั 

1. ภาพชนชาติไทย 
2. แผนที่ทวีปเอเชีย 
3. หนงัสือเรียน 
 สาระการเรียนรู้ 
 พื้นฐานประวติั 
   ศาสตร์ ชั้น ม. 1 

1. วิธีวดั 
 - สังเกตการ 

 ตอบค าถาม 
 - สังเกต 
  พฤติกรรม 
  กลุ่ม 

1  



 

 

 

ก าหนดการจดัการเรียนรู้ 
แผนการจัด 
การเรียนรู้ที่ 

ผลการเรียนรู้ 
ที่คาดหวัง 

เน้ือหา 
กระบวนการ 
จัดการเรียนรู้ 

ส่ือการเรียนรู้ 
การวัดและ 

การประเมินผล 
ช่ัวโมง หมายเหตุ 



  1) แนวคิดถิ่นเดิมของ 
 ชนชาติไทยอยูใ่น  
   บริเวณตอนกลาง 
   ของจีน 
2) แนวคิดชนชาติไทย     
   เป็นเช้ือสายมอง  
   โกลมีถิ่นเดิมอยู่ 
   แถบภูเขาอลัไต 
3) แนวคิดถิ่นเดิมของ 
   ชนชาติไทยอยูใ่น 
   บริเวณตอนใตข้อง 
   จีน 
4) แนวคิดถิ่นเดิมของ 
    ชนชาติไทยอยูใ่น 
    คาบสมุทรมลายแูละ 
    หมู่เกาะอินโดนีเซีย 
5) แนวคิดถิ่นเดิมของ 
   ชนชาติไทยอยูใ่น       
   ประเทศไทย 
   ปัจจุบนั 

4. แบ่งกลุ่ม ๆ ละ4 คน 
ศึกษาเกี่ยวกบัความ
เป็นมาของการคน้ควา้
เร่ืองถิ่นเดิมของชนชาติ
ไทยที่หอ้งสมุด และ
เขียนสรุปสาระส าคญั 

5. สุ่มกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม 
รายงานหนา้ชั้นเรียน  

6. ครูอธิบายสรุปเพิ่มเติม 

   แลว้ซักถาม และรวบ 
 รวมความคิดเห็นต่าง ๆ 
  ลงบนกระดาน 
7. ร่วมกนัสรุปเน้ือหา 

  ของส านกัพิมพว์ฒันา 
  พานิช 
4. ใบงานเร่ือง แนวคิด

เกี่ยวกบัถิ่นเดิมของ 
 ชนชาติไทย 
 

- สังเกต 
  พฤติกรรม 
  รายบุคคล 
 - การท าใบงาน 
 - ท าแบบ 
  ทดสอบก่อน 
  เรียนและ 
  หลงัเรียน 
2. เคร่ืองมือวดั 
 - แบบประเมิน 
  พฤติกรรม 

 กลุ่ม 
 - แบบประเมิน 
  พฤติกรรม 
  รายบุคคล 
 - ใบงาน 
 - แบบทดสอบ 
  ก่อนเรียนและ 
     หลงัเรียน 

  

 

ก าหนดการจดัการเรียนรู้ 
แผนการจัด ผลการเรียนรู้ เน้ือหา กระบวนการ ส่ือการเรียนรู้ การวัดและ ช่ัวโมง หมายเหตุ 



การเรียนรู้ที่ ที่คาดหวัง จัดการเรียนรู้ การประเมินผล 
   การจัดการเรียนรู้คร้ังที่  

12-13 

1.  น าเขา้สู่บทเรียน 
2. แบ่งกลุ่มออกเป็น 5 
 กลุ่ม จบัสลากศึกษา 
 เกี่ยวกบัแนวคิด 
 เกี่ยวกบัถิ่นเดิมของ 
 ชนชาติไทย 
3. อภิปรายหนา้ชั้นเรียน 
4.  สรุปแนวคิดต่าง ๆ 
  ลงในใบงาน 
5. ท าแบบทดสอบ 
 หลงัเรียน 
6. ร่วมกนัสรุปเน้ือหา 

    

 

ก าหนดการจดัการเรียนรู้ 



แผนการจัด 
การเรียนรู้ที่ 

ผลการเรียนรู้ 
ที่คาดหวัง 

เน้ือหา 
กระบวนการ 
จัดการเรียนรู้ 

ส่ือการเรียนรู้ 
การวัดและ 

การประเมินผล 
ช่ัวโมง หมายเหตุ 

6 1. อธิบายเร่ืองราวของ 
 แควน้โยนกเชียงแสน 
  แควน้หิรัญนครเงินยาง 
  แควน้พะเยาและประวติั 
 ศาสตร์อาณาจกัร 
 ลา้นนาได ้
2. อธิบายความเจริญ 
 รุ่งเรืองของอาณาจกัร 
 ลา้นนา และการก่อตั้ง 
 อาณาจกัรสุโขทยั แควน้ 
 สุพรรณภูมิและ 
   อาณาจกัรอยธุยาได ้

