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แผนการจัดการเรียนรูท่ี้ 1     วิธีการทางประวติัศาสตรใ์นการศึกษาเร่ืองราว 

 ทางประวติัศาสตร ์

เวลา  1-2  ชัว่โมง 
1. สาระส าคญั/ความคิดรวบยอด 
 การน าวธิกีารทางประวตัศิาสตรม์าใชใ้นการศกึษาเหตุการณ์ส าคญัทางประวตัศิาสตรอ์ยา่งมเีหตุผล จะท าให้
เหตุการณ์นัน้ๆ มคีวามน่าเชื่อถอื 
 
2. ตวัช้ีวดั/จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
 2.1 ตวัช้ีวดั 
  ส 4.1 ม.3/1   วเิคราะห์เรือ่งราวเหตุการณ์ส าคญัทางประวตัศิาสตรไ์ดอ้ย่างมเีหตุผลตามวธิกีารทางประวตัิศาสตร์ 
    ม.3/2   ใชว้ธิกีารทางประวตัศิาสตรใ์นการศกึษาเรือ่งราวต่างๆ ทีต่นสนใจ 

2.2 จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
1) วเิคราะหเ์รื่องราวเหตุการณ์ส าคญัทางประวตัศิาสตร์ โดยใชว้ธิกีารทางประวตัศิาสตรไ์ด ้
2) น าวธิกีารทางประวตัศิาสตรม์าใชใ้นการศกึษาเรื่องราวทีเ่กีย่วขอ้งกบัตนเอง ครอบครวั และทอ้งถิน่ของตน 
 ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
3) วเิคราะหเ์หตุการณ์ส าคญัในสมยัรตันโกสนิทร ์โดยใชว้ธิกีารทางประวตัศิาสตรไ์ด ้
 

3. สาระการเรียนรู ้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

1) ขัน้ตอนของวธิกีารทางประวตัศิาสตรส์ าหรบัการศกึษาเหตุการณ์ทางประวตัศิาสตรท์ีเ่กดิขึน้ในทอ้งถิน่ตนเอง 
2) น าวธิกีารทางประวตัศิาสตรม์าใชใ้นการศกึษาเรื่องราวทีเ่กีย่วขอ้งกบัตนเอง ครอบครวั และทอ้งถิน่ของตนเอง 
3) วเิคราะหเ์หตุการณ์ส าคญัในสมยัรตันโกสนิทร ์โดยใชว้ธิกีารทางประวตัศิาสตร์ 

 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิน่ 
  (พจิารณาตามหลกัสตูรสถานศกึษา) 
 
4. สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการคิด 
  1) ทกัษะการวเิคราะห ์   2) ทกัษะการจดัระเบยีบ 
 4.2 ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต 

 
5. คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
 1. มวีนิยั  2. ใฝเ่รยีนรู ้   3. มุ่งมัน่ในการท างาน 
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6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 วิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่มสมัพนัธ ์
 

 นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที ่1 เรือ่ง วิธีการทางประวติัศาสตรใ์นการศึกษาเรือ่งราว          
  ทางประวติัศาสตร์ 

ขัน้ท่ี 1 น าเข้าสู่บทเรียน   

สื่อการเรยีนรู ้  :  1. ตวัอยา่งหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์ 
 2. บตัรภาพ   

1. นกัเรยีนตอบค าถามกระตุน้ความคดิ 
2. ครใูหน้กัเรยีนดูภาพหลกัฐานทางประวตัศิาสตร ์แลว้ใหน้กัเรยีน 
 ชว่ยกนับอกประเภทของหลกัฐานทางประวตัศิาสตรท์ีค่รนู ามาให้ดู 
3.  ครนู าตวัอย่างหลกัฐานทางประวตัศิาสตรม์าใหน้กัเรยีนชว่ยกนั

วเิคราะห์ความน่าเชือ่ถอืของหลกัฐาน พรอ้มแสดงเหตุผลประกอบ 
แลว้ครแูละนกัเรยีนรว่มกนัสรุปความส าคญัของหลกัฐานทาง 

 ประวตัศิาสตร ์

 ค าถามกระตุ้นความคิด 

 ถ้านักเรียนต้องการศึกษาข้อมลู หรือ
เร่ืองราวทางประวติัศาสตร ์ควรศึกษา                      
ด้วยวิธีการใด 

 (วเิคราะห ์สงัเคราะห ์ตามวธิกีารทาง
ประวตัศิาสตร)์ 

 

 

ขัน้ท่ี 2 จดัการเรียนรู ้
สื่อ/แหล่งการเรยีนรู ้  :   1.  หนงัสอืเรยีน ประวตัศิาสตร ์ม.3    2.  หนงัสอืคน้ควา้เพิม่เตมิ 
                               3.  ใบงานที่ 1.1 - 1.2                    4.  หอ้งสมุด 
                               5.  แหล่งขอ้มูลสารสนเทศ 

 1. นกัเรยีนตอบค าถามกระตุน้ความคดิ ขอ้ 1 
 2. ครแูบง่นกัเรยีนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกนัตามความสามารถ                    

คอื เกง่ ปานกลางคอ่นขา้งเกง่ ปานกลางคอ่นขา้งอ่อน และอ่อน                 
ใหแ้ต่ละกลุ่มรว่มกนัศกึษาความรูเ้รือ่ง วธิกีารทางประวตัิศาสตร์                
ในการศกึษาเรือ่งราวทางประวตัศิาสตร ์จากหนงัสอืเรยีน หนงัสอื
คน้ควา้เพิม่เตมิ หอ้งสมดุ และแหล่งขอ้มลูสารสนเทศ  ในหวัขอ้
ต่อไปนี้ 

  1) จุดมุง่หมายของการวเิคราะห์เรือ่งราว เหตุการณ์ทาง 
    ประวตัศิาสตร ์
  2) ขอ้จ ากดัของเรือ่งราว เหตุการณ์ทางประวตัิศาสตร์ 
  3) ความส าคญัของการวเิคราะห์เรือ่งราว เหตุการณ์ทาง 
    ประวตัศิาสตร ์ 
   แลว้บนัทกึความรูท้ีไ่ดล้งในแบบบนัทกึการอ่าน 
 3. นกัเรยีนแต่ละกลุ่มรว่มกนัวเิคราะห์เนื้อหาที่ศกึษา ผลดักนัอภปิราย 

และซกัถามขอ้สงสยัจนทุกคนมคีวามเขา้ใจชดัเจนตรงกนั 
 4. ครอูธบิายความรูเ้รือ่ง วธิกีารทางประวตัศิาสตรใ์นการศกึษาเรือ่งราว

ทางประวตัศิาสตรเ์พิม่เตมิใหน้กัเรยีนฟงั เพื่อใหน้กัเรยีน 

 ค าถามกระตุ้นความคิด 

1. นักเรียนคิดว่า หลกัฐานทางประวติัศาสตร ์   
มีความส าคญัในการศึกษาประวติัศาสตร์
อย่างไร  

 (หลกัฐานทางประวตัศิาสตรม์คีวามส าคญัในการ 
  ศกึษาประวตัศิาสตร ์เพราะหากหลกัฐานทีไ่ดม้า

ไม่มคีวามน่าเชือ่ถอื ไม่สามารถบอกแหล่งทีม่า
ไดช้ดัเจน จะท าใหไ้ดข้อ้มูลทีไ่ม่ถูกตอ้ง                           
ไม่น่าเชือ่ถอื ส่งผลใหข้อ้มูลทีไ่ดจ้ากการศกึษา
คลาดเคลือ่นไปดว้ย) 

2.  เพราะเหตใุด เราจึงต้องศึกษาเหตกุารณ์ทาง
ประวติัศาสตร ์

 (พจิารณาตามค าตอบของนกัเรยีน โดยใหอ้ยูใ่น
ดุลยพนิิจของครูผูส้อน) 
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   มคีวามรูค้วามเขา้ใจชดัเจนมากยิง่ขึน้ 
  
 5. นกัเรยีนแต่ละกลุ่มชว่ยกนัท าใบงานท่ี 1.1 เรื่อง ล าดบัขัน้ตอนของ

วิธีการทางประวติัศาสตร ์แลว้รว่มกนัตรวจสอบความถูกตอ้ง เสรจ็
แลว้น าสง่ครู 

 6. ครยูกตวัอย่างกรณีตวัอย่างในการศกึษาเรือ่งราว เหตุการณ์ทาง
ประวตัศิาสตร ์โดยใชว้ธิกีารทางประวตัศิาสตร ์มาใหน้กัเรยีนชว่ยกนั
วเิคราะห์ว่า มคีวามถูกตอ้ง น่าเชือ่ถอืมากน้อยเพยีงใด พรอ้มแสดง
เหตุผลประกอบ ครคูอยอธบิายเพิม่เตมิ 

 7. นกัเรยีนแต่ละกลุ่มท าใบงานท่ี 1.2 เรื่อง วิเคราะห์ตวัอย่าง
เหตกุารณ์ทางประวติัศาสตร ์เสรจ็แลว้รว่มกนัตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของค าตอบ จากนัน้น าสง่ครตูรวจ 

 8. นกัเรยีนตอบค าถามกระตุน้ความคดิ ขอ้ 2 
 

ขัน้ท่ี 3 สรปุและน าหลกัการไปประยกุตใ์ช้   

สื่อการเรยีนรู ้  :   ใบงานที่ 1.3 

    1. นกัเรยีนแต่ละกลุ่มรว่มกนัสรุปความรูเ้รือ่ง วธิีการทางประวตัศิาสตร์
ในการศกึษาเรือ่งราวทางประวตัศิาสตร์ 

 2. ครใูหน้กัเรยีนแต่ละคนท าใบงานท่ี 1.3 เรื่อง วิเคราะห์เหตุการณ์
ทางประวติัศาสตร ์ 

 3. เมือ่ท าเสรจ็แลว้ใหน้กัเรยีนรวมกลุ่มเดมิ ผลดักนัอธบิายผลงานใน 
ใบงานของตนเองใหเ้พื่อนฟงั พรอ้มซกัถามขอ้สงสยัแลกเปลีย่น
ความรูก้นั จากนัน้ชว่ยกนัคดัเลอืกผลงานที่ดทีีสุ่ด เพื่อเตรยีม
น าเสนอผลงาน 

 4. นกัเรยีนตอบค าถามกระตุน้ความคดิ 

 ค าถามกระตุ้นความคิด 

 ถ้าหากไม่ใช้วิธีการทางประวติัศาสตรใ์น
การศึกษาเหตกุารณ์ทางประวติัศาสตร ์จะ
สามารถใช้วิธีใดได้อีกบ้าง อธิบายเหตผุล (พระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างตาม 

 (พจิารณาตามค าตอบของนกัเรยีน โดยให้ 
 อยูใ่นดุลยพนิิจของครูผูส้อน) 

 

ขัน้ท่ี 4 วดัและประเมินผล   

สื่อการเรยีนรู ้  :   ใบงานที่ 1.3 

    1. นกัเรยีนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลงานในใบงานที ่1.3 หน้าชัน้
เรยีน โดยครแูละเพื่อนนกัเรยีนเป็นผูต้รวจสอบความถูกตอ้ง และ 

  ใหข้อ้เสนอแนะ 
 2. ครแูละนกัเรยีนรว่มกนัสรปุความรูเ้รื่อง วธิกีารทางประวตัศิาสตร์ใน

การศกึษาเรือ่งราวทางประวตัิศาสตร์ 
 3. นกัเรยีนตอบค าถามกระตุน้ความคดิ 

 ค าถามกระตุ้นความคิด 

 นักเรียนคิดว่า วิธีการทางประวติัศาสตร์
สามารถน ามาปรบัใช้ในชีวิตประจ าวนัได้
อย่างไรบ้าง                    

 (พจิารณาตามค าตอบของนกัเรยีน โดยใหอ้ยูใ่น
ดุลยพนิิจของครูผูส้อน) 
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  ครมูอบหมายให้นักเรียนท ารายงานการสืบค้นเหตุการณ์ส าคญัในสมยัรตันโกสินทรท่ี์นักเรียนสนใจ                                                               
  กลุ่มละ 1 เรื่อง โดยใช้วิธีการทางประวติัศาสตร ์
  1) การรวบรวมหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์ 
  2) การประเมนิคุณค่าของหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์ 
  3) การวเิคราะห์ สงัเคราะห์ และจดัหมวดหมูข่อ้มลูหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์ 
  4) การเรยีบเรยีงขอ้มลู 
  5) การเขยีนรายงาน 
 
 นักเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน หน่วยการเรียนรู้ที ่1 เรือ่ง วิธีการทางประวติัศาสตรใ์นการศึกษาเรือ่งราว           

ทางประวติัศาสตร์ 
 

7. การวดัและประเมินผล 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 
ตรวจแบบทดสอบกอ่นเรยีน หน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 แบบทดสอบกอ่นเรยีน หน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 (ประเมนิตามสภาพจรงิ) 
ตรวจใบงานที ่1.1 ใบงานที ่1.1  รอ้ยละ 60 ผา่นเกณฑ์ 
ตรวจใบงานที ่1.2 ใบงานที ่1.2 รอ้ยละ 60 ผา่นเกณฑ์ 
ตรวจใบงานที ่1.3 ใบงานที ่1.3 รอ้ยละ 60 ผา่นเกณฑ์ 
ตรวจแบบบนัทกึการอ่าน แบบบนัทกึการอ่าน ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 
ประเมนิการน าเสนอผลงาน แบบประเมนิการน าแสนอผลงาน ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 
สงัเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม แบบสงัเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 
สงัเกตความมวีนิยั ใฝ่เรยีนรู ้และมุง่ม ัน่ในการท างาน แบบประเมนิคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 
ตรวจแบบทดสอบหลงัเรยีน หน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 แบบทดสอบหลงัเรยีน หน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 รอ้ยละ 60 ผา่นเกณฑ์ 
ตรวจรายงานการสบืคน้เหตุการณ์ส าคญัในสมยั
รตันโกสนิทร ์โดยใชว้ธิกีารทางประวตัศิาสตร์ 

แบบประเมนิรายงานการสบืคน้เหตุการณ์
ส าคญัในสมยัรตันโกสนิทร ์โดยใชว้ธิกีารทาง
ประวตัศิาสตร ์

ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 

 
8. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู ้
 8.1  สือ่การเรียนรู้ 
   1) หนงัสอืเรยีน ประวตัศิาสตร ์ม.3 
   2) หนงัสอืคน้ควา้เพิม่เตมิ 
     (1)  คาร,์ อ.ีเอช. (2531). ประวติัศาสตรคื์ออะไร. (ชาตชิาย พณานานนท,์ ผูแ้ปล). กรงุเทพมหานคร : 
        อกัษรเจรญิทศัน์. 
     (2)  จอหน์ เอช อารโ์นลด.์ (2549). ประวติัศาสตรข์องประวติัศาสตร.์ (ไชยนัต ์รชัชกลู, ผูแ้ปล). 
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        กรุงเทพมหานคร : ศนูยม์านุษยวทิยาสรินิธร. 
     (3)  วงเดอืน นาราสจัจ.์ (2550). ประวติัศาสตร ์: วิธีการและพฒันาการ. พมิพค์รัง้ที ่2. กรุงเทพมหานคร :  
        ภาควชิาประวตัศิาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.   
   3) ตวัอยา่งหลกัฐานทางประวตัศิาสตร ์
   4) บตัรภาพ 
   5) ใบงานที ่1.1 เรื่อง ล าดบัข ัน้ตอนของวธิกีารทางประวตัศิาสตร์ 
   6) ใบงานที ่1.2 เรื่อง วเิคราะหต์วัอยา่งเหตุการณ์ทางประวตัศิาสตร์ 
   7) ใบงานที ่1.3 เรื่อง วเิคราะหเ์หตุการณ์ทางประวตัศิาสตร ์
 8.2  แหล่งการเรียนรู้ 
   1) หอ้งสมุด  
   2) แหล่งขอ้มลูสารสนเทศ 
     -  http://www.maceducation.com/e-knowledge/2413117100/06.htm  
     -  http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/.../11/.../Mean.html 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.maceducation.com/e-knowledge/2413117100/06.htm
http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/.../11/.../Mean.html
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การประเมินช้ินงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 