1. แควน้โยนกเชียงแสน  
2. แควน้หิรัญนครเงินยาง  
3. แควน้พะเยา 
4. อาณาจกัรลา้นนา  
5. อาณาจกัรสุโขทยั  
6. แควน้สุพรรณภูมิ 
7. อาณาจกัรอยธุยา 

การจัดการเรียนรู้คร้ังที่  14 

1. ท าแบบทดสอบ 
 ก่อนเรียน 
2. น าเขา้สู่บทเรียน 
3. แจง้ผลการเรียนรู้ที ่
 คาดหวงั 
4. แบ่งกลุ่ม ๆ ละ 4 คน เล่น

เกมเล่าเร่ืองรอบวง 
(Roundrobin) โดย
ก าหนดหมายเลข 

 ประจ าตวัไว ้
5. อ่านหนงัสือเรียน

เกี่ยวกบัแควน้โยนก 
 เชียงแสน และแควน้ 
 หิรัญนครเงินยาง แลว้ 
 ใหแ้ต่ละคู่ผลดักนั 
 เล่าเร่ืองท่ีคู่ของตน 
 ศึกษามา 
6. ครูสุ่มหมายเลขของแต่ 
   ละกลุ่มใหต้อบค าถาม  
7. ท าใบงานที่ 1  
8. ร่วมกนัสรุปเน้ือหา 

1. ภาพวดัมุงเมือง 
2. ภาพพญาง าเมืองและ

ภาพพญามงัราย
มหาราช 

3. ภาพพระบรม 
 ราชานุสาวรียพ์่อ 
 ขนุรามค าแหง 
 มหาราช 
4. หนงัสือเรียน 
 สาระการเรียนรู้ 
 พื้นฐาน ประวติั- 
 ศาสตร์ ชั้น ม.1 ของ

ส านกัพิมพว์ฒันา
พานิช 

5. แผนที่ประเทศไทย 
6. ใบงานที่ 1 เร่ือง แควน้

โยนก 
  เชียงแสน 
  แควน้หิรัญนคร 
 เงินยาง 
 

1. วิธีวดั 
 - สังเกตการ 
  ตอบค าถาม 
 - สังเกตพฤติ 
  กรรมกลุ่ม 
 - สังเกตพฤติ 
  กรรมราย 
  บุคคล 
 - การท าใบงาน 
 - ท าแบบทด 
  สอบก่อนเรียน 
  และหลงัเรียน 
2. เคร่ืองมือวดั 
 - แบบประเมิน 

 พฤติกรรมกลุ่ม 
   - แบบประเมิน 

 พฤติกรรมราย
 บุคคล 

 -  ใบงาน 
   - แบบทดสอบ   
     ก่อนเรียนและ   
     หลงัเรียน 

1  



 

 

ก าหนดการจดัการเรียนรู้ 
แผนการจัด ผลการเรียนรู้ เน้ือหา กระบวนการ ส่ือการเรียนรู้ การวัดและ ช่ัวโมง หมายเหตุ 



การเรียนรู้ที่ ที่คาดหวัง จัดการเรียนรู้ การประเมินผล 
   การจัดการเรียนรู้คร้ังที่ 15 

1. น าเขา้สู่บทเรียน 
2. ครูอธิบายถึงท่ีตั้งของ

แควน้พะเยา และ 
 อาณาจกัรลา้นนาในอดีต 
3. แบ่งกลุ่ม ๆ ละ  
 3-4 คน เล่นเกมมุม 
 สนทนา(Corner) แลว้

ตอบค าถามของครู 
 และอธิบายใหเ้พื่อน 
 ในกลุ่มฟัง 
4. ร่วมกนัเฉลยค าตอบ 
5. ร่วมกนัสรุปเน้ือหา 

การจัดการเรียนรู้คร้ังที่  16 

1. น าเขา้สู่บทเรียน 
2. ครูตั้งค  าถามเกี่ยวกบั

อาณาจกัรสุโขทยั แลว้
ใหน้กัเรียนร่วมกนั
อภิปราย  

3. แบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5 คน 
  แลว้ใหแ้ต่ละกลุ่มเขียน

ค าถามที่ตอ้งการทราบ 
 

7. ใบงานที่ 2 เร่ือง 
  แควน้สุพรรณ 
 ภูมิ อาณาจกัร 
   อยธุยา 

 1 
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ก าหนดการจดัการเรียนรู้ 
แผนการจัด 
การเรียนรู้ที่ 

ผลการเรียนรู้ 
ที่คาดหวัง 

เน้ือหา 
กระบวนการ 
จัดการเรียนรู้ 

ส่ือการเรียนรู้ 
การวัดและ 

การประเมินผล 
ช่ัวโมง หมายเหตุ 



      เกี่ยวกบัอาณาจกัร 
 สุโขทยั แลว้ไป 
 คน้ควา้หาค าตอบ 
4. ใหน้กัเรียนออกมา 
 อภิปรายขอ้ค  าถาม- 
 ค าตอบของกลุ่มหนา้ 
 ชั้นเรียน และครู 
 อธิบายเพิ่มเติม 
5. ร่วมกนัสรุปเน้ือหา  

การจัดการเรียนรู้คร้ังที่ 17 

1. น าเขา้สู่บทเรียน 
2. อ่านหนงัสือเร่ืองแควน้

สุพรรณภูมิ และ 
 อาณาจกัรอยธุยา  
3. เล่นเกมคู่คิด (Think-Pair 

Share) 
4. ครูอธิบายเพิ่มเติม 
 และเฉลยค าตอบ 
5. ท าใบงานที่ 2 
6. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
7. ร่วมกนัสรุปเน้ือหา 
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ก าหนดการจดัการเรียนรู้ 
แผนการจัด ผลการเรียนรู้ เน้ือหา กระบวนการ ส่ือการเรียนรู้ การวัดและ ช่ัวโมง หมายเหตุ 



การเรียนรู้ที่ ที่คาดหวัง จัดการเรียนรู้ การประเมินผล 
7 1. บอกหลกัฐานทาง

ประวติัศาสตร์สุโขทยั 
และ 

 อธิบายเกี่ยวกบัการ 
 สถาปนาอาณาจกัร 
 และพระราชกรณียกิจ 
 ของพระมหากษตัริย  ์
 สุโขทยัได ้  
2. อธิบายพฒันาการทาง 
 การปกครอง เศรษฐกิจ 
  สังคม ศิลปะและ 
 วฒันธรรมของ 
 อาณา จกัรสุโขทยัได ้
3. อธิบายเกี่ยวกบัภูมิ 
 ปัญญา ความสัมพนัธ์ 
 ระหว่างประเทศ และ 
 ความเส่ือมของ 
    อาณาจกัรสุโขทยัได ้

 1. หลกัฐานประวติัศาสตร์
สุโขทยั  

 2. การสถาปนาอาณาจกัร
สุโขทยั 

 3. พระมหากษตัริยแ์ห่ง
อาณาจกัรสุโขทยั   

 4. การปกครอง  
 5. เศรษฐกิจ 
 6. สังคม  
 7. ศิลปะและวฒันธรรม 
 8. ภูมิปัญญา 
 9. ความสัมพนัธ์ระหว่าง

ประเทศ  
 10. ความเส่ือมของ 
     อาณาจกัรสุโขทยั 

การจัดการเรียนรู้คร้ังที่  18 

1. ท าแบบทดสอบก่อน
เรียน  

2. น าเขา้สู่บทเรียน 
3. แจง้ผลการเรียนรู้ที ่
 คาดหวงั 
4. แบ่งกลุ่ม ๆ ละ 4 คน 
 ศึกษาเร่ืองหลกัฐานทาง 
 ประวติัศาสตร์สุโขทยั 

และการสถาปนา 
 อาณาจกัรสุโขทยั  
 จากหนงัสือเรียน 
5. ครูสุ่มกลุ่มตวัอยา่งออก 
   มาอภิปรายหนา้ชั้นเรียน

และครูอธิบายเพิ่มเติม 
6. นกัเรียนร่วมสรุปจาก 
   ประเดน็ค าถามของครู 

การจัดการเรียนรู้คร้ังที่  19 

1. น าเขา้สู่บทเรียน  
2. ครูอธิบายเกี่ยวกบั 
 พระมหากษตัริยแ์ห่ง

อาณาจกัรสุโขทยัพอ 
 สังเขป 

1. ภาพอุทยานประวติั 
   ศาสตร์จงัหวดัสุโขทยั  
2. ภาพพระบรมราชานุ

สาวรียพ์่อขนุ
รามค าแหงมหาราช 

3.  ภาพการเพาะปลูก  
    การเลี้ยงสัตว ์

หตัถกรรมและ
การคา้ขาย 

4. ภาพเจดียท์รงพุ่มขา้ว
บิณฑ์ และภาพพระ
ราชพิธีราชาภิเษก 

5. ภาพพระบรม-ราชานุ
สาวรีย ์3 กษตัริย ์

6. หนงัสือเรียนสาระ 
   การเรียนรู้พื้นฐาน  
   ประวติัศาสตร์ ชั้น 

1. วิธีวดั 
 - สังเกตการตอบ

  ค าถาม 
 - สังเกต 
  พฤติกรรมกลุ่ม 
 -  สังเกต 
  พฤติกรรม 
  รายบุคคล 
 -  การท าใบงาน 
 -  ท าแบบทดสอบ