 

แบบประเมินรายงานการสืบคน้เหตุการณส์ าคญัในสมยัรตันโกสินทร ์ 
โดยใชว้ิธีการทางประวติัศาสตร ์

 
 

ล าดบัท่ี รายการประเมิน 
ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 
1 การรวบรวมหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์     
2 การประเมนิคุณค่าของหลกัฐานทางประวตัศิาสตร ์     

3 
การวเิคราะห ์สงัเคราะห ์และจดัหมวดหมู่ขอ้มลู
หลกัฐานทางประวตัศิาสตร ์

    

                                                                                 รวม  
 
 

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

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ดมีาก = 4  
 ด ี = 3 
 พอใช ้ = 2 
 ปรบัปรุง = 1 
 

 

เกณฑ์การตดัสินคุณภาพ  ช่วงคะแนน ระดบัคณุภาพ 

  11 - 12 ดมีาก 

  9 - 10 ด ี

  6 - 8 พอใช ้

  ต ่ากวา่ 6 ปรบัปรุง 
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บัตรภาพ หลักฐานทางประวัติศาสตร์  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4 
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ภาพท่ี 5 ภาพท่ี 6 

ใบงานท่ี 1.1 เร่ือง ล าดบัขั้นตอนของวิธีการทางประวติัศาสตร ์

 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรยีนวเิคราะหข์อ้ความทีก่ าหนดวา่ อยูใ่นข ัน้ตอนใดของวธิกีารทางประวตัศิาสตร์ 
 
 1. แนวทางในการคน้หาค าตอบอยา่งมเีหตุผล 
                                                    
 
 2. พบขอ้มลูจากหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์ 
                                                    
 
 3. ตรวจสอบและประเมนิค่าความน่าเชื่อถอืของหลกัฐาน 
                                                    
 
 4. ตอบค าถามตามทีว่างไว ้
                                                    
 
 5. อธบิายเรื่องทีศ่กึษาอยา่งมเีหตุผล 
                                                    
 
 6. เขยีนรายงานเหตุผลการยา้ยราชธานีของรชักาลที ่1 
                                                    
 
 7. สมัภาษณ์ชาวจนียา่นเยาวราชเกีย่วกบัการท าทองในยา่นเยาวราช 
                                                    
 
 8. หมากตอ้งการทราบวา่ วดัไชยวฒันาราม จงัหวดัพระนครศรอียธุยา สร้างขึน้ในสมยัใด 
                                                    
 
 9. สนามหลวง เดมิเรยีกวา่ ทุ่งพระเมรุ เป็นสถานทีถ่วายพระเพลงิพระบรมศพพระเจา้แผ่นดนิ  
  และพระบรมวงศานุวงศ ์
                                                    
 
10. จดหมายเหตุรชักาลที ่4 เป็นหลกัฐานชัน้ตน้ 
                                                    



 

ประวตัศิาสตร์ ม.3 

 

  

 

 

ใบงานท่ี 1.1 เร่ือง ล าดบัขั้นตอนของวิธีการทางประวติัศาสตร ์
 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรยีนวเิคราะหข์อ้ความทีก่ าหนดวา่ อยูใ่นข ัน้ตอนใดของวธิกีารทางประวตัศิาสตร์ 
 
 1. แนวทางในการคน้หาค าตอบอยา่งมเีหตุผล 
   การก าหนดหวัเรือ่งทีจ่ะศกึษา                                   
 
 2. พบขอ้มลูจากหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์ 
   การรวบรวมหลกัฐาน                                       
 
 3. ตรวจสอบและประเมนิค่าความน่าเชื่อถอืของหลกัฐาน 
   การประเมนิคณุคา่ของหลกัฐาน                                  
 
 4. ตอบค าถามตามทีว่างไว ้
   การวเิคราะห์ สงัเคราะห์ และจดัหมวดหมูข่อ้มลู                            
 
 5. อธบิายเรื่องทีศ่กึษาอยา่งมเีหตุผล 
   การเรยีบเรยีงหรอืการน าเสนอ                                   
 
 6. เขยีนรายงานเหตุผลการยา้ยราชธานีของรชักาลที ่1 
   การเรยีบเรยีงหรอืการน าเสนอ                                   
 
 7. สมัภาษณ์ชาวจนียา่นเยาวราชเกีย่วกบัการท าทองในยา่นเยาวราช 
   การรวบรวมหลกัฐาน                                       
 
 8. หมากตอ้งการทราบวา่ วดัไชยวฒันาราม จงัหวดัพระนครศรอียธุยา สรา้งขึน้ในสมยัใด 
   การก าหนดหวัเรือ่งทีจ่ะศกึษา                                   
 
 9. สนามหลวง เดมิเรยีกวา่ ทุ่งพระเมรุ เป็นสถานทีถ่วายพระเพลงิพระบรมศพพระเจา้แผ่นดนิ  
  และพระบรมวงศานุวงศ ์
   การวเิคราะห์ สงัเคราะห์ และจดัหมวดหมูข่อ้มลู                            
 
10. จดหมายเหตุรชักาลที ่4 เป็นหลกัฐานชัน้ตน้ 
   การประเมนิคณุคา่ของหลกัฐาน                                  

เฉลย 
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ใบงานท่ี 1.2 เร่ือง วิเคราะหต์วัอย่างเหตุการณ ์
     ทางประวติัศาสตร ์

 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรยีนอ่านตวัอยา่งเหตุการณ์ทางประวตัศิาสตร ์แลว้วเิคราะหแ์ละตอบค าถาม 

 

ตวัอย่างท่ี 1 

   “ศุภมศัดุศกัราช 1373 กุกกุฏสงัวจัฉระเชษฐมาศกาลปกัเขปญัจมีดฤษถีพุทธวารกาลบรเิฉทก าหนด  
พระบาทสมเดจ็พระบรมนารถบพติร...เสดจอ์อกณะพระธนิัง่ดลิกมาลามหาไพชนประสาท...จงึมพีระราชโองการ
มาณพระบนัทูลสุรสหีนาทด ารสัให้ตราพระราชบญัญัตเิผดียงโฆษนาการแก่ชาวเจ้าเง่ายุพราชนาฏปิโยรสา                  
พระภาคไีนย...อนัมพีระราชอาณาเขตพระนครศรอียธุยา มหาดลิกภพนพรตันราชธานี...” 
 
ท่ีมา :  พระอยัการกระบดศกึ ประมวลกฎหมายรชักาลท่ี 1 จลุศกัราช 1166 พิมพต์ามฉะบบัหลวง                                     
    ตราสามดวง. (กรงุเทพมหานคร : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์เล่ม 2, 2529.) : หน้า 462. 

 
 

 1. เหตุการณ์ดงักล่าวเป็นเรื่องราวเกีย่วกบัอะไร 
                                                    
 
 2. หลกัฐานทีป่รากฏในเหตุการณ์ดงักล่าว ไดแ้ก่อะไรบ้าง 
                                                    
                                                    
  
 3. หลกัฐานทีป่รากฏในเหตุการณ์ดงักล่าว มคีวามน่าเชื่อถอืมากน้อยเพยีงใด 
                                                    
                                                    
   
 4. เหตุการณ์ดงักล่าว มคีวามส าคญัอยา่งไร 
                                                    
                                                    
   
 5. การศกึษาเหตุการณ์ดงักล่าว มปีระโยชน์ต่อนกัเรยีนอยา่งไร 
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ตวัอย่างท่ี 2 

   “วกิเตอร์ อะเลก็ซานเดอร์ บรูซ เอริ์ลที่ 9 แห่งเอลกินเป็นนักการเมืองพรรคเสรนีิยมขององักฤษ (Liberal 
Party) … เดมิรบัราชการอยู่ในสมยันายกรฐัมนตรวีลิเลยีม แกลดสโตน...เอลกนิมิได้ประสบความส าเรจ็ในฐานะ
อุปราชผู้บรหิารสงูสุดในอนิเดยี แต่เนื่องจากเขาเป็นผู้ปกครองในยุคจกัรวรรดนิิยมในอนิเดยี (ค.ศ. 1858-1905)     
ซึง่องักฤษใหค้วามส าคญัในการปกป้องจกัรวรรดมิากกวา่การพฒันาดนิแดนเช่นในยคุปฏริปู (ค.ศ. 1905-1937)...” 
 
 ท่ีมา :  ศรสีรุางค ์พูลทรพัย์. “Elgin, Victor Alexander Bruce, 9” Earl of (1849-1917) : วกิเตอรอ์ะเลก็ซานเดอร ์บรซู  
    เอริล์ที ่9 แห่งเอลกนิ (พ.ศ. 2392-2460)”, สารานุกรมประวติัศาสตรส์ากลสมยัใหม่ : เอเชีย เล่ม 3 อกัษร E-G  
    ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2551) : หน้า 58-59. 

 
 1. เหตุการณ์ดงักล่าวเป็นเรื่องราวเกีย่วกบัอะไร 
                                                    
 
 2. หลกัฐานทีป่รากฏในเหตุการณ์ดงักล่าว ไดแ้ก่อะไรบา้ง 
                                                    
                                                    
 
 3. หลกัฐานทีป่รากฏในเหตุการณ์ดงักล่าว มคีวามน่าเชื่อถอืมากน้อยเพยีงใด 
                                                    
                                                    
   
 4. เหตุการณ์ดงักล่าว มคีวามส าคญัอยา่งไร 
                                                    
                                                    
   
 5. การศกึษาเหตุการณ์ดงักล่าว มปีระโยชน์ต่อนกัเรยีนอยา่งไร 
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ใบงานท่ี 1.2 เร่ือง  วิเคราะหต์วัอย่างเหตุการณ ์
     ทางประวติัศาสตร ์
 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรยีนอ่านตวัอยา่งเหตุการณ์ทางประวตัศิาสตร ์แลว้วเิคราะหแ์ละตอบค าถาม 

 

ตวัอย่างท่ี 1 

   “ศุภมศัดุศกัราช 1373 กุกกุฏสงัวจัฉระเชษฐมาศกาลปกัเขปญัจมีดฤษถีพุทธวารกาลบรเิฉทก าหนด  
พระบาทสมเดจ็พระบรมนารถบพติร...เสดจอ์อกณะพระธนิัง่ดลิกมาลามหาไพชนประสาท...จงึมพีระราชโองการ
มาณพระบนัทูลสุรสหีนาทด ารสัให้ตราพระราชบญัญัตเิผดียงโฆษนาการแก่ชาวเจ้าเง่ายุพราชนาฏปิโยรสา                  
พระภาคไีนย...อนัมพีระราชอาณาเขตพระนครศรอียธุยา มหาดลิกภพนพรตันราชธานี...” 
 
ท่ีมา :  พระอยัการกระบดศกึ ประมวลกฎหมายรชักาลท่ี 1 จลุศกัราช 1166 พิมพต์ามฉะบบัหลวง                                     
    ตราสามดวง. (กรงุเทพมหานคร : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์เล่ม 2, 2529.) : หน้า 462. 

 
 

 1. เหตุการณ์ดงักล่าวเป็นเรื่องราวเกีย่วกบัอะไร 
                                                    
 
 2. หลกัฐานทีป่รากฏในเหตุการณ์ดงักล่าว ไดแ้ก่อะไรบา้ง 
                                                    
                                                    
  
 3. หลกัฐานทีป่รากฏในเหตุการณ์ดงักล่าว มคีวามน่าเชื่อถอืมากน้อยเพยีงใด 
                                                    
                                                    
   
 4. เหตุการณ์ดงักล่าว มคีวามส าคญัอยา่งไร 
                                                    
                                                    
   
 5. การศกึษาเหตุการณ์ดงักล่าว มปีระโยชน์ต่อนกัเรยีนอยา่งไร 
                                                    
                                                    

  (พจิารณาตามค าตอบของนักเรยีน โดยใหอ้ยู่ในดลุยพนิิจของครผููส้อน) 

เฉลย 
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ตวัอย่างท่ี 2 

   “วกิเตอร์ อะเลก็ซานเดอร์ บรูซ เอริ์ลที่ 9 แห่งเอลกินเป็นนักการเมืองพรรคเสรนีิยมขององักฤษ (Liberal 
Party) … เดมิรบัราชการอยู่ในสมยันายกรฐัมนตรวีลิเลยีม แกลดสโตน...เอลกนิมไิด้ประสบความส าเรจ็ในฐานะ
อุปราชผู้บรหิารสงูสุดในอนิเดยี แต่เนื่องจากเขาเป็นผู้ปกครองในยุคจกัรวรรดนิิยมในอนิเดยี (ค.ศ. 1858 -1905)     
ซึง่องักฤษใหค้วามส าคญัในการปกป้องจกัรวรรดมิากกวา่การพฒันาดนิแดนเช่นในยคุปฏริปู (ค.ศ. 1905-1937)...” 
 
 ท่ีมา :  ศรสีรุางค ์พูลทรพัย์. “Elgin, Victor Alexander Bruce, 9” Earl of (1849-1917) : วกิเตอรอ์ะเลก็ซานเดอร ์บรซู  
    เอริล์ที ่9 แห่งเอลกนิ (พ.ศ. 2392-2460)”, สารานุกรมประวติัศาสตรส์ากลสมยัใหม่ : เอเชีย เล่ม 3 อกัษร E-G  
    ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2551) : หน้า 58-59. 

 
 1. เหตุการณ์ดงักล่าวเป็นเรื่องราวเกีย่วกบัอะไร 
                                                    
 
 2. หลกัฐานทีป่รากฏในเหตุการณ์ดงักล่าว ไดแ้ก่อะไรบา้ง 
                                                    
                                                    
 
 3. หลกัฐานทีป่รากฏในเหตุการณ์ดงักล่าว มคีวามน่าเชื่อถอืมากน้อยเพยีงใด 
                                                    
                                                    
   
 4. เหตุการณ์ดงักล่าว มคีวามส าคญัอยา่งไร 
                                                    
                                                    
   
 5. การศกึษาเหตุการณ์ดงักล่าว มปีระโยชน์ต่อนกัเรยีนอยา่งไร 
                                                    
                                                    
   
 
 
 

(พจิารณาตามค าตอบของนักเรยีน โดยใหอ้ยู่ในดลุยพนิิจของครผููส้อน) 
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ใบงานท่ี 1.3 เร่ือง วิเคราะหเ์หตุการณท์างประวติัศาสตร ์
 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรยีนน าตวัอยา่งเหตุการณ์ทางประวตัศิาสตร ์มาวเิคราะหแ์ละตอบค าถาม  
 

เหตกุารณ์เรื่อง   
 

  
 

(สาระส าคญั) 
 

       
      ทีม่า     . 
 

  
 1. เหตุการณ์ดงักล่าวเป็นเรื่องราวเกีย่วกบัอะไร 
                                                    
 
 2. หลกัฐานทีป่รากฏในเหตุการณ์ดงักล่าว ไดแ้ก่อะไรบา้ง 
                                                    
                                                    
   
 3. หลกัฐานทีป่รากฏในเหตุการณ์ดงักล่าว มคีวามน่าเชื่อถอืมากน้อยเพยีงใด 
                                                    
                                                    
   
 4. เหตุการณ์ดงักล่าว มคีวามส าคญัอยา่งไร 
                                                    
                                                    
   
 5. การศกึษาเหตุการณ์ดงักล่าว มปีระโยชน์ต่อนกัเรยีนอยา่งไร 
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ใบงานท่ี 1.3 เร่ือง วิเคราะหเ์หตุการณท์างประวติัศาสตร ์
 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรยีนน าตวัอยา่งเหตุการณ์ทางประวตัศิาสตร ์มาวเิคราะหแ์ละตอบค าถาม  
 

เหตกุารณ์เรื่อง   
 

  
 

(สาระส าคญั) 
 

       
      ทีม่า     . 
 

  
 1. เหตุการณ์ดงักล่าวเป็นเรื่องราวเกีย่วกบัอะไร 
                                                    
 
 2. หลกัฐานทีป่รากฏในเหตุการณ์ดงักล่าว ไดแ้ก่อะไรบา้ง 
                                                    
                                                    
   
 3. หลกัฐานทีป่รากฏในเหตุการณ์ดงักล่าว มคีวามน่าเชื่อถอืมากน้อยเพยีงใด 
                                                    
                                                    
   
 4. เหตุการณ์ดงักล่าว มคีวามส าคญัอยา่งไร 
                                                    
                                                    
   
 5. การศกึษาเหตุการณ์ดงักล่าว มปีระโยชน์ต่อนกัเรยีนอยา่งไร 
                                                    
                                                    
   

(พจิารณาตามค าตอบของนักเรยีน โดยใหอ้ยู่ในดลุยพนิิจของครผููส้อน) 
 

เฉลย 
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แบบบนัทึกการอ่าน 
  

ชือ่หนงัสอื   ชือ่ผูแ้ต่ง     นามปากกา     

ส านกัพมิพ์     สถานทีพ่มิพ์     ปีทีพ่มิพ์          

จ านวนหน้า     ราคา   บาท อ่านวนัที ่   เดอืน    พ.ศ.    เวลา    
          
 1. สาระส าคญัของเรื่อง 
        
        

              
        

 2. วเิคราะหข์อ้คดิ/ประโยชน์ทีไ่ดจ้ากเรื่องทีอ่่าน 
        
        

 3. สิง่ทีส่ามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนั  
        
        

       

 4. ขอ้เสนอแนะของคร ู  
        
        
  

 ลงชื่อ      นกัเรยีน  ลงชื่อ            ผูป้กครอง 
              (                         )          (                      ) 
 

ลงชื่อ                                      ครผููส้อน 
                                                   (                       )  
 
 
เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ผลงานมคีวามสมบรูณ์ชดัเจน  ให ้ 4 คะแนน 
 ผลงานมขีอ้บกพรอ่งเพยีงเลก็น้อย  ให ้ 3 คะแนน 
 ผลงานมขีอ้บกพรอ่งเป็นส่วนใหญ่ ให ้ 2 คะแนน 

 ผลงานมขีอ้บกพรอ่งมาก ให ้ 1 คะแนน  
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แบบประเมิน     การน าเสนอผลงาน 
 

ค าช้ีแจง :  ให ้ผูส้อน สงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนในระหวา่งเรยีนและนอกเวลาเรยีน แลว้ขดี  ลงในช่อง 
 ทีต่รงกบัระดบัคะแนน 
 

ล าดบัท่ี รายการประเมิน 
ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 
1 น าเสนอเนื้อหาในผลงานไดถู้กตอ้ง     
2 การล าดบัข ัน้ตอนของเนื้อเรื่อง     
3 การน าเสนอมคีวามน่าสนใจ     
4 การมสี่วนร่วมของสมาชกิในกลุ่ม     
5 การตรงต่อเวลา     
                                                                                 รวม  

 
ลงชื่อ...................................................ผูป้ระเมนิ 

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

เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ผลงานหรอืพฤตกิรรมสมบรูณ์ชดัเจน ให ้ 4 คะแนน 
 ผลงานหรอืพฤตกิรรมมขีอ้บกพรอ่งบางส่วน ให ้ 3 คะแนน 
 ผลงานหรอืพฤตกิรรมมขีอ้บกพรอ่งเป็นส่วนใหญ่ ให ้ 2 คะแนน 
 ผลงานหรอืพฤตกิรรมมขีอ้บกพรอ่งมาก ให ้ 1 คะแนน 
 

เกณฑก์ารตดัสินคณุภาพ 
 

 ช่วงคะแนน ระดบัคณุภาพ  
 18 - 20 ดมีาก  
 14 - 17 ด ี  
 10 - 13 พอใช ้  
 ต ่ากว่า 10 ปรบัปรงุ  
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แบบสงัเกตพฤติกรรม    การท างานกลุ่ม 
 

ค าช้ีแจง : ให ้ผูส้อน สงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนในระหวา่งเรยีนและนอกเวลาเรยีน แลว้ขดี  ลงในช่อง 
 ทีต่รงกบัระดบัคะแนน 
 

ล าดบัท่ี 
ช่ือ-สกลุ 

ของผูร้บัการ 
ประเมิน 

ความ
ร่วมมือกนั
ท ากิจกรรม 

การแสดง
ความ
คิดเหน็ 

การรบัฟัง
ความ
คิดเหน็ 

การตัง้ใจ
ท างาน 

การแก้ไข
ปัญหา/หรือ
ปรบัปรงุ

ผลงานกลุ่ม 

รวม 
20 

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

                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

      

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

 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมอย่างสม ่าเสมอ ให ้ 4 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบอ่ยครัง้ ให ้ 3 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบางครัง้ ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมน้อยครัง้ ให ้ 1 คะแนน 
 

เกณฑก์ารตดัสินคณุภาพ 
 

 ช่วงคะแนน ระดบัคณุภาพ  
 18 - 20 ดมีาก  
 14 - 17 ด ี  
 10 - 13 พอใช ้  
 ต ่ากว่า 10 ปรบัปรงุ  
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แบบประเมิน    คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
 

ค าช้ีแจง : ให ้ผูส้อน สงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนในระหวา่งเรยีนและนอกเวลาเรยีน แลว้ขดี  ลงในช่องทีต่รงกบั 
     ระดบัคะแนน 
 

คณุลกัษณะ 
อนัพึงประสงคด้์าน 

รายการประเมิน 
ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 

1. รกัชาติ ศาสน์ 
    กษตัริย ์

1.1 ยนืตรงเมือ่ไดย้นิเพลงชาต ิรอ้งเพลงชาตไิด ้และอธบิายความหมาย 
 ของเพลงชาต ิ

    

1.2 ปฏบิตัตินตามสทิธแิละหน้าทีข่องพลเมอืงด ี     
1.3 ใหค้วามร่วมมอื รว่มใจ ในการท ากจิกรรมกบัสมาชกิในโรงเรยีนและชมุชน     
1.4 เขา้รว่มกจิกรรมและมสีว่นรว่มในการจดักจิกรรมทีส่รา้งความสามคัคี 
 ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อโรงเรยีน ชุมชน และสงัคม ชืน่ชมความ 
 เป็นชาตไิทย 

    

1.5 เขา้รว่มกจิกรรมทางศาสนาทีต่นนับถอื ปฏบิตัตินตามหลกัของศาสนา 
 อย่างสม ่าเสมอ เป็นแบบอย่างทีด่ขีองศาสนิกชน 

    

1.6 เขา้รว่มกจิกรรมและมสีว่นรว่มในการจดักจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถาบนั 
 พระมหากษตัรยิ์ตามที่โรงเรยีนและชุมชนจดัขึน้ ชืน่ชมในพระราชกรณียกจิ 
 พระปรชีาสามารถของพระมหากษตัรยิ์และพระราชวงศ์ 

 
 

   

2. ซ่ือสตัย ์สุจริต 2.1 ใหข้อ้มลูทีถู่กตอ้ง และเป็นจรงิ     
2.2 ปฏบิตัใินสิง่ทีถู่กตอ้ง ละอาย และเกรงกลวัทีจ่ะกระท าความผดิ ท าตาม 
 สญัญาทีต่นใหไ้วก้บัเพื่อน พ่อแม ่หรอืผูป้กครอง และคร ูเป็นแบบอย่าง 
 ทีด่ดีา้นความซื่อสตัย์ 

    

2.3 ปฏบิตัตินต่อผูอ้ื่นดว้ยความซื่อตรง ไมห่าประโยชน์ในทางทีไ่มถู่กตอ้ง 
 และเป็นแบบอย่างทีด่แีกเ่พื่อนดา้นความซื่อสตัย์ 

    

3. มีวินัย รบัผิดชอบ 3.1 ปฏบิตัติามขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของครอบครวั 
 และโรงเรยีน ไมล่ะเมดิสทิธขิองผูอ้ื่น ตรงต่อเวลาในการปฏบิตักิจิกรรม 
 ต่างๆ ในชวีติประจ าวนั และรบัผดิชอบในการท างาน 

    

4. ใฝ่เรียนรู ้ 4.1 แสวงหาขอ้มลูจากแหล่งการเรยีนรูต้่างๆ     
4.2 มกีารจดบนัทกึความรูอ้ย่างเป็นระบบ     
4.3 สรปุความรูไ้ดอ้ย่างมเีหตุผล     

5. อยู่อย่างพอเพียง 5.1 ใชท้รพัย์สนิของตนเอง เชน่ สิง่ของ เครือ่งใช ้ฯลฯ อย่างประหยดั 
 คุม้ค่า และเกบ็รกัษาดแูลอย่างด ีและใชเ้วลาอย่างเหมาะสม 

    

5.2 ใชท้รพัยากรของสว่นรวมอย่างประหยดั คุม้ค่า และเกบ็รกัษาดแูลอย่างด ี     
5.3 ปฏบิตัตินและตดัสนิใจดว้ยความรอบคอบ มเีหตุผล     
5.4 ไมเ่อาเปรยีบผูอ้ื่น และไมท่ าใหผู้อ้ื่นเดอืดรอ้น พรอ้มใหอ้ภยัเมือ่ผูอ้ื่น 
 กระท าผดิพลาด  
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                                                                                                                แบบประเมิน    คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์(ต่อ) 
 

ค าช้ีแจง : ให ้ผูส้อน สงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนในระหวา่งเรยีนและนอกเวลาเรยีน แลว้ขดี  ลงในช่องทีต่รงกบั 
     ระดบัคะแนน 
 

คณุลกัษณะ 
อนัพึงประสงคด้์าน 

รายการประเมิน 
ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 

 5.5 วางแผนการเรยีน การท างานและการใชช้วีติประจ าวนับนพื้นฐาน 
 ของความรู ้ขอ้มลู ขา่วสาร 

    

5.6 รูเ้ท่าทนัการเปลีย่นแปลงทางสงัคม และสภาพแวดลอ้ม ยอมรบั 
 และปรบัตวัอยู่รว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างมคีวามสขุ 

    

6. มุ่งมัน่ในการท างาน 6.1 มคีวามตัง้ใจและพยายามในการท างานทีไ่ดร้บัมอบหมาย     
6.2 มคีวามอดทนและไมท่อ้แทต้่ออุปสรรคเพื่อใหง้านส าเรจ็     

7. รกัความเป็นไทย 7.1 มจีติส านึกในการอนุรกัษ์วฒันธรรมและภมูปิญัญาไทย     
7.2 เหน็คณุค่าและปฏบิตัตินตามวฒันธรรมไทย     

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รูจ้กัชว่ยพ่อแม ่ผูป้กครอง และครทู างาน     
8.2 อาสาท างาน ชว่ยคดิ ช่วยท า และแบง่ปนัสิง่ของ และชว่ยแกป้ญัหาให ้
 ผูอ้ื่น 

    

8.3 ดแูล รกัษาทรพัย์สนิของหอ้งเรยีน โรงเรยีน ชมุชน     
8.4 เขา้รว่มกจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรยีนและชมุชน     

 
ลงชื่อ...................................................ผูป้ระเมนิ 

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

เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมอย่างสม ่าเสมอ   ให ้ 4 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบอ่ยครัง้ ให ้  3 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบางครัง้ ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมน้อยครัง้ ให ้ 1 คะแนน 
 
 
 
 

 



 

ประวตัศิาสตร์ ม.3 

 

  

 

บนัทึกหลงัแผนการสอน 

 
  ดา้นความรู ้
        
        
  ดา้นสมรรถนะส าคญัของผูเ้รยีน 
        
        
  ดา้นคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์  
        
        
  ดา้นอื่นๆ  (พฤตกิรรมเดน่ หรอืพฤตกิรรมทีม่ปีญัหาของนกัเรยีนเป็นรายบุคคล (ถา้ม)ี)  
        
        
 
  
  ปญัหา/อุปสรรค 
        
        
  แนวทางการแกไ้ข 
        
        
 

ความเหน็ของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ท่ีได้รบัมอบหมาย 
 ขอ้เสนอแนะ      
        
   ลงชื่อ      
   (                     ) 

   ต าแหน่ง      
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บนัทึกหลงัหน่วยการเรียนรูอิ้งมาตรฐาน  

 ตอนท่ี 1 นกัเรยีนมคีวามรูค้วามสามารถตามมาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชี้วดัของหน่วยการเรยีนรู้ 
    ต่อไปนี้    ส 4.1 (ม.3/1, ม.3/2)      
  ดา้นความรู ้ 
          
          
     (จ านวน   คน  คดิเป็นรอ้ยละ                 ) 
  ดา้นสมรรถนะส าคญัของผูเ้รยีน 
          
          
  ดา้นคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
          
          
  ดา้นอื่นๆ  (พฤตกิรรมเด่น หรอืพฤตกิรรมทีม่ปีญัหาของนกัเรยีนเป็นรายบุคคล (ถา้ม)ี) 
          
          

 สรปุผลจากการประเมินช้ินงาน/ภาระงาน (รวบยอด) ประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
  ระดบัคุณภาพดีมาก จ านวน   คน คดิเป็นรอ้ยละ      
  ระดบัคุณภาพดี จ านวน   คน คดิเป็นรอ้ยละ      
  ระดบัคุณภาพพอใช้ จ านวน   คน คดิเป็นรอ้ยละ      
  ระดบัคุณภาพปรบัปรงุ จ านวน   คน คดิเป็นรอ้ยละ      

  ปญัหา/อุปสรรค 
           
           
  แนวทางการแกไ้ข 
           
           

      ความเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือผู้ท่ีได้รบัมอบหมาย 
 ขอ้เสนอแนะ        
           
       ลงชือ่      
       (             ) 
              ต าแหน่ง      
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ตอนท่ี 2 การตรวจสอบคณุภาพนักเรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมรองรบัการประเมินคณุภาพภายนอก 
  ระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (ด้านคณุภาพผูเ้รียน) 