 ก่อนเรียนและ
 หลงัเรียน 

2. เคร่ืองมือวดั 
 - แบบประเมิน 

 พฤติกรรมกลุ่ม 
 - แบบประเมิน 

 พฤติกรรม 
  รายบุคคล 
 - ใบงาน 
   - แบบทดสอบ   
     ก่อนเรียนและ 
     หลงัเรียน  
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ก าหนดการจดัการเรียนรู้ 
แผนการจัด 
การเรียนรู้ที่ 

ผลการเรียนรู้ 
ที่คาดหวัง 

เน้ือหา 
กระบวนการ 
จัดการเรียนรู้ 

ส่ือการเรียนรู้ 
การวัดและ 

การประเมินผล 
ช่ัวโมง หมายเหตุ 



   3. ใหน้กัเรียนจบัคู่อ่าน 
 หนงัสือเรียนเกี่ยวกบั 
 พระมหากษตัริยแ์ห่ง 
 อาณาจกัรสุโขทยั 
4. ครูสุ่มคู่ของนกัเรียนมา  
 2 คู ่เล่นเกมแข่งขนั 
 ตอบปัญหาจนไดคู้่ชนะ 
5. ใหร้างวลัหรือกล่าวค า 
 ชมเชย 
6. ร่วมกนัสรุปเน้ือหา 

การจัดการเรียนรู้คร้ังที่  20 

1. น าเขา้สู่บทเรียน 
2. แบ่งกลุ่ม ๆ ละ 3 คน 
 ศึกษาเกี่ยวกบัการ 
 ปกครองสมยัสุโขทยั 
  จากหนงัสือเรียน  
3. ใหแ้ต่ละกลุ่มตั้งค  าถาม 
   เกี่ยวกบัเน้ือหาท่ีอ่าน 
   จ  านวน 3 ขอ้ ตั้งค  าถาม 

   ม.1 ของส านกัพิมพ์
วฒันาพานิช 

7. บตัรค าค  าว่า พ่อ 
 ปกครองลูก 
8. ใบงานที่ 1 เร่ือง ศิลปะ

และ 
 วฒันธรรม 
 สมยัสุโขทยั 
9. ใบงานที่ 2 เร่ือง  
   ความสัมพนัธ์ 
   ระหว่างประเทศสมยั   
   สุโขทยั 
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ก าหนดการจดัการเรียนรู้ 
แผนการจัด 
การเรียนรู้ที่ 

ผลการเรียนรู้ 
ที่คาดหวัง 

เน้ือหา 
กระบวนการ 
จัดการเรียนรู้ 

ส่ือการเรียนรู้ 
การวัดและ 

การประเมินผล 
ช่ัวโมง หมายเหตุ 



      ถามเพื่อนกลุ่มอื่นกลุ่ม 
ที่มีคะแนนสูงสุดชนะ 

4. ใหร้างวลัหรือกล่าว 
 ชมเชย 
5. ร่วมกบัสรุปเน้ือหา 

การจัดการเรียนรู้คร้ังที่  21 

1. น าเขา้สู่บทเรียน 
2. แบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม

จบัสลากเลือกศึกษา
หวัขอ้ศึกษา 

 เกี่ยวกบัเศรษฐกิจ 
 สมยัสุโขทยั  
3. ตวัแทนกลุ่มอภิปราย 
 หนา้ชั้นเรียน 
4. แต่ละกลุ่มแข่งขนักนั 
 ตอบค าถามของครู กลุ่ม 
 ที่มีคะแนนสูงสุดชนะ 
5. ใหร้างวลัหรือกล่าว 
 ค าชมเชย 
6. ร่วมกนัสรุปเน้ือหา 

การจัดการเรียนรู้คร้ังที่  22 

1. น าเขา้สู่บทเรียน 
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ก าหนดการจดัการเรียนรู้ 



แผนการจัด 
การเรียนรู้ที่ 

ผลการเรียนรู้ 
ที่คาดหวัง 

เน้ือหา 
กระบวนการ 
จัดการเรียนรู้ 

ส่ือการเรียนรู้ 
การวัดและ 

การประเมินผล 
ช่ัวโมง หมายเหตุ 

   2. ครูเขียนค าตอบของ 
 นกัเรียนบนกระดาน 
 แลว้อธิบายเพิ่มเติม  
3. จบัสลากแบ่งกลุ่มศึกษา

ชนชั้นทางสังคมสมยั 
 สุโขทยั กลุ่มละ  
 1 ชนชั้น 
 4. ระดมสมองตอบ 
 ค าถาม และวาดรูป 
 ตามจินตนาการเกี่ยวกบั