ร้อยละ 

มาตรฐานที ่1  ผูเ้รียนมีสุขภาวะทีดี่และมีสุนทรียภาพ  
1.1  มสุีขนิสยัในการดแูลสุขภาพและออกก าลงักายสม า่เสมอ    
1.2   มนี ้าหนัก ส่วนสูง และมสีมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  

 1.3   ป้องกนัตนเองจากสิง่เสพตดิใหโ้ทษและหลกีเลีย่งตนเองจากสภาวะทีเ่สีย่งต่อความรุนแรง โรค ภยั อุบตัเิหตุ  
    และปญัหาทางเพศ  

 

 1.4   เหน็คุณค่าในตนเอง มคีวามมัน่ใจ กลา้แสดงออกอย่างเหมาะสม  
 1.5   มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่แีละใหเ้กยีรตผิูอ้ ืน่  
 1.6   สรา้งผลงานจากการเขา้ร่วมกจิกรรมดา้นศลิปะ ดนตร/ีนาฏศลิป์ กฬีา/นันทนาการตามจนิตนาการ  
มาตรฐานที ่2  ผูเ้รียนมีคณุธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพึ่งประสงค ์  

2.1   มคีุณลกัษณะทีพ่งึประสงคต์ามหลกัสตูร    
  2.2   เอื้ออาทรผู้อืน่และกตญัญกูตเวทตี่อผู้มพีระคุณ  
 2.3   ยอมรบัความคดิและวฒันธรรมทีแ่ตกต่าง   
 2.4   ตระหนัก รูคุ้ณค่า รว่มอนุรกัษ์และพฒันาสิง่แวดลอ้ม  
มาตรฐานที ่3  ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รกัเรียนรู้ และพฒันาตนเองอย่างต่อเนือ่ง  

3.1  มนีิสยัรกัการอ่านและแสวงหาความรูด้ว้ยตนเองจากหอ้งสมุด แหล่งเรยีนรู ้และสือ่ต่างๆ รอบตวั    
  3.2   มทีกัษะในการอ่าน ฟงั ด ูพดู เขยีน และตัง้ค าถามเพือ่คน้ควา้หาความรูเ้พิม่เตมิ  
 3.3   เรยีนรูร้่วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปลีย่นความคดิเหน็เพือ่การเรยีนรูร้ะหว่างกนั   
 3.4   ใชเ้ทคโนโลยใีนการเรยีนรูแ้ละน าเสนอผลงาน  
มาตรฐานที ่4  ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค ์ตดัสินใจแก้ปัญหา             
        ได้อย่างมีสติสมเหตสุมผล 

 

4.1  สรุปความคดิจากเรือ่งทีอ่่าน ฟงั และด ูและสือ่สารโดยการพดูหรอืเขยีนตามความคดิของตนเอง   
  4.2   น าเสนอวธิคีดิ วธิแีก้ปญัหาดว้ยภาษาหรอืวธิกีารของตนเอง  
 4.3   ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตดัสนิใจแก้ปญัหาโดยมเีหตุผลประกอบ   
 4.4   มคีวามคดิรเิร ิม่ และสรา้งสรรคผ์ลงานดว้ยความภาคภมูใิจ  
มาตรฐานที ่5  ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะทีจ่  าเป็นตามหลกัสูตร  

5.1  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเฉลีย่แต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์   
  5.2   ผลการประเมนิสมรรถนะส าคญัตามหลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑ์  
 5.3   ผลการประเมนิการอ่าน คดิวเิคราะห ์และเขยีนเป็นไปตามเกณฑ์   
 5.4   ผลการทดสอบระดบัชาตเิป็นไปตามเกณฑ์  
มาตรฐานที ่6  ผูเ้รียนมีทกัษะในการท างาน รกัการท างาน สามารถท างานร่วมกบัผู้อืน่ได้ และมีเจตคติทีดี่ 
    ต่ออาชีพสุจริต 

 

6.1  วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเรจ็   
  6.2   ท างานอย่างมคีวามสุข มุ่งมัน่พฒันางาน และภมูใิจในผลงานของตนเอง  
 6.3   ท างานร่วมกบัผูอ้ ืน่ได ้   
 6.4   มคีวามรูส้กึทีด่ตี่ออาชพีสุจรติและหาความรูเ้กีย่วกบัอาชพีทีต่นเองสนใจ  
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2    พฒันาการทางประวติัศาสตรไ์ทย                        

 สมยัรตันโกสินทรต์อนตน้ 

เวลา   7  ชัว่โมง 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั 
 ส 4.3 ม.3/1 วเิคราะหพ์ฒันาการของไทยสมยัรตันโกสนิทรใ์นดา้นต่างๆ 

  ม.3/2 วเิคราะหป์จัจยัทีส่ง่ผลตอ่ความม ัน่คงและความเจรญิรุง่เรอืง
ของไทยสมยัรตันโกสนิทร ์
 

2. สาระส าคญั/ความคิดรวบยอด 
 พฒันาการของไทยสมยัรตันโกสนิทรต์อนตน้ในดา้นต่างๆ นัน้ มปีจัจยัส าคญัทีส่่งผลต่อความมัน่คงและความเจรญิ 
รุ่งเรอืงของไทย ท าให้ราชธานีมีความมัน่คงและเจริญรุ่งเรอืง และส่งผลความมัน่คงและความเจรญิรุ่งเรอืงมาจนถึง
ปจัจุบนั 
 

3. สาระการเรียนรู ้
 3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

1) การสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานีของไทย 
2) ปจัจยัทีส่่งผลต่อความมัน่คงและความเจรญิรุง่เรอืงของไทยในสมยัรตันโกสนิทร ์
3) บทบาทของพระมหากษตัรยิไ์ทยในราชวงศจ์กัรใีนการสรา้งสรรคค์วามเจรญิและความมัน่คงของชาต ิ
4) พฒันาการของไทยในสมยัรตันโกสนิทรท์างดา้นการเมอืงการปกครอง สงัคม เศรษฐกจิ และความสมัพนัธ ์
 ระหวา่งประเทศตามช่วงสมยัต่างๆ  
5) เหตุการณ์ส าคญัสมยัรตันโกสนิทรท์ีม่ผีลต่อการพฒันาชาตไิทย โดยวเิคราะหส์าเหตุปจัจยั และผลของ 
 เหตุการณ์ต่างๆ  

 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิน่    
   (พจิารณาตามหลกัสูตรสถานศกึษา) 
 

4. สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการสือ่สาร 
 4.2 ความสามารถในการคิด 
  1) ทกัษะการรวบรวมขอ้มลู     2) ทกัษะการวเิคราะห ์
  3) ทกัษะการสรุปลงความเหน็     4) ทกัษะการสรา้งความรู ้
 4.3 ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต 
 

5. คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
 1. รกัชาต ิศาสน์ กษตัรยิ ์    2. มวีนิยั 
 3. ใฝเ่รยีนรู ้     4. มุ่งมัน่ในการท างาน 
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 5. รกัความเป็นไทย 
6. ช้ินงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 หนงัสอืเล่มเลก็ เรื่อง พฒันาการทางประวตัศิาสตรไ์ทยสมยัรตันโกสนิทรต์อนตน้ 
 
7. การวดัและการประเมินผล 
 7.1 การประเมินก่อนเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบก่อนเรยีน หน่วยการเรยีนรูท้ ี ่2 เรื่อง พฒันาการทางประวตัศิาสตรไ์ทยสมยัรตันโกสนิทร ์
   ตอนตน้ 
 7.2 การประเมินระหว่างการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
  1) ตรวจใบงานที ่2.1 เรื่อง การบรหิารราชการแผ่นดนิในเขตราชธานี  
  2) ตรวจใบงานที ่2.2 เรื่อง การบรหิารราชการแผ่นดนิในส่วนหวัเมอืง 
  3) ตรวจใบงานที ่2.3 เรื่อง การบรหิารราชการแผ่นดนิในส่วนทอ้งที ่
  4) ตรวจใบงานที ่2.4 เรื่อง สรุปความรู ้ 
  5) ตรวจใบงานที ่3.1 เรื่อง พฒันาการดา้นเศรษฐกจิและสงัคม สมยัรตันโกสนิทรต์อนตน้ 
  6) ตรวจใบงานที ่4.1 เรื่อง ความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ 
  7) ตรวจใบงานที ่5.1 เรื่อง การอพยพเขา้มาของชาวจนี สมยัรตันโกสนิทร ์
  8) ตรวจใบงานที ่6.1 เรื่อง บทบาทของพระมหากษตัรยิไ์ทยในราชวงศจ์กัรต่ีอความมัน่คงและความเจรญิรุง่เรอืง 
    ของชาตไิทย 
  9) ตรวจแบบบนัทกึการอ่าน 
     10)  ประเมนิการน าเสนอผลงาน 
  11)  สงัเกตพฤตกิรรมการท างานรายบุคคล 
  12)  สงัเกตพฤตกิรรมการท างานกลุม่ 
  13)  สงัเกตคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
 7.3 การประเมินหลงัเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบหลงัเรยีน หน่วยการเรยีนรูท้ ี ่2 เรื่อง พฒันาการทางประวตัศิาสตรไ์ทยสมยัรตันโกสนิทร ์
   ตอนตน้ 
 7.4 การประเมินช้ินงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
  - ตรวจหนงัสอืเลม่เลก็ เรื่อง พฒันาการทางประวตัศิาสตรไ์ทยสมยัรตันโกสนิทรต์อนตน้ 
 
8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที ่2 เรือ่ง พฒันาการทางประวติัศาสตรไ์ทยสมยัรตันโกสินทร ์
  ตอนต้น 
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เรื่องท่ี 1    การสถาปนาราชธานี และปัจจยัท่ีส่งผลต่อความมัน่คง                                     เวลา  1  ชัว่โมง 
    และความเจริญรุ่งเรือง         
วิธีสอนด้วยบทเรียนส าเรจ็รปู 
 
ขัน้ท่ี 1  เตรียมการ 

1. ครใูหน้กัเรยีนท าแบบทดสอบก่อนเรยีนบทเรยีนส าเรจ็รปู เรื่อง การสถาปนากรุงรตันโกสนิทร ์เพื่อประเมนิ 

 ความรูเ้ดมิของนกัเรยีน 

2. ครแูจง้จุดประสงคก์ารเรยีนรูใ้หน้กัเรยีนทราบ แลว้ครอูธบิายใหน้กัเรยีนเขา้ใจวธิกีารเรยีนดว้ยบทเรยีนส าเรจ็รปู  
 โดยใหน้กัเรยีนปฏบิตัติามค าส ัง่ในบทเรยีนส าเรจ็รปูอยา่งเคร่งครดั 

 
ขัน้ท่ี 2  น าเข้าสู่บทเรียน 

1. ครใูหน้กัเรยีนดวูดีทิศัน์เกีย่วกบักรุงเทพมหานครในอดตี  
2. ครแูละนกัเรยีนร่วมกนัสนทนาเกีย่วกบัความแตกต่างระหวา่งกรุงเทพมหานครในอดตีกบักรุงเทพมหานคร      

ในปจัจุบนั และปจัจยัทีน่ าไปสู่ความเจรญิรุ่งเรอืง 
 
ขัน้ท่ี 3  กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. ครแูจกบทเรยีนส าเรจ็รปูใหน้กัเรยีน คนละ 1 ชุด  
2. ครอูธบิายใหน้กัเรยีนเขา้ใจวธิกีารเรยีนดว้ยบทเรยีนส าเรจ็รปู โดยครเูน้นย า้ใหน้กัเรยีนปฏบิตัติามค าส ัง่ในบทเรยีน

ส าเรจ็รปูอยา่งเคร่งครดั 
3. นกัเรยีนแต่ละคนศกึษาความรู ้และตอบค าถามในบทเรยีนส าเรจ็รปู (ครกู าหนดเวลาประมาณ 30 นาท ีหรอืตาม

ความเหมาะสม)  
 
ขัน้ท่ี 4  สรปุ 

 ครแูละนกัเรยีนร่วมกนัสรุปความรูเ้รื่อง การสถาปนาราชธานี และปจัจยัทีส่่งผลต่อความมัน่คงและความเจรญิรุง่เรอืง 
 
ขัน้ท่ี 5  ประเมินผล 
 นกัเรยีนท าแบบทดสอบหลงัเรยีนบทเรยีนส าเรจ็รปู เรื่อง การสถาปนากรงุรตันโกสนิทร ์โดยใหน้กัเรยีนประเมนิผล
การเรยีนดว้ยตนเองก่อน แลว้ครปูระเมนิผลการเรยีนของนกัเรยีน 
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เรื่องท่ี 2   พฒันาการด้านการเมอืงการปกครอง                                                      เวลา  1-2  ชัว่โมง 
วิธีสอนแบบโมเดลซิปปา (CIPPA Model) 

 
ขัน้ท่ี  1  ทบทวนความรู้เดิม  

1. ครใูหน้กัเรยีนจบัคู่กบัเพื่อน แลว้ส่งตวัแทนออกมาจบัสลากบตัรค าเกีย่วกบัการปกครองในสมยัอยธุยา คู่ละ 1 ใบ 
2. นกัเรยีนแต่ละคู่ร่วมกนัอภปิรายความรูเ้ดมิเกีย่วกบับตัรค าทีจ่บัสลากไดว้า่ มลีกัษณะหน้าทีแ่ละมคีวามส าคญั

อยา่งไรในการปกครองในสมยัอยธุยา  
3. ครสูุ่มเรยีกนกัเรยีนแต่ละคูใ่หบ้อกลกัษณะหน้าที ่และความส าคญัของบตัรค าทีจ่บัสลากได ้

 

ขัน้ท่ี  2  แสวงหาความรู้ใหม่ 
 ครใูหน้กัเรยีน 3 คู่ รวมกนัเป็นกลุ่ม แลว้ใหแ้ต่ละกลุ่มร่วมกนัศกึษาความรูเ้รื่อง พฒันาการดา้นการเมอืงการปกครอง
จากหนงัสอืเรยีน หนงัสอืคน้ควา้เพิม่เตมิ หอ้งสมุด และแหล่งขอ้มลูสารสนเทศ ในหวัขอ้ทีก่ าหนดให ้ดงันี้ 
 - คู่ที ่1  ศกึษาความรูเ้รื่อง การบรหิารราชการแผน่ดนิในเขตราชธานี 
 - คู่ที ่2  ศกึษาความรูเ้รื่อง การบรหิารราชการแผน่ดนิในสว่นหวัเมอืง 
 - คู่ที ่3  ศกึษาความรูเ้รื่อง การบรหิารราชการแผน่ดนิในสว่นทอ้งที ่
   
ขัน้ท่ี  3  ศึกษาท าความเข้าใจข้อมลู/ความรู้ใหม่ และเช่ือมโยงความรู้ใหม่กบัความรู้เดิม 
 นกัเรยีนแต่ละคู่น าความรูเ้ดมิและความรูใ้หม่ทีไ่ดจ้ากการศกึษามาเป็นพืน้ฐานในการท าใบงาน ดงันี้ 
 - คู่ที ่1  ท าใบงานท่ี 2.1 เรื่อง การบริหารราชการแผ่นดินในเขตราชธานี 
 - คู่ที ่2  ท าใบงานท่ี 2.2 เรื่อง การบริหารราชการแผ่นดินในส่วนหวัเมือง 
 - คู่ที ่3  ท าใบงานท่ี 2.3 เรื่อง การบริหารราชการแผ่นดินในส่วนท้องท่ี 
 

ขัน้ท่ี  4  แลกเปล่ียนความรูค้วามเข้าใจกบักลุ่ม 
 นกัเรยีนแต่ละคู่น าความรูท้ ีไ่ดจ้ากการศกึษา และการท าใบงานมาเล่าใหเ้พื่อนในกลุ่มฟงั ผลดักนัซกัถามขอ้สงสยัและ
ผลดักนัอธบิายจนทุกคนมคีวามเขา้ใจชดัเจนตรงกนั จากนัน้ครแูละนกัเรยีนช่วยกนัเฉลยค าตอบในใบงานที ่2.1 – 2.3 
 

ขัน้ท่ี  5  สรปุและจดัระเบียบความรู ้
 นกัเรยีนแต่ละกลุ่มร่วมกนัสรุปความรูเ้รื่อง พฒันาการดา้นการเมอืงการปกครองสมยัรตันโกสนิทรต์อนตน้ ลงในใบงาน
ท่ี 2.4 เรื่อง สรปุความรู้  
 

ขัน้ท่ี  6  ปฏิบติัและ/หรือแสดงผลงาน 
 นกัเรยีนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลงานในใบงานที ่2.4 หน้าชัน้เรยีน โดยครแูละเพื่อนนกัเรยีนร่วมกนัแสดงความ
คดิเหน็และใหข้อ้เสนอแนะ  
 

ขัน้ท่ี  7  ประยกุตใ์ช้ความรู ้
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 นกัเรยีนน าความรูท้ ีไ่ดจ้ากการศกึษาไปประยกุตใ์ชใ้นการศกึษาพฒันาการดา้นอื่นๆ ในสมยัรตันโกสนิทรต์อนตน้ต่อไป 
เรื่องท่ี 3   พฒันาการด้านเศรษฐกิจและด้านสงัคม                                                          เวลา  1  ชัว่โมง 
วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) 

 
ขัน้ท่ี 1 กระตุ้นความสนใจ (Engage) 

ครใูหน้กัเรยีนดภูาพเรอืส าเภาจนี แลว้ครแูละนกัเรยีนร่วมกนัสนทนาเกีย่วกบัการใชเ้รอืส าเภา และการคา้ขายในสมยั
รตันโกสนิทรต์อนตน้ 
 
ขัน้ท่ี 2 ส ารวจค้นหา (Explore)    

นกัเรยีนแต่ละกลุ่ม (กลุ่มเดมิจากเรื่องที ่2) ร่วมกนัศกึษาความรูเ้รื่อง พฒันาการดา้นเศรษฐกจิและดา้นสงัคม      
สมยัรตันโกสนิทรต์อนตน้ จากหนงัสอืเรยีน และหนงัสอืคน้ควา้เพิม่เตมิ 
 
ขัน้ท่ี 3 อธิบายความรู้  (Explain) 

นกัเรยีนแต่ละกลุ่มผลดักนัอธบิายความรูท้ ีไ่ดจ้ากการศกึษาใหเ้พื่อนในกลุม่ฟงั ผลดักนัซกัถามขอ้สงสยัและผลดักนั
อธบิายจนทุกคนมคีวามเขา้ใจชดัเจน 
 
ขัน้ท่ี 4 ขยายความเข้าใจ (Expand)    

นกัเรยีนแต่ละกลุ่มช่วยกนัท าใบงานท่ี 3.1 เรื่อง พฒันาการด้านเศรษฐกิจและด้านสงัคม สมยัรตันโกสินทร์
ตอนต้น เมื่อท าเสรจ็แลว้ช่วยกนัตรวจสอบความถูกตอ้ง หากมขีอ้บกพร่องใหช้่วยกนัเตมิเตม็ค าตอบใหส้มบรูณ์ 
 
ขัน้ท่ี 5 ตรวจสอบผล (Evaluate)  

1. ครแูละนกัเรยีนร่วมกนัเฉลยค าตอบในใบงานที ่3.1    
2. ครแูละนกัเรยีนร่วมกนัสรุปความรูเ้รื่อง พฒันาการดา้นเศรษฐกจิและดา้นสงัคม สมยัรตันโกสนิทรต์อนตน้ 
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เรื่องท่ี 4   พฒันาการด้านความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ                                                        เวลา  1 ชัว่โมง 
วิธีสอนโดยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่คิด 

 
ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 

1. ครใูหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมาจบัสลากบตัรค าแสดงชื่อประเทศต่างๆ ทีห่น้าชัน้เรยีน  
2. นกัเรยีนแต่ละกลุ่มช่วยกนัพจิารณาบตัรค าทีไ่ดร้บัวา่ มคีวามสมัพนัธก์บัไทยสมยัรตันโกสนิทรห์รอืไม่ ถ้ามเีป็น

ความสมัพนัธใ์นดา้นใด 
 
ขัน้สอน 
 1. ครใูหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่ม (กลุ่มเดมิจากเรื่องที ่2) ก าหนดหมายเลขประจ าตวั 1-6 ตามล าดบั แลว้ใหน้กัเรยีนศกึษา
  ความรูเ้รื่อง พฒันาการดา้นความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ ตามประเดน็ทีก่ าหนดให ้ดงันี้ 
  - หมายเลข 1 และ 2 ศกึษาความรูเ้รื่อง ลกัษณะความสมัพนัธก์บัรฐัเพื่อนบา้น 
  - หมายเลข 3 และ 4 ศกึษาความรูเ้รื่อง ลกัษณะความสมัพนัธก์บัจนี 
  - หมายเลข 5 และ 6 ศกึษาความรูเ้รื่อง ลกัษณะความสมัพนัธก์บัประเทศตะวนัตก 
 2. นกัเรยีนจบัคู่กบัเพื่อนในกลุ่มทีศ่กึษาเรื่องเดยีวกนัผลดักนัอภปิรายความรูท้ ีไ่ดจ้ากการศกึษาใหคู้่ของตนเองฟงั  
  ผลดักนัซกัถามขอ้สงสยั และผลดักนัอธบิายจนมคีวามเขา้ใจชดัเจนตรงกนั แลว้สรุปสาระส าคญั 

3. นกัเรยีนแต่ละคู่น าความรูท้ ีคู่่ของตนเองไดส้รุปมาอธบิายใหเ้พื่อนในกลุ่มฟงั ผลดักนัซกัถามขอ้สงสยั และผลดักนั 
  อธบิายจนมคีวามเขา้ใจชดัเจนตรงกนั แลว้สรุปเป็นองคค์วามรูข้องกลุ่ม 

4. นกัเรยีนแต่ละกลุ่มช่วยกนัท าใบงานท่ี 4.1 เรื่อง ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ เสรจ็แลว้ครแูละนกัเรยีนช่วยกนั 
  เฉลยค าตอบในใบงาน 
 
ขัน้สรปุ 
 ครแูละนกัเรยีนร่วมกนัสรุปความรูเ้รื่อง พฒันาการดา้นความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ 
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เรื่องท่ี 5    ตวัอย่างเหตุการณ์ส าคญัท่ีมีผลต่อพฒันาการทางประวติัศาสตรไ์ทย            เวลา  1  ชัว่โมง 
    สมยัรตันโกสินทรต์อนต้น                            
วิธีสอนแบบกรณีศึกษา 

 
ขัน้ท่ี 1 เตรียม 

1. ครเูปิดเพลง ลอดลายมงักร หรอืเพลง วหิคพลดัถิน่ ใหน้กัเรยีนฟงั แลว้ใหน้กัเรยีนร่วมกนัแสดงความคดิเหน็
เกีย่วกบัเนื้อหาของเพลงทีไ่ดฟ้งั 

2. ครอูธบิายวธิกีารศกึษากรณีตวัอยา่งใหน้กัเรยีนเขา้ใจ 
 
ขัน้ท่ี 2 เสนอกรณีตวัอย่าง 

ครใูหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่ม (กลุ่มเดมิจากเรื่องที ่1) ร่วมกนัศกึษากรณีตวัอยา่ง เรื่อง การอพยพเขา้มาของชาวจนี     
สมยัรตันโกสนิทร ์จากหนงัสอืเรยีน 
 
ขัน้ท่ี 3 วิเคราะห ์

นกัเรยีนแต่ละกลุ่มร่วมกนัวเิคราะหก์รณีตวัอยา่งเรื่อง การอพยพเขา้มาของชาวจนี สมยัรตันโกสนิทร ์ในประเดน็
ต่อไปนี้ 

1) สาเหตุการอพยพออกนอกประเทศของชาวจนี 
2) ปจัจยัทีท่ าใหช้าวจนีอพยพเขา้มาในไทย 
3) ผลของการอพยพเขา้มาของชาวจนี 

 
ขัน้ท่ี 4 สรปุ 
 นกัเรยีนแต่ละกลุ่มร่วมกนัสรุปความรูเ้รื่อง การอพยพเขา้มาของชาวจนี สมยัรตันโกสนิทร ์ 
 
ขัน้ท่ี 5 ประเมินผล 
 นกัเรยีนแต่ละกลุ่มช่วยกนัท าใบงานท่ี 5.1 เรื่อง การอพยพเข้ามาของชาวจีน สมยัรตันโกสินทร ์เสรจ็แลว้                     
น าส่งคร ู
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เรื่องท่ี 6   บทบาทของพระมหากษตัริยใ์นราชวงศจ์กัรีต่อความมัน่คง                              เวลา  1  ชัว่โมง 
      และความเจริญรุง่เรืองของชาติ                                                                  
วิธีสอนโดยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ :  เทคนิคคู่คิด 
 
ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน  
 ครตูัง้ประเดน็ค าถามใหน้กัเรยีนช่วยกนัแสดงความคดิเหน็  
 
ขัน้สอน 

1. ครใูหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่ม (กลุ่มเดมิจากเรื่องที ่2) จบัคู่กนัเป็น 3 คู่ แลว้ใหแ้ต่ละคู่ร่วมกนัศกึษาความรูเ้รื่อง บทบาท 
 ของพระมหากษตัรยิไ์ทยในราชวงศจ์กัรต่ีอความมัน่คงและความเจรญิรุง่เรอืงของชาตไิทย โดยศกึษาคู่ละ 1 รชักาล 
 และใหน้กัเรยีนทีม่คีวามสามารถในระดบัอ่อนไดเ้ลอืกหวัขอ้ก่อน ดงันี้ 

  - พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 
  - พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้นภาลยั 
  - พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั 
 2. นกัเรยีนแต่ละคู่ศกึษาความรูใ้นหวัขอ้ทีต่นรบัผดิชอบ จากหนงัสอืเรยีน หนงัสอืคน้ควา้เพิม่เตมิ หอ้งสมุด  
  และแหล่งขอ้มลูสารสนเทศ แลว้ผลดักนัอภปิรายความรูท้ ีไ่ดจ้ากการศกึษา จากนัน้ร่วมกนัสรุปสาระส าคญั 
 3. นกัเรยีนแต่ละคู่รวมกลุ่มเดมิ ผลดักนัน าความรูท้ ีไ่ดจ้ากการศกึษามาเล่าใหเ้พื่อนในกลุม่ฟงั ผลดักนัซกัถามขอ้สงสยั  
  และผลดักนัอธบิายจนมคีวามเขา้ใจชดัเจนตรงกนั  
 4. นกัเรยีนแต่ละกลุ่มช่วยกนัท าใบงานท่ี 6.1 เรื่อง บทบาทของพระมหากษตัริยไ์ทยในราชวงศจ์กัรีต่อความ 
  มัน่คงและความเจริญรุง่เรืองของชาติไทย แลว้ครแูละนกัเรยีนช่วยกนัเฉลยค าตอบในใบงาน 
 
ขัน้สรปุ 
ครแูละนกัเรยีนร่วมกนัสรุปความรูเ้รื่อง บทบาทของพระมหากษตัรยิไ์ทยในราชวงศจ์กัรต่ีอความมัน่คงและความ

เจรญิรุง่เรอืงของชาตไิทย 
 

 ครมูอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัจดัท าหนังสือเล่มเลก็ เรื่อง พฒันาการทางประวติัศาสตร ์
ไทยสมยัรตันโกสินทรต์อนต้น โดยใหค้รอบคลุมประเดน็ตามทีก่ าหนด  

 
  นักเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน หน่วยการเรียนรู้ที ่2 เรือ่ง พฒันาการทางประวติัศาสตรไ์ทยสมยัรตันโกสินทรต์อนต้น 
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9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู ้
 9.1 สือ่การเรียนรู้ 
  1) หนงัสอืเรยีน ประวตัศิาสตร ์ม.3 
  2) หนงัสอืคน้ควา้เพิม่เตมิ 
     -  ดนยั ไชยโยธา. (2550). ประวติัศาสตรไ์ทย : ยคุกรงุธนบรุีถึงกรงุรตันโกสินทร.์ กรุงเทพมหานคร :  
         โอเดยีนสโตร.์ 
  3) บทเรยีนส าเรจ็รปู เรื่อง การสถาปนากรงุรตันโกสนิทร ์ 
  4) วดีทิศัน์เกีย่วกบักรุงเทพมหานครในอดตี 
  5) บตัรภาพ 
  6) บตัรค า 
  7) เพลง ลอดลายมงักร หรอืเพลง วหิคพลดัถิน่ 
  8)  ใบงานที ่2.1 เรื่อง การบรหิารราชการแผน่ดนิในเขตราชธานี  
  9)  ใบงานที ่2.2 เรื่อง การบรหิารราชการแผน่ดนิในส่วนหวัเมอืง 
  10)  ใบงานที ่2.3 เรื่อง การบรหิารราชการแผน่ดนิในส่วนทอ้งที่ 
  11)  ใบงานที ่2.4 เรื่อง สรุปความรู ้ 
     12)   ใบงานที ่3.1 เรื่อง พฒันาการดา้นเศรษฐกจิและสงัคม สมยัรตันโกสนิทรต์อนตน้ 
  13)  ใบงานที ่4.1 เรื่อง ความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ 
     14)   ใบงานที ่5.1 เรื่อง การอพยพเขา้มาของชาวจนี สมยัรตันโกสนิทร ์
      15)  ใบงานที ่6.1 เรื่อง บทบาทของพระมหากษตัรยิไ์ทยในราชวงศจ์กัรต่ีอความมัน่คงและความเจรญิรุง่เรอืง 
     ของชาตไิทย 
 9.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  1) หอ้งสมุด  
  2) แหล่งขอ้มลูสารสนเทศ 
   - http:// th.wikipedia.org/wiki/ประวตัศิาสตรไ์ทย 
   - http://www.thaigoodview.com/.../01/.../system%20rattanagosin01.html 
   - http://www.kullawat.net/jot5/index.htm  
   - http://www.thaigoodview.com/node/31228 
   - http:// www.chaoprayanews.com › ราชวงศจ์กัร ี
   - http:// www.tlcthai.com/webboard/view_topic.php?table_id... 
   - http://th.wikipedia.org/.../พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
 
 
 
 

http://www.thaigoodview.com/.../01/.../system%20rattanagosin01.html
http://www.thaigoodview.com/node/31228
http://www.google.co.th/url?url=http://www.chaoprayanews.com/category/%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2596%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A9%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%258C/%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2596%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A9%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2597/%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25A8%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5/&rct=j&sa=X&ei=vVKvTt7UJI3NrQfKwaFh&ved=0CEsQ6QUoADAE&q=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88+2&usg=AFQjCNGz7xr3a6UGq5Rsm_VNP7FhymSyhg
http://www.tlcthai.com/webboard/view_topic.php?table_id
http://th.wikipedia.org/.../พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
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การประเมินช้ินงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 