ชนชั้นท่ีตนจบัสลากได ้
5. ตวัแทนกลุ่มออกมา

เสนอผลงานและ
อภิปรายหนา้ชั้นเรียน 

6. ใหค้ะแนนความถูกตอ้ง 
7. ร่วมกนัสรุปเน้ือหา 

การจัดการเรียนรู้คร้ังที่  23 

1. น าเขา้สู่บทเรียน 
2. จบัสลากแบ่งกลุ่ม 
 ศึกษาศิลปะและ 
 วฒันธรรมสมยัสุโขทยั
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กลุ่มละ 1 หวัขอ้  
 

ก าหนดการจดัการเรียนรู้ 
แผนการจัด 
การเรียนรู้ที่ 

ผลการเรียนรู้ 
ที่คาดหวัง 

เน้ือหา 
กระบวนการ 
จัดการเรียนรู้ 

ส่ือการเรียนรู้ 
การวัดและ 

การประเมินผล 
ช่ัวโมง หมายเหตุ 



   3. ตวัแทนกลุ่มอภิปราย 
 หนา้ชั้นเรียน  
4. ท าใบงานที่ 1 เร่ืองศิลปะ

และวฒันธรรมสมยั
 สุโขทยั 

5. ร่วมกนัสรุปเน้ือเร่ือง 

การจัดการเรียนรู้คร้ังที่  24 

1. น าเขา้สู่บทเรียน 
2. อ่านหนงัสือเรียนเกี่ยว 
 กบัภูมิปัญญาสมยั 
 สุโขทยั 
3. แบ่งกลุ่ม ๆ ละ 3 คน แต่

ละกลุ่มจบัซอง 
 ค าถามกลุ่มละ  
 1 ค าถาม 
4. สมาชิกแต่ละกลุ่มคน้ 

ควา้หาค าตอบจาก 
 หนงัสือเรียนและจาก

หนงัสืออื่นที่ครูจดัไวใ้ห ้
5. ตวัแทนกลุ่มออกมาตอบ

ค าถามหนา้ชั้นเรียน 
6. ร่วมกนัสรุปเน้ือหา 
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ก าหนดการจดัการเรียนรู้ 



แผนการจัด 
การเรียนรู้ที่ 

ผลการเรียนรู้ 
ที่คาดหวัง 

เน้ือหา 
กระบวนการ 
จัดการเรียนรู้ 

ส่ือการเรียนรู้ 
การวัดและ 

การประเมินผล 
ช่ัวโมง หมายเหตุ 

   
การจัดการเรียนรู้คร้ังที่ 25 

1. น าเขา้สู่บทเรียน 
2. แบ่งกลุ่มออกเป็น  
 8 กลุ่ม ศึกษาเกี่ยวกบั 
 ความสัมพนัธ์ระหว่าง 
 ประเทศสมยัสุโขทยั 
  กลุ่มละ 1 หวัขอ้  
3. ตวัแทนกลุ่มรายงาน 
 หนา้ชั้นเรียน  
4. ท าใบงานที่2 เร่ืองความ 
 สัมพนัธ์ระหว่างประเทศ 
 สมยัสุโขทยั  
5. ร่วมกนัสรุปเน้ือหา 

การจัดการเรียนรู้คร้ังที่ 26 

1. น าเขา้สู่บทเรียน  
2. ครูซักถามเกี่ยวกบั 
 สาเหตุใดที่ท  าให ้
 อาณาจกัรสุโขทยั 
 เส่ือมอ านาจลง และ 
 เขียนแนวความคิด 

  1 
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ก าหนดการจดัการเรียนรู้ 
แผนการจัด 
การเรียนรู้ที่ 

ผลการเรียนรู้ 
ที่คาดหวัง 

เน้ือหา 
กระบวนการ 
จัดการเรียนรู้ 

ส่ือการเรียนรู้ 
การวัดและ 

การประเมินผล 
ช่ัวโมง หมายเหตุ 



   ต่าง ๆ ลงบนกระดาน 
 แลว้ใหห้าค าตอบใน 
 หนงัสือเรียน 
3. ใหน้กัเรียนท าแผนที ่
 ความคิด (Mind Map 
    ping) เร่ือง ความเส่ือม

ของอาณาจกัรสุโขทยั 
4. สุ่มนกัเรียนออกมาเสนอ

ผลงานพร้อมทั้งอธิบาย
ใหเ้พื่อนร่วมชั้นฟัง 

5. ท าแบบทดสอบ 
 หลงัเรียน 
6. ร่วมกนัสรุปเน้ือหา 
 

  1  

8 1. บอกความหมายและ 
 แหล่งอารยธรรมที่ 
 ส าคญัของโลก และ 
 อธิบายพฒันาการของ 
 อารยธรรมตะวนัออกได ้ 
 