แบบประเมินหนงัสือเล่มเล็ก เรื่อง พฒันาการทางประวติัศาสตรไ์ทยสมยัรตันโกสินทร์ตอนตน้ 
 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดบัคณุภาพ / ระดบัคะแนน 

ดมีาก (4) ด ี(3) พอใช ้(2) ปรบัปรุง (1) 
1.  การวิเคราะหก์าร

สถาปนากรงุเทพ- 
 มหานครเป็น 
 ราชธานี 

วเิคราะหก์ารสถาปนา
กรุงเทพมหานคร 
เป็นราชธานีไดถู้กตอ้ง 
ชดัเจน ทุกประเดน็ 

วเิคราะหก์ารสถาปนา
กรุงเทพมหานคร 
เป็นราชธานีไดถู้กตอ้ง 
ชดัเจนเป็นส่วนใหญ่ 

วเิคราะหก์ารสถาปนา
กรุงเทพมหานคร 
เป็นราชธานีไดถู้กตอ้ง 
ชดัเจนเป็นบางส่วน 

วเิคราะหก์ารสถาปนา
กรุงเทพมหานคร 
เป็นราชธานีไดถู้กตอ้ง แต่
ไม่ชดัเจน 

2. การวิเคราะห์
พฒันาการของไทย
สมยัรตัน- 

  โกสินทรต์อนต้นใน
ด้านต่างๆ  

วเิคราะหพ์ฒันาการของไทย
สมยัรตันโกสนิทรต์อนตน้ใน
ดา้นต่างๆ ไดถู้กตอ้ง 
ชดัเจน  
ทัง้ 4 ดา้น 

วเิคราะหพ์ฒันาการของไทย
สมยัรตันโกสนิทรต์อนตน้ใน
ดา้นต่างๆ ไดถู้กตอ้ง 
ชดัเจน 3 ดา้น 

วเิคราะหพ์ฒันาการของไทย
สมยัรตันโกสนิทรต์อนตน้ใน
ดา้นต่างๆ ไดถู้กตอ้ง 
ชดัเจน 2 ดา้น 

วเิคราะหพ์ฒันาการของไทย
สมยัรตันโกสนิทรต์อนตน้ใน
ดา้นต่างๆ ไดถู้กตอ้ง 
ชดัเจน 1 ดา้น 

3. การวิเคราะหปั์จจยัท่ี
ส่งผลต่อความมัน่คง
และความ
เจริญรุ่งเรืองของไทย
สมยัรตัน-โกสินทร์
ตอนต้น 

วเิคราะหป์จัจยัที่ส่งผลต่อ
ความมัน่คงและความ
เจรญิรุ่งเรอืงของไทยสมยั
รตันโกสนิทร์ตอนตน้ได้
ถูกตอ้ง ชดัเจน 4-5 ประเดน็ 

วเิคราะหป์จัจยัที่ส่งผลต่อ
ความมัน่คงและความ
เจรญิรุ่งเรอืงของไทยสมยั
รตันโกสนิทร์ตอนตน้ได้
ถูกตอ้ง ชดัเจน 3 ประเด็น 

วเิคราะหป์จัจยัที่ส่งผลต่อ
ความมัน่คงและความ
เจรญิรุ่งเรอืงของไทยสมยั
รตันโกสนิทร์ตอนตน้ได้
ถูกตอ้ง ชดัเจน 2 ประเด็น 

วเิคราะหป์จัจยัที่ส่งผลต่อ
ความมัน่คงและความ
เจรญิรุ่งเรอืงของไทยสมยั
รตันโกสนิทร์ตอนตน้ได้
ถูกตอ้ง ชดัเจน 1 ประเด็น 

4. การวิเคราะหบ์ทบาท
ของพระมหากษตัริย์
ไทย (รชักาลท่ี 1-3) 
ในการสร้างสรรค์
ความเจริญและความ
มัน่คงของชาติ 

วเิคราะหบ์ทบาทของ
พระมหากษตัรยิไ์ทย 
(รชักาลที่ 1-3) ในการ
สรา้งสรรคค์วามเจรญิและ
ความมัน่คงของชาต ิ
ไดถู้กตอ้ง ละเอยีด ชดัเจน  

วเิคราะหบ์ทบาทของ
พระมหากษตัรยิไ์ทย 
(รชักาลที่ 1-3) ในการ
สรา้งสรรคค์วามเจรญิและ
ความมัน่คงของชาต ิ
ไดถู้กตอ้ง ชดัเจน 
เป็นส่วนใหญ่ 

วเิคราะหบ์ทบาทของ
พระมหากษตัรยิไ์ทย 
(รชักาลที่ 1-3) ในการ
สรา้งสรรคค์วามเจรญิและ
ความมัน่คงของชาต ิ
ไดถู้กตอ้ง ชดัเจน 
เป็นบางส่วน 

วเิคราะหบ์ทบาทของ
พระมหากษตัรยิไ์ทย 
(รชักาลที่ 1-3) ในการ
สรา้งสรรคค์วามเจรญิและ
ความมัน่คงของชาต ิ
ไดถู้กตอ้ง แต่ไม่ชดัเจน 
 

 
เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ  ช่วงคะแนน ระดบัคณุภาพ 

  14 - 16 ดมีาก 

  11 - 13 ด ี

  8 - 10 พอใช ้

  ต ่ากวา่ 8 ปรบัปรุง 

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 
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ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
 

1. ขอ้ใดไม่ใช่เหตุผลในการยา้ยราชธานีของพระบาทสมเดจ็- 
 พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 
 ก. ไม่สามารถขยายพืน้ที่บา้นเมอืงได ้
 ข. การกดัเซาะของน ้าท าใหพ้ืน้ที่พระราชวงัพงัได้ 
 ค. กรุงรตันโกสนิทรม์พีระราชวงัและก าแพงป้อมปราการเดมิ 
  อยูแ่ลว้ 
 ง. กรุงธนบุรเีป็นเมอืงอกแตกมแีม่น ้าเจา้พระยาไหลผา่น 
  กลางเมอืงป้องกนัขา้ศกึไดย้าก 
 
2. ก่อนสรา้งเมอืงหลวงใหม่เคยเป็นที่อาศยัของชนชาตใิดมาก่อน 
 ก. ชาวจนี       ข. เชลยศึก 
 ค. ชาวมอญ      ง. ชาวโปรตุเกส 
 
3. การที่ทางราชการก าหนดใหว้นัที่ 6 เม.ย. ของทุกปีเป็นวนัจกัรี    
 และหยดุราชการ 1 วนั เน่ืองมาจากเหตุผลในขอ้ใด 
 ก. เป็นวันสวรรคตของ ร.1 
 ข. เป็นวนัพระราชสมภพของ ร.1 
 ค. วนัขึน้ครองราชสมบตัขิอง ร.1 
 ง. วนัสถาปนาราชวงศจ์กัรขีอง ร.1 
 
4. ขอ้ใดกล่าวถงึหน้าที่ของกรมมหาดไทยได้ถูกตอ้ง 
 ก. ดูแลรบัผดิชอบฝา่ยทหารทัว่ไป 
 ข. ดูแลรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยในเขตราชธานี 
 ค. ดูแลรกัษารบัผดิชอบเกี่ยวกบัพระราชมนเทยีร          พระราชวงั 
พระราชพธิ ี
 ง. ดูแลรบัผดิชอบฝา่ยพลเรอืนทัว่ไป และควบคุมดูแล           
 หวัเมอืงฝา่ยเหนือ ทัง้ดา้นทหารและพลเรอืน 
 
5. หน่วยงานใดควบคุมดูแลชาวเมอืงฝา่ยใตใ้นสมยัรตันโกสนิทร์ 
 ตอนตน้ 
 ก. สมุหพระกลาโหม    ข. สมุหนายก 
 ค. กรมคลงั      ง. กรมนา 
 
 

 6. ขอ้ใดกล่าวถงึหวัเมอืงประเทศราชไดถู้กตอ้ง 
 ก. แบ่งออกเป็นหวัเมอืงเอก โท และตร ี  
 ข. เป็นหวัเมอืงที่อยูไ่ม่ไกลจากราชธานี 
 ค. มีเสนาบดีเป็นผู้ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย 
 ง. เป็นหวัเมอืงต่างชาต ิตอ้งถวายตน้ไมเ้งนิ ต้นไมท้อง 
  และเครื่องราชบรรณาการ 3 ปีต่อครัง้ 
   
7. การคา้ขายกบัต่างชาต ิในสมยัรตันโกสนิทรต์อนตน้ 
 มลีกัษณะอยา่งไร 
 ก. คา้ขายกบัจนีดว้ยเรอืส าเภา 
 ข. คา้ขายอยา่งเสรกีบัชาตติะวนัตก 
 ค. เกบ็ภาษจีงักอบจากเรอืสนิคา้ต่างชาต ิ
 ง. ผูม้หีน้าที่ดูแลการคา้กบัต่างชาต ิคอื สมุหนายก 
 
8. ขอ้ใดกล่าวถงึสภาพสงัคมในสมยัรตันโกสินทรไ์ม่ถกูต้อง 
 ก. รบัอารยธรรมตะวนัตกเขา้มาปรบัใชก้บัวฒันธรรมไทย 
  อยา่งแพร่หลาย 
 ข. การจดัระเบยีบสงัคมมลีกัษณะคลา้ยกบัสมยัอยธุยา 
 ค. วดัยงัคงเป็นศูนยก์ลางของชุมชนและการศกึษา 
 ง. มกีารแบ่งชนชัน้ในสงัคมดว้ยระบบศกัดนิา 
 
9. ชาตติะวนัตกที่เขา้มาท าสญัญาการคา้สมยัรตันโกสนิทร์ 
 ตอนตน้ คอืขอ้ใด 
 ก. ฝรัง่เศส องักฤษ   ข. โปรตุเกส ฮอลนัดา 
 ค. ฮอลนัดา ฝรัง่เศส   ง. องักฤษ สหรฐัอเมรกิา 
 

 10.จุดเน้นในการด าเนินนโยบายต่างประเทศของไทย 
  ในสมยัรตันโกสนิทร์ตอนตน้ คอือะไร 
  ก. การสรา้งความมัน่คงทางเศรษฐกจิ 
  ข. การรบัอารยธรรมตะวนัตกมาปรบัใช ้
  ค. การรกัษาความมัน่คงของชาตบิา้นเมอืง 
  ง. การเสรมิอ านาจบารมขีองพระมหากษตัรยิ ์
 

11. การคา้แบบรฐับรรณาการ เป็นการคา้ระหว่างไทยกบัชาตใิด 
  ก. จนี        ข. ลาว 
  ค. พม่า       ง. โปรตุเกส 
 
12. ชาตติะวนัตกที่เขา้มามบีทบาทในสมยัรตันโกสนิทรต์อนตน้ 

 14. ขอ้ใดเป็นบทบาทของกษตัรยิใ์นสมยัรตันโกสนิทรท์ี่ถูกตอ้ง 
  ก. รชักาลที่ 4 - ยคุทองของทหาร 
  ข. รชักาลที่ 1 - ยคุทองของศาสนา 
  ค. รชักาลที่ 3 - ยคุทองทางเศรษฐกจิ 
  ง. รัชกาลที่ 3 - ยคุทองของวรรณกรรม 
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  คอืชาตใิด 
  ก. โปรตุเกส องักฤษ สหรฐัอเมรกิา 
  ข. องักฤษ ฝรัง่เศส สหรฐัอเมรกิา 
  ค. สหรฐัอเมรกิา ฮอลนัดา สเปน 
  ง. โปรตุเกส สเปน องักฤษ 
 
13. สมยัรตันโกสนิทรม์ชีาวต่างชาตเิขา้มาอาศยัเป็นจ านวนมาก 
  โดยเฉพาะชาวจนีท าใหท้างราชการตอ้งควบคมุชาวจนี 
  ดว้ยวธิใีด 
  ก. เกณฑแ์รงงาน 
  ข. จ่ายเงนิผกูป้ี 
  ค. ก าหนดพืน้ที่อยูอ่าศยั 
  ง. ตัง้หน่วยงานควบคุมคนจนีโดยเฉพาะ 

 
15. ขอ้ใดเกี่ยวขอ้งกบัชาตจินีในสมยัรชักาลที่ 3 
  ก.  ศาลไคฟง 
  ข.  ศาลเจา้พ่อเสอื 
  ค.  ส าเภาวดัยานนาวา 
  ง.  พระที่นัง่เวหาศน์จ ารูญ 
 
 

                                                                                                                 
 

หนว่ยการเรียนรู้ท่ี 3    ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความมัน่คงและความเจริญรุ่งเรือง 
เวลา  1  ชัว่โมง 

1. สาระส าคญั/ความคิดรวบยอด 
 ในสมยัรชักาลที ่4-7 เป็นช่วงปรบัปรุงและปฏริปูประเทศ ซึง่ตอ้งอาศยัปจัจยัส าคญัหลายดา้นในการสรา้งความมัน่คง
และความเจรญิรุง่เรอืงมาจนถงึปจัจุบนั  
 
2. ตวัช้ีวดั/จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
 2.1 ตวัช้ีวดั 

  ส 4.3 ม.3/2     วเิคราะหป์จัจยัที่ส่งผลต่อความมัน่คงและความเจรญิรุ่งเรอืงของไทยในสมยัรตันโกสนิทร์  

2.2 จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
- วเิคราะหป์จัจยัทีส่ง่ผลต่อความมัง่คงและเจรญิรุง่เรอืงของไทยในสมยัรชักาลที ่4-7 ได ้

 
3. สาระการเรียนรู ้

3.2 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
- ปจัจยัทีส่่งผลต่อความมัน่คงและเจรญิรุ่งเรอืงของไทยในสมยัรตันโกสนิทร ์

 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิน่ 
  (พจิารณาตามหลกัสูตรสถานศกึษา) 
 
4. สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการสือ่สาร 
 4.2 ความสามารถในการคิด 
  1) ทกัษะการรวบรวมขอ้มลู    2) ทกัษะการวเิคราะห ์
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  3) ทกัษะการสรุปลงความเหน็    4) ทกัษะการสรา้งความรู ้
 4.3 ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต 
 
5. คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
 1.  มวีนิยั     
 2. ใฝเ่รยีนรู ้    
 3. มุ่งมัน่ในการท างาน    
 4. รกัความเป็นไทย  
 
 
 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 

 วิธีสอนแบบ KWL 
 

 นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที ่3 เรือ่ง พฒันาการทางประวติัศาสตรไ์ทยสมยัปรบัปรงุ 
  และปฏิรปูประเทศ 

ขัน้ท่ี 1  K  (What you know)   

สื่อการเรยีนรู ้  :   บตัรภาพ 

    1. ครูแบ่งนกัเรยีนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกนัตามความสามารถ คอื 
 เก่ง ปานกลางค่อนขา้งเก่ง ปานกลางค่อนขา้งอ่อน และอ่อน  
    2. ครูแจกบตัรภาพรชักาลที่ 4 - 7 ใหน้กัเรยีนกลุ่มละ 1 ชุด แลว้ให้ นกัเรยีนแต่ละ
กลุ่มช่วยกนัระดมสมองเกี่ยวกบัพระราชกรณียกจิที่ส าคญั ของแต่ละรชักาลใน
รูปแบบแผนผงัความคดิ 
    3. ครูสุ่มเรยีกนกัเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลงานที่หน้าชัน้เรยีน 
  แลว้ใหน้กัเรยีนกลุ่มอื่นไดน้ าเสนอเพิม่เตมิในส่วนที่แตกต่างกนัออกไป 
 4. นกัเรยีนตอบค าถามกระตุน้ความคดิ   

 ค าถามกระตุ้นความคิด 

 นักเรียนคิดว่า พระมหากษตัริยไ์ทย 
 ทรงมีบทบาทส าคญัในการปฏิรปูประเทศ 
 อย่างไร 

 (พจิารณาตามค าตอบของนกัเรยีน โดยให้
อยูใ่นดุลยพนิิจของครูผูส้อน) 

 

 

ขัน้ท่ี 2  W  (What you want to know)   

สื่อการเรยีนรู ้  :   หนงัสอืเรยีน ประวตัศิาสตร ์ม.3 

 1. ครูใหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่มร่วมกนัศกึษาความรูเ้รื่อง ปจัจยัที่ส่งผลต่อ  
 ความมัน่คงและความเจรญิรุ่งเรอืง จากหนงัสอืเรยีน โดยอ่าน 
  อยา่งคร่าวๆ  
  2. ครูตัง้ค าถามกระตุน้นกัเรยีน เช่น 
  -  ปจัจยัที่ส่งผลต่อความมัน่คงและความเจรญิรุ่งเรอืงในสมยัปรบัปรุง 
     และปฏรูิปประเทศ  
  -  นกัเรยีนคดิว่า ยงัมปีจัจยัอื่นๆ อกีหรอืไม่ที่ส่งผลต่อความมัน่คงและ 

 ค าถามกระตุ้นความคิด 

1. ผู้น าท่ีดีควรมีลกัษณะอย่างไร 

 (มคีวามทนัสมยั รูท้นัการเปลีย่นแปลง 
 ของโลก เหน็ความส าคญัของการ 
 เปลีย่นแปลง) 

2. นักเรียนคิดว่าการท่ีพระมหากษตัริย ์
 ตรสัเป็นภาษาองักฤษได้ จะเกิดประโยชน์ 
 ต่อชาติบ้านเมืองในยคุปรบัปรงุ 
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    ความเจรญิรุ่งเรอืงในสมยัปรบัปรุงและปฏรูิปประเทศ 
 3. ครูใหน้กัเรยีนเขยีนค าถามที่ตนเองมลีงในกระดาษใหม้ากที่สุด 
 4. ครูใหน้กัเรยีนศกึษาความรูเ้รื่องเดมิอกีครัง้ โดยอ่านอยา่งละเอยีดและ 
 พยายามหาค าตอบในสิง่ที่ตนตัง้ค าถามไว้ 
 5. นกัเรยีนตอบค าถามกระตุน้ความคดิ ขอ้ 1-5  

 และปฏิรปูประเทศอย่างไร 

 (ท าใหต้ดิต่อกบัต่างชาตไิดส้ะดวก) 

3. นอกจากพระมหากษตัริยจ์ะทรงมีบทบาท 
 ในการสร้างความมัน่คงและความ 
 เจริญรุ่งเรืองให้กบัชาติบ้านเมืองด้วย 
 พระองคเ์องแล้ว ยงัทรงเตรียมการ 
 ใดอีกบ้าง 

 (การใหเ้จา้นาย-ขนุนางมโีอกาสไดเ้รยีนภาษา 
 และทรพัยากรของชาตติะวนัตก) 
 
 
 
4. ท าไมต้องจ้างชาวต่างชาติมาช่วยราชการ 
 (ขนุนาง ขา้ราชการยงัไม่มคีวามรู ้
 ความช านาญในการบรหิารงานมากอ่น) 

5. การท่ีไทยตัง้อยู่ระหว่างเขตอ านาจของ 
 ชาติตะวนัตก เช่น องักฤษ และฝรัง่เศส 
 ไม่กล้ายึดครองไทย เกิดประโยชน์ต่อ 
 ประเทศไทยอย่างไร 

 (ทัง้องักฤษและฝรัง่เศสไม่กลา้ยดึครองไทย  
 เพราะกลวัจะปะทะกนัเอง) 

 

ขัน้ท่ี 3  L  (What you have learned)  
สื่อการเรยีนรู ้  :    ตาราง KWL  

 1. เมื่อนกัเรยีนอ่านเน้ือหาที่ก าหนดอยา่งละเอยีดแลว้ ใหเ้ขยีนค าตอบที่ได้ 
  ลงในกระดาษที่ครูแจกให ้รวมทัง้ขอ้มูลอื่นๆ ที่ศกึษาเพิม่เตมิ แต่ไม่ได ้
  ตัง้ค าถามไว ้
    2. นกัเรยีนสรุปความรูท้ี่ไดล้งในตาราง KWL 
    3. นกัเรยีนตอบค าถามกระตุน้ความคดิ 

 ค าถามกระตุ้นความคิด 

 การปรบัปรงุและปฏิรปูประเทศไทยต้อง 
 อาศยัส่ิงใดเป็นส าคญั 

 (ภาษาองักฤษ) 

 

ขัน้ท่ี 4 เขียนสรปุและน าเสนอ 
สื่อการเรยีนรู ้  :   ตาราง KWL 

    1. นกัเรยีนน าขอ้มูลที่ไดม้าปรบัแผนผงัความคดิเดมิที่นกัเรยีนเขยีนไวใ้น 
  ขัน้ K ซึ่งอาจจะมกีารตดัทอนเพิม่หรอืจดัระบบขอ้มูลใหม่ใหม้คีวาม 
  สมบูรณ์มากยิง่ขึน้ 
    2. นกัเรยีนแต่ละกลุ่มร่วมกนัอภปิรายเกี่ยวกบัปจัจยัที่ส่งผลต่อความมัน่คง 
 และความเจรญิของไทยสมยัปรบัปรุงและปฏรูิปประเทศ 
    3. นกัเรยีนตอบค าถามกระตุน้ความคดิ 
 

 ค าถามกระตุ้นความคิด 

 นักเรียนคิดว่า การปรงัปรงุและปฏิรปู 
 ประเทศไทยต้องอาศยัปัจจยัใดเป็น 
 ส าคญั 

 (พจิารณาตามค าตอบของนกัเรยีน โดยให้ 
 อยูใ่นดุลยพนิิจของครูผูส้อน) 
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7. การวดัและประเมินผล 
 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ ์
ตรวจแบบทดสอบก่อนเรยีน หน่วยการเรยีนรูท้ี่ 1 แบบทดสอบก่อนเรยีน หน่วยการเรยีนรูท้ี่ 1 (ประเมนิตามสภาพจรงิ) 
สงัเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม แบบสงัเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ ์
สงัเกตความมวีนิยั ใฝเ่รยีนรู ้มุ่งมัน่ในการท างาน และรกัความ
เป็นไทย 

แบบประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ ์

 
 
 
8. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู ้
 8.1 สือ่การเรียนรู้ 
  1) หนงัสอืเรยีน ประวตัศิาสตร ์ม.3  
  2)  ตาราง KWL 
  3) บตัรภาพ   
 8.2 แหล่งการเรียนรู้   
  — 
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เอกสารประกอบการสอน  
 

ตาราง KWL 
 

K 
(ผู้เรียนรู้อะไรบ้าง) 

W 
(ผู้เรียนต้องการรู้อะไรบ้าง) 

L 
(ผู้เรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง) 
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บัตรภาพ รัชกาลท่ี4 – รัชกาลท่ี 7  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4 
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                                                                             แบบสงัเกตพฤติกรรม   การท างานกลุ่ม 
 

ชื่อกลุ่ม         ชัน้       
        

ค าช้ีแจง :   ให ้ผู้สอน สงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนในระหวา่งเรยีนและนอกเวลาเรยีน แลว้ขดี  ลงในช่องวา่ง         
   ทีต่รงกบัระดบัคะแนน 
 

ล าดบัท่ี รายการประเมิน 
ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 
1 การแบ่งหน้าทีก่นัอยา่งเหมาะสม     
2 ความร่วมมอืกนัท างาน     
3 การแสดงความคดิเหน็     
4 การรบัฟงัความคดิเหน็     
5 ความมนี ้าใจช่วยเหลอืกนั     
                                                                    รวม     

 
ลงชื่อ...................................................ผูป้ระเมนิ 

                                                                                   ............../.................../................ 
 
 
เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมอยา่งสม ่าเสมอ ให ้ 4    คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบ่อยครัง้ ให ้   3    คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบางครัง้ ให ้   2    คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมน้อยครัง้ ให ้   1  คะแนน 

 
เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ 

 

 ช่วงคะแนน ระดบัคณุภาพ  
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 18 - 20 ดมีาก  
 14 - 17 ด ี  
 10 - 13 พอใช ้  
 ต ่ากวา่ 10 ปรบัปรุง  

 
 

แบบประเมิน    คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
 

ค าช้ีแจง : ให ้ผูส้อน สงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนในระหว่างเรยีนและนอกเวลาเรยีน แลว้ขดี  ลงในช่องทีต่รงกบั 
     ระดบัคะแนน 
 

คณุลกัษณะ 
อนัพึงประสงคด้์าน รายการประเมิน 

ระดบัคะแนน 
4 3 2 1 

1. รกัชาติ ศาสน์ 
    กษตัริย ์

1.1 ยนืตรงเมื่อไดย้นิเพลงชาต ิรอ้งเพลงชาตไิด ้และอธบิายความหมาย 
 ของเพลงชาต ิ

    

1.2 ปฏบิตัตินตามสทิธแิละหน้าที่ของพลเมอืงด ี     
1.3 ใหค้วามร่วมมอื ร่วมใจ ในการท ากจิกรรมกบัสมาชกิในโรงเรยีนและชุมชน     
1.4 เขา้ร่วมกจิกรรมและมสี่วนร่วมในการจดักจิกรรมที่สรา้งความสามคัค ี
 ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อโรงเรยีน ชุมชน และสงัคม ชื่นชมความ 
 เป็นชาตไิทย 

    

1.5 เขา้ร่วมกจิกรรมทางศาสนาที่ตนนบัถอื ปฏบิตัตินตามหลกัของศาสนา 
 อยา่งสม ่าเสมอ เป็นแบบอยา่งที่ดขีองศาสนิกชน 

    

1.6 เขา้ร่วมกจิกรรมและมสี่วนร่วมในการจดักจิกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัสถาบนั 
 พระมหากษตัริยต์ามที่โรงเรียนและชุมชนจดัขึน้ ชื่นชมในพระราชกรณียกจิ 
 พระปรชีาสามารถของพระมหากษตัรยิแ์ละพระราชวงศ์ 

 
 

   

2. ซ่ือสตัย ์สจุริต 2.1 ใหข้อ้มูลที่ถูกตอ้ง และเป็นจรงิ     
2.2 ปฏบิตัใินสิง่ที่ถูกตอ้ง ละอาย และเกรงกลวัที่จะกระท าความผดิ ท าตาม 
 สญัญาที่ตนใหไ้วก้บัเพื่อน พ่อแม่ หรอืผูป้กครอง และครู เป็นแบบอยา่ง 
 ที่ดดีา้นความซื่อสตัย ์

    

2.3 ปฏบิตัตินต่อผูอ้ื่นดว้ยความซื่อตรง ไม่หาประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกตอ้ง 
 และเป็นแบบอยา่งที่ดแีก่เพื่อนดา้นความซื่อสตัย ์

    

3. มีวินัย รบัผิดชอบ 3.1 ปฏบิตัติามขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของครอบครวั 
 และโรงเรยีน ไม่ละเมดิสทิธขิองผูอ้ื่น ตรงต่อเวลาในการปฏบิตักิจิกรรม 
 ต่างๆ ในชวีติประจ าวนั และรบัผดิชอบในการท างาน 

    

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1 แสวงหาขอ้มูลจากแหล่งการเรยีนรู้ต่างๆ     
4.2 มกีารจดบนัทกึความรูอ้ยา่งเป็นระบบ     
4.3 สรุปความรูไ้ดอ้ยา่งมเีหตุผล     

5. อยู่อย่างพอเพียง 5.1 ใชท้รพัยส์นิของตนเอง เช่น สิง่ของ เครื่องใช ้ฯลฯ อยา่งประหยดั 
 คุม้ค่า และเกบ็รกัษาดูแลอยา่งด ีและใชเ้วลาอยา่งเหมาะสม 

    

5.2 ใชท้รพัยากรของส่วนรวมอยา่งประหยดั คุม้ค่า และเกบ็รกัษาดูแลอยา่งด ี     
5.3 ปฏบิตัตินและตดัสนิใจดว้ยความรอบคอบ มเีหตุผล     
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5.4 ไม่เอาเปรยีบผูอ้ื่น และไม่ท าใหผู้อ้ื่นเดอืดรอ้น พรอ้มใหอ้ภยัเมื่อผูอ้ื่น 
 กระท าผดิพลาด  

    

                                                                                                                แบบประเมิน    คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์(ต่อ) 
 

ค าช้ีแจง : ให ้ผูส้อน สงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนในระหวา่งเรยีนและนอกเวลาเรยีน แลว้ขดี  ลงในช่องทีต่รงกบั 
     ระดบัคะแนน 
 

คณุลกัษณะ 
อนัพึงประสงคด้์าน 

รายการประเมิน 
ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 
 5.5 วางแผนการเรยีน การท างานและการใชช้วีติประจ าวนับนพืน้ฐาน 

 ของความรู ้ขอ้มูล ขา่วสาร 
    

5.6 รูเ้ท่าทนัการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม และสภาพแวดลอ้ม ยอมรบั 
 และปรบัตวัอยูร่่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมคีวามสุข 

    

6. มุ่งมัน่ในการท างาน 6.1 มคีวามตัง้ใจและพยายามในการท างานที่ไดร้บัมอบหมาย     
6.2 มคีวามอดทนและไม่ทอ้แทต่้ออุปสรรคเพื่อใหง้านส าเรจ็     

7. รกัความเป็นไทย 7.1 มจีติส านึกในการอนุรกัษว์ฒันธรรมและภูมปิญัญาไทย     
7.2 เหน็คุณค่าและปฏบิตัตินตามวฒันธรรมไทย     

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รูจ้กัช่วยพ่อแม่ ผูป้กครอง และครูท างาน     
8.2 อาสาท างาน ช่วยคดิ ช่วยท า และแบ่งปนัสิง่ของ และช่วยแกป้ญัหาให ้
 ผูอ้ื่น 

    

8.3 ดูแล รกัษาทรพัยส์นิของหอ้งเรยีน โรงเรียน ชุมชน     
8.4 เขา้ร่วมกจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียนและชุมชน     

 
ลงชื่อ...................................................ผูป้ระเมนิ 

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

เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมอยา่งสม ่าเสมอ   ให ้ 4 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบ่อยครัง้ ให ้  3 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบางครัง้ ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมน้อยครัง้ ให ้ 1 คะแนน 

 
 
 
 
 

บนัทึกหลงัแผนการสอน 
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  ดา้นความรู ้
        