1. อารยธรรม 
2.  พฒันาการของ 
 อารยธรรมตะวนัออก 
3. อิทธิพลของอารยธรรม

ตะวนัออกที่มีผลต่อ 
 รัฐไทยในสมยัสุโขทยั 
 

การจัดการเรียนรู้คร้ังที่ 27 

1. ท าแบบทดสอบ 

 ก่อนเรียน  
2. น าเขา้สู่บทเรียน  
3. แจง้ผลการเรียนรู้ที ่
 คาดหวงั 

1. แผนที่โลก 
2. หนงัสือเรียน 
   สาระการเรียนรู้ 
   พื้นฐานประวติั 
   ศาสตร์ ชั้น ม.1       
   ของส านกัพิมพ ์
   วฒันาพานิช 

1. วิธีวดั 
 - สังเกตการตอบ

  ค าถาม 
 -  สังเกต 
      พฤติกรรม    
      กลุ่ม 

1  

 
 



ก าหนดการจดัการเรียนรู้ 
แผนการจัด 
การเรียนรู้ที่ 

ผลการเรียนรู้ 
ที่คาดหวัง 

เน้ือหา 
กระบวนการ 
จัดการเรียนรู้ 

ส่ือการเรียนรู้ 
การวัดและ 

การประเมินผล 
ช่ัวโมง หมายเหตุ 

 2. อธิบายอิทธิพลของ 
 อารยธรรมตะวนัออก 
 ที่มีผลต่อรัฐไทยสมยั 
 สุโขทยัดา้นการเมือง 
 การปกครอง ดา้น 
 ศาสนาและความเช่ือ 
  ดา้นศิลปกรรม ดา้น 
 ภาษา และดา้น 
   เศรษฐกิจได ้

 4. แบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม 
จบัสลากศึกษาเกี่ยวกบั
พฒันาการของอารย
ธรรมตะวนัออก 

5. ใหแ้ต่ละกลุ่มออกมา
อภิปรายหนา้ชั้นเรียน 

6. ใหแ้ต่ละกลุ่มแข่งกนั
ตอบค าถามของครูกลุ่ม
ใดที่มีคะแนน 

 สูงสุดชนะ 
7. ใหร้างวลัหรือกล่าว 
 ค าชมเชย 
8. ร่วมกนัสรุปเน้ือหา   

การจัดการเรียนรู้คร้ังที่ 28 

1. น าเขา้สู่บทเรียน 
2. ใหน้กัเรียนออกมา 
 เขียนตวัอยา่งของ 
 อิทธิพลของอารยธรรม

ตะวนัออกที่ยงัมีใหเ้ห็น
ในปัจจุบนั โดยไม่ใหซ้ ้ า

3. ใบงานเร่ือง 
 อิทธิพลของ 
 อารยธรรมที่มี 
   ผลต่อรัฐไทยในสมยั    
   สุโขทยั 

- สังเกต 
  พฤติกรรม 
  รายบุคคล 
 - การท าใบงาน 
 - ท าแบบ 
  ทดสอบก่อน 

 เรียนและ 
 หลงัเรียน 

2. เคร่ืองมือวดั 
  - แบบประเมิน 

 พฤติกรรม 
 กลุ่ม 

 - แบบประเมิน 
 พฤติกรรม 

  รายบุคคล 
 - ใบงาน 
   - แบบทดสอบ   
     ก่อนเรียนและ    
     หลงัเรียน  
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กบัคนอื่น  
 

ก าหนดการจดัการเรียนรู้ 
แผนการจัด 
การเรียนรู้ที่ 

ผลการเรียนรู้ 
ที่คาดหวัง 

เน้ือหา 
กระบวนการ 
จัดการเรียนรู้ 

ส่ือการเรียนรู้ 
การวัดและ 

การประเมินผล 
ช่ัวโมง หมายเหตุ 



   3. ครูเฉลยค าตอบ พร้อมทั้ง
อธิบายเพิ่มเติม  

 แลว้ใหน้กัเรียน 
 อ่านหนงัสือเรียน  
4. ท าใบงาน  
5. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
6. ร่วมกนัสรุปเน้ือหา   
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1. อธิบายลกัษณะทาง 
 ดา้นภูมิศาสตร์ และ 
 อารยธรรมในภูมิภาค 
 เอเชียตะวนัออก 
 เฉียงใตไ้ด ้
2. อธิบายเร่ืองราวของรัฐใน 
   เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

หลงัรับอิทธิพลอินเดีย
และจีนได ้

3. อธิบายการขยายอิทธิพล
ของชาติตะวนัตกใน 

 เอเชียตะวนัออก 
    เฉียงใตไ้ด ้

1. ลกัษณะทางดา้น 
 ภูมิศาสตร์ของเอเชีย 
 ตะวนัออกเฉียงใต ้
2. อารยธรรมในภูมิภาค 
 เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 
3. รัฐในเอเชียตะวนัออกเฉียง

ใตห้ลงัรับอิทธิพลอินเดีย
และจีน 

4. การขยายอิทธิพลของชาติ 
   ตะวนัตกในเอเชียตะวนั 
  ออกเฉียงใต ้

การจัดการเรียนรู้คร้ังที่ 29 

1. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
2. น าเขา้สู่บทเรียน 
3. ครูสุ่มนกัเรียน 3-4 คน 

ออกมาช้ีต าแหน่งท่ีตั้ง
ต่าง ๆ ของประเทศใน
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 

4. ครูอธิบายลกัษณะทาง 
 ภูมิศาสตร์ของเอเชีย 
 ตะวนัออกเฉียงใต ้ 
 นกัเรียนดูหนงัสือแผนที่ 
 (Atlas) ประกอบ และ

ซักถามนกัเรียน 

1. แผนที่เอเชีย 
   ตะวนัออกเฉียงใต ้
2. หนงัสือแผนที่ 
 (Atlas) ของ 
 ประเสริฐ วิทยา 
 รัฐ และคณะ 
  ส านกัพิมพว์ฒันา

พานิช จ ากดั 
3. ภาพกลอง 
 มโหระทึกของ 
 ประเทศ 
   เวียดนาม 

1. วิธีวดั 
 - สังเกตการตอบ

  ค าถาม 
 - สังเกต 
  พฤติกรรม 

 กลุ่ม 
 - สังเกต 
  พฤติกรรม 
  รายบุคคล 
 - การท าใบงาน 
 - ท  าแบบทดสอบ 

     ก่อนเรียนและ
 หลงัเรียน 

 

1  

 
 



ก าหนดการจดัการเรียนรู้ 
แผนการจัด 
การเรียนรู้ที่ 

ผลการเรียนรู้ 
ที่คาดหวัง 

เน้ือหา 
กระบวนการ 
จัดการเรียนรู้ 

ส่ือการเรียนรู้ 
การวัดและ 

การประเมินผล 
ช่ัวโมง หมายเหตุ 

 4. อธิบายสงครามโลก 
 คร้ังท่ี 2 ในเอเชีย 
 ตะวนัออกเฉียงใต ้และ 
   ความเปลี่ยนแปลงหลงั  
   สงคราม 

5. เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 
   หลงัสงครามโลกคร้ัง 
   ที ่2 

5. แบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม 

ศึกษาเร่ืองความส าคญั
ของสภาพ 

 ภูมิศาสตร์ต่อเอเชีย 
 ตะวนัออกเฉียงใต ้
 ดา้นต่าง ๆ กลุ่ม 
 ละ 1 หวัขอ้ 
6. ตวัแทนกลุ่มรายงาน 
 หนา้ชั้นเรียน พร้อมกบั 
 ช้ีต  าแหน่งท่ีตั้งส าคญั 
 ต่าง ๆ บนแผนที่ 
7. ท าใบงานที่ 1 
8. ร่วมกนัสรุปเน้ือหา 

การจัดการเรียนรู้คร้ังที่ 30 

1. น าเขา้สู่บทเรียน 
2. แบ่งกลุ่ม ๆ ละ 
 4-5 คน เพื่อเล่น 
 เกมแข่งขนัถาม-ตอบ 

เร่ืองอารยธรรมในเอเชีย 
 ตะวนัออกเฉียงใต ้  

4. ภาพเชลยศึก 
 ฝ่ายพนัธมิตร 
 ก าลงัก่อสร้าง 
 สะพานขา้ม 
 แม่น ้าแคว ที่ 
 จ.กาญจนบุรี 
5. หนงัสือเรียน 
 สาระการเรียนรู้ 
 พื้นฐานประวติั- 
 ศาสตร์ ชั้น ม.1 ของ

ส านกัพิมพว์ฒันา
พานิช 

6. วีดิทศัน์ 
 เหตุการณ์ 
 สงครามโลก 
 คร้ังท่ี 2 
7. ใบงานที่ 1 เร่ือง 
 ลกัษณะทาง 
 ภูมิศาสตร์ของเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้
 

2. เคร่ืองมือวดั 
  - แบบประเมิน 

 พฤติกรรม 
 กลุ่ม 

 - แบบประเมิน 
 พฤติกรรม 

  รายบุคคล 
 - ใบงาน 
 - แบบทดสอบ 

 ก่อนเรียนและ
 หลงัเรียน  
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ก าหนดการจดัการเรียนรู้ 
แผนการจัด 
การเรียนรู้ที่ 

ผลการเรียนรู้ 
ที่คาดหวัง 

เน้ือหา 
กระบวนการ 
จัดการเรียนรู้ 

ส่ือการเรียนรู้ 
การวัดและ 

การประเมินผล 
ช่ัวโมง หมายเหตุ 



   3. ตวัแทนกลุ่มตอบค าถาม
คร้ังละ 1 คน จนครบทุก
คนและทุกกลุ่มแลว้คดั
ใหเ้หลือ 3 กลุ่ม เพื่อเขา้
ชิงรอบรองชนะเลิศ 

4. ตวัแทน 2 คน จบั 
 สลากตอบค าถาม 
 จนเหลือ 2 กลุ่ม เขา้ 
 แข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ 
5. ส่งตวัแทนกลุ่มละ  
 1 คน จบัสลาก 
  ตอบค าถาม กลุ่มที่ 
 ไดค้ะแนนมาก 
 กว่าชนะ 
6. ใหร้างวลัหรือค าชมเชย 
7. ร่วมกนัสรุปเน้ือหา 

การจัดการเรียนรู้คร้ังที่ 31 

1. น าเขา้สู่บทเรียน 
2. แบ่งกลุ่ม ๆ ละ 8 
คน สมาชิกกลุ่มแบ่งหวัขอ้
กนัศึกษาเกี่ยวกบัรัฐใน 

8. ใบงานที่ 2 เร่ือง รัฐใน
เอเชีย 

 ตะวนัออกเฉียง- 
 ใตห้ลงัรับ 
 อิทธิพลอินเดีย 

และจีน 
9. ใบงานที่ 3 เร่ือง 

สงครามโลกคร้ังท่ี 2 
ในเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้
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ก าหนดการจดัการเรียนรู้ 
แผนการจัด ผลการเรียนรู้ เน้ือหา กระบวนการ ส่ือการเรียนรู้ การวัดและ ช่ัวโมง หมายเหตุ 



การเรียนรู้ที่ ที่คาดหวัง จัดการเรียนรู้ การประเมินผล 
      เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

   หลงัรับอิทธิพลอินเดียและ
จีนจากหนงัสือเรียน แลว้
เล่าใหเ้พื่อนใน 

 กลุ่มฟัง 
3. สุ่มนกัเรียนมาสรุป 
 สาระส าคญัหนา้ชั้นเรียน 

พร้อมทั้งตอบค าถามครู 
4. ท าใบงานที่ 2 
5. ร่วมกนัสรุปเน้ือหา  

การจัดการเรียนรู้คร้ังที่ 32 

1. น าเขา้สู่บทเรียน 
2. แบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม 

อ่านหนงัสือเรียน 
 หนา้ 149-155 โดย 
 ดูหนงัสือแผนที่ (Atlas) 

ประกอบ 
3. แต่ละกลุ่มเขียนค าถาม 

10-30 ขอ้ หยอ่นลงใน
กล่องค าถามของ 

 กลุ่มตนเอง เพื่อเล่น 
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ก าหนดการจดัการเรียนรู้ 
แผนการจัด 
การเรียนรู้ที่ 

ผลการเรียนรู้ 
ที่คาดหวัง 

เน้ือหา 
กระบวนการ 
จัดการเรียนรู้ 

ส่ือการเรียนรู้ 
การวัดและ 

การประเมินผล 
ช่ัวโมง หมายเหตุ 

   เกมค าถาม-ค าตอบ 
4. แต่ละกลุ่มจบัสลาก 
 ค าถาม แข่งขนักนัถาม-

ตอบ กลุ่มที่ไดค้ะแนน
มากกว่าชนะ 

5. ร่วมกนัสรุปเน้ือหา 

การจัดการเรียนรู้คร้ังที่ 33 

1. น าเขา้สู่บทเรียน  
2. ดูวีดิทศัน์เหตุการณ์ 
 สงครามโลกคร้ังท่ี 2 
3. เปิดโอกาสใหน้กัเรียน

ซักถาม 
4. ท าใบงานที่ 3 
5. ร่วมกนัสรุปเน้ือหา 

การจัดการเรียนรู้คร้ังที่  
34-35 

1.  น าเขา้สู่บทเรียน  
2. แบ่งกลุ่มออกเป็น  
 11 กลุ่ม จบัสลาก 
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 ศึกษาประเทศใน 
 

ก าหนดการจดัการเรียนรู้ 
แผนการจัด 
การเรียนรู้ที่ 

ผลการเรียนรู้ 
ที่คาดหวัง 

เน้ือหา 
กระบวนการ 
จัดการเรียนรู้ 

ส่ือการเรียนรู้ 
การวัดและ 

การประเมินผล 
ช่ัวโมง หมายเหตุ 



      เอเชียตะวนัออก 
 เฉียงใต ้หลงัสงคราม 
 โลกคร้ังท่ี 2 กลุ่ม 
 ละ 1 ประเทศจาก 
 หนงัสือต่าง ๆ 
3. ส่งตวัแทน 2 คน 
  อภิปรายและเขียน 
 สรุปเน้ือหาของกลุ่มตน 
4. เปิดโอกาสใหน้กัเรียน

ซักถาม 
5. ท าแบบทดสอบ 
 หลงัเรียน 
6. ร่วมกนัสรุปเน้ือหา 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