        
  ดา้นสมรรถนะส าคญัของผูเ้รยีน 
        
        
  ดา้นคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์  
        
        
  ดา้นอื่นๆ  (พฤตกิรรมเด่น หรอืพฤตกิรรมทีม่ปีญัหาของนกัเรยีนเป็นรายบุคคล (ถา้ม)ี)  
        
        
 
  
  ปญัหา/อุปสรรค 
        
        
  แนวทางการแกไ้ข 
        
        
 

ความเหน็ของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ท่ีได้รบัมอบหมาย 
 ขอ้เสนอแนะ      
        
   ลงชื่อ      
   (                     ) 
   ต าแหน่ง      
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4    พฒันาการทางประวติัศาสตรไ์ทยสมยัประชาธิปไตย 

เวลา  6 ชัว่โมง 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั 
 ส 4.3 ม.3/1 วเิคราะหพ์ฒันาการของไทยสมยัรตันโกสนิทรใ์นดา้นต่างๆ 

  ม.3/2 วเิคราะหป์จัจยัที่ส่งผลต่อความมัน่คงและความเจรญิรุ่งเรอืงของไทยในสมยัรตันโกสนิทร์ 
  ม.3/4 วเิคราะหบ์ทบาทของไทยในสมยัประชาธปิไตย 
 

2. สาระส าคญั/ความคิดรวบยอด 
 พฒันาการของไทยในสมยัประชาธปิไตยในดา้นต่างๆ ท าใหร้าชธานีมคีวามมัน่คงและเจรญิรุ่งเรอืง และส่งผลต่อความ
มัน่คงและความเจรญิรุง่เรอืงมาจนถงึปจัจุบนั 
 

3. สาระการเรียนรู ้
 3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  1) ปจัจยัทีส่่งผลต่อความมัน่คงและความเจรญิรุง่เรอืงของไทยในสมยัรตันโกสนิทร ์
  2) บทบาทของพระมหากษตัรยิไ์ทยในราชวงศจ์กัรใีนการสรา้งสรรคค์วามเจรญิและความมัน่คงของชาติ 
  3) พฒันาการของไทยในสมยัรตันโกสนิทรท์างดา้นการเมอืงการปกครอง สงัคม เศรษฐกจิ และความสมัพนัธ ์
   ระหวา่งประเทศตามช่วงสมยัต่างๆ 
  4) เหตุการณ์ส าคญัสมยัรตันโกสนิทรท์ีม่ผีลต่อการพฒันาชาตไิทย เช่น การเขา้ร่วมสงครามโลกครัง้ที ่2       

โดยวเิคราะหส์าเหตุ ปจัจยั และผลของเหตุการณ์ต่างๆ  
  5) บทบาทของไทยตัง้แต่เปลีย่นแปลงการปกครองถงึปจัจุบนัในสงัคมโลก 
 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิน่    
  (พจิารณาตามหลกัสูตรสถานศกึษา) 
 

4. สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการสือ่สาร 
 4.2 ความสามารถในการคิด 
  1) ทกัษะการรวบรวมขอ้มลู    2) ทกัษะการวเิคราะห ์
  3) ทกัษะการสรุปลงความเหน็    4) ทกัษะการสรา้งความรู ้
 4.3 ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต 
 
5. คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
 1. รกัชาต ิศาสน์ กษตัรยิ ์    2. มวีนิยั 
 3. ใฝเ่รยีนรู ้     4. มุ่งมัน่ในการท างาน     
 5. มคีวามรบัผดิชอบ 
6. ช้ินงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
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 รายงาน เรื่อง พฒันาการทางประวตัศิาสตรไ์ทยสมยัประชาธปิไตย  
 
7. การวดัและการประเมินผล 
 7.1 การประเมินก่อนเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบก่อนเรยีน หน่วยการเรยีนรูท้ ี ่4 เรื่อง พฒันาการทางประวตัศิาสตรไ์ทยสมยัประชาธปิไตย 
 7.2 การประเมินระหว่างการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
  1) ตรวจใบงานที ่1.1 เรื่อง พฒันาการทางการเมอืงสมยัประชาธปิไตย 
  2) ตรวจใบงานที ่1.2 เรื่อง เปรยีบเทยีบเหตุการณ์ทางการเมอืง 
  3) ตรวจใบงานที ่3.1 เรื่อง ความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ 
  4) ตรวจใบงานที ่3.2 เรื่อง สรุปความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ 
  5) ตรวจใบงานที ่3.3 เรื่อง สรุปบทบาทของไทยสมยัประชาธปิไตยต่อสงัคมโลก 
  6) ตรวจใบงานที ่5.1 เรื่อง พระราชกรณียกจิทีส่ าคญั 
   7) ตรวจแบบบนัทกึการอ่าน 
   8)  ประเมนิการน าเสนอผลงาน 
   9) สงัเกตพฤตกิรรมการท างานรายบุคคล 
  10)  สงัเกตพฤตกิรรมการท างานกลุม่ 
  11)  สงัเกตคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
 7.3 การประเมินหลงัเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบหลงัเรยีน หน่วยการเรยีนรูท้ ี ่4 เรื่อง พฒันาการทางประวตัศิาสตรไ์ทยสมยัประชาธปิไตย 
 7.4 การประเมินช้ินงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
  - ตรวจรายงาน เรื่อง พฒันาการทางประวตัศิาสตรไ์ทยสมยัประชาธปิไตย 
 
8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที ่4 เรือ่ง พฒันาการทางประวติัศาสตรไ์ทยสมยัประชาธิปไตย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรื่องท่ี 1    ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความมัน่คงและความเจริญรุ่งเรือง                       เวลา  1-2  ชัว่โมง 



 

ประวตัศิาสตร์ ม.3 

 

  

 

   และพฒันาการทางการเมอืงการปกครอง 
วิธีสอนแบบโมเดลซิปปา (CIPPA Model) 

 
ขัน้ท่ี 1  ทบทวนความรู้เดิม  
 1. ครสูุ่มเรยีกนกัเรยีน 2-3 คน ออกมาเล่าความรูเ้กีย่วกบัพฒันาการทางการเมอืงการปกครองของไทยในอดตี                                 

เพื่อทบทวนความรูเ้ดมิของนกัเรยีน  
    2. ครใูหน้กัเรยีนดภูาพเหตุการณ์ทางการเมอืง แลว้ใหน้กัเรยีนร่วมกนัแสดงความคดิเหน็วา่ ภาพดงักล่าวเกีย่วขอ้งกบั 
 การเมอืงการปกครองสมยัประชาธปิไตยอยา่งไร 

 
ขัน้ท่ี 2  แสวงหาความรู้ใหม่ 
 ครแูบ่งนกัเรยีนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกนัตามความสามารถ แลว้ใหแ้ต่ละกลุ่มร่วมกนัศกึษาความรูต้ามหวัขอ้ที่
ก าหนดให ้จากหนงัสอืเรยีน หนงัสอืคน้ควา้เพิม่เตมิ หอ้งสมุด และแหลง่ขอ้มลูสารสนเทศ  
  
ขัน้ท่ี 3  ศึกษาท าความเข้าใจข้อมลู/ความรู้ใหม่ และเช่ือมโยงความรู้ใหม่กบัความรู้เดิม  
 1. นกัเรยีนแต่ละคนท าความเขา้ใจความรูเ้ดมิกบัความรูใ้หม่ทีห่ามาไดแ้ลว้สรุปสาระส าคญั 
    2. นกัเรยีนท าใบงานท่ี 1.1 เรื่อง พฒันาการทางการเมืองสมยัประชาธิปไตย 
 
ขัน้ท่ี 4  แลกเปล่ียนความรู้ความเข้าใจกบักลุ่ม 
 นกัเรยีนน าความรูท้ ีไ่ดจ้ากการศกึษาและการท าใบงานที ่1.1 มาอธบิายใหเ้พื่อนในกลุ่มฟงั ผลดักนัซกัถามขอ้สงสยั 
และผลดักนัอธบิายจนทุกคนมคีวามเขา้ใจชดัเจน 
 
ขัน้ท่ี 5  สรปุและจดัระเบียบความรู ้
 นกัเรยีนแต่ละกลุ่มร่วมกนัสรุปความรูเ้รื่อง ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อความมัน่คงและความเจรญิรุง่เรอืง และพฒันาการทาง
การเมอืงการปกครองของไทยในสมยัประชาธปิไตย 
 
ขัน้ท่ี 6  ปฏิบติัและ/หรือแสดงผลงาน 
 นกัเรยีนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลงานทีห่น้าชัน้เรยีน โดยครแูละเพื่อนนกัเรยีนร่วมกนัตรวจสอบความถูกตอ้ง และ
ใหข้อ้เสนอแนะ 
 
ขัน้ท่ี 7  ประยกุตใ์ช้ความรู ้
 นกัเรยีนท าใบงานท่ี 1.2 เรื่อง เปรียบเทียบเหตกุารณ์ทางการเมือง  เสรจ็แลว้น าสง่คร ู
 
เรื่องท่ี 2   พฒันาการด้านเศรษฐกิจและสงัคม                                                                 เวลา  1  ชัว่โมง 



 

ประวตัศิาสตร์ ม.3 

 

  

 

วิธีสอนโดยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคการต่อเรือ่งราว (Jigsaw) 
 
ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 

 1. ครนู าบตัรค าขวญัทางเศรษฐกจิยคุจอมพล ป. พบิลูสงคราม มาตดิใหน้กัเรยีนดบูนกระดาน 
    2. ครใูหน้กัเรยีนร่วมกนัแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัค าขวญัดงักล่าว แลว้ครแูละนกัเรยีนช่วยกนัสรุปความหมายของ

บตัรค าขวญั และลกัษณะของเศรษฐกจิยคุจอมพล ป. พบิลูสงคราม 
 
ขัน้สอน 
 1. ครใูหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่ม (กลุ่มเดมิจากเรื่องที ่1) ก าหนดหมายเลขประจ าตวั 1-4 ตามล าดบั เรยีกกลุ่มนี้วา่                                      

กลุ่มบา้น แลว้ใหน้กัเรยีนทีม่หีมายเลขเดยีวกนัมารวมกนัเป็น กลุ่มใหม่ เรยีกกลุ่มนี้วา่ กลุ่มผูเ้ชีย่วชาญ 
 2. นกัเรยีนกลุ่มผูเ้ชีย่วชาญแต่ละหมายเลขร่วมกนัศกึษาความรูเ้รื่อง พฒันาการทางเศรษฐกจิและสงัคม  
  ในหวัขอ้ต่อไปนี้  
 -  หมายเลข 1  ศกึษาความรูเ้รื่อง สภาพทางเศรษฐกจิไทยแบบทุนนิยมโดยรฐั 
 -  หมายเลข 2  ศกึษาความรูเ้รื่อง สภาพทางเศรษฐกจิไทยภายใตแ้ผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ 
    ก่อนเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 
 -  หมายเลข 3  ศกึษาความรูเ้รื่อง สภาพทางเศรษฐกจิไทยภายใตแ้ผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ
    หลงัเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 จนถงึปจัจุบนั 
 -  หมายเลข 4  ศกึษาความรูเ้รื่อง พฒันาการดา้นสงัคม 
 3. นกัเรยีนกลุ่มผูเ้ชีย่วชาญกลบัเขา้สู่กลุ่มบา้น น าความรูท้ ีไ่ดจ้ากการศกึษามาเล่าใหเ้พื่อนฟงั ผลดักนัซกัถามขอ้สงสยั 

และผลดักนัอธบิายจนทุกคนมคีวามเขา้ใจชดัเจน 
 4. นกัเรยีนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมาน าเสนอผลการศกึษาทีห่น้าชัน้เรยีน โดยครแูละเพื่อนนกัเรยีนเป็นผูต้รวจสอบ

ความถูกตอ้งและใหข้อ้เสนอแนะ 
 
ขัน้สรปุ 

 นกัเรยีนแต่ละกลุ่มร่วมกนัสรุปความรูเ้รื่อง พฒันาการดา้นเศรษฐกจิและสงัคมไทยสมยัประชาธปิไตย 
 
 
 
 
 
 
 
เรื่องท่ี 3    พฒันาการด้านความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ          เวลา  1  ชัว่โมง 



 

ประวตัศิาสตร์ ม.3 

 

  

 

 และบทบาทของไทยสมยัประชาธิปไตยต่อสงัคมโลก   
วิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่มสมัพนัธ ์

 
ขัน้ท่ี 1  น าเข้าสู่บทเรียน 

 1. ครใูหน้กัเรยีนอ่านค าประกาศของจอมพล ป. พบิลูสงครามในการใหญ้ี่ปุน่เดนิทางผ่านไทยไปยงัพม่า หรอืให้
นกัเรยีนดภูาพยนตรเ์รื่อง  ยวุชนทหาร เปิดเทอมไปรบ 

    2. ครใูหน้กัเรยีนร่วมกนัแสดงความคดิเหน็วา่ ถ้านกัเรยีนอยูใ่นเหตุการณ์ดงักล่าว นกัเรยีนจะท าอยา่งไร 
 
ขัน้ท่ี 2  จดัการเรียนรู ้

 1. ครใูหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่ม (กลุ่มเดมิจากเรื่องที ่1) ร่วมกนัศกึษาความรูเ้รื่อง พฒันาการดา้นความสมัพนัธร์ะหวา่ง
ประเทศ และบทบาทของไทยสมยัประชาธปิไตยต่อสงัคมโลก จากหนงัสอืเรยีน และหนงัสอืคน้ควา้เพิม่เตมิ 

    2. นกัเรยีนแต่ละกลุ่มช่วยกนัท าใบงานท่ี 3.1 เรื่อง ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ เสรจ็แลว้ช่วยกนัตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง หากมขีอ้บกพร่องใหช้่วยกนัแกไ้ขและเพิม่เตมิใหส้มบรูณ์ จากนัน้น าสง่คร ู

 
ขัน้ท่ี 3  สรปุและน าหลกัการไปประยกุตใ์ช้ 

 1. นกัเรยีนแต่ละกลุ่มร่วมกนัสรุปความรูเ้รื่อง พฒันาการดา้นความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ 
 2. นกัเรยีนท าใบงานท่ี 3.2 เรื่อง สรปุความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ และใบงานท่ี 3.3 เรื่อง สรปุบทบาทของไทย 
  สมยัประชาธิปไตยต่อสงัคมโลก เสรจ็แลว้น าส่งคร ู
 
ขัน้ท่ี 4  วดัและประเมินผล 

 ตวัแทนของแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอใบงานที ่3.1 - 3.3 จากนัน้ครแูละนกัเรยีนช่วยกนัเฉลยค าตอบในใบงาน 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
เรื่องท่ี 4   ไทยกบัการเข้าร่วมสงครามโลกครัง้ท่ี 2                                                               เวลา  1  ชัว่โมง 



 

ประวตัศิาสตร์ ม.3 

 

  

 

วิธีสอนด้วยบทเรียนส าเรจ็รปู 

 
ขัน้ท่ี 1 เตรียมการ  

2. ครใูหน้กัเรยีนท าแบบทดสอบก่อนเรยีนบทเรยีนส าเรจ็รปู เรื่อง ไทยกบัการเขา้ร่วมสงครามโลกครัง้ที ่2 เพื่อประเมนิ 

 ความรูเ้ดมิของนกัเรยีน 

2. ครแูจง้จุดประสงคก์ารเรยีนรูใ้หน้กัเรยีนทราบ แลว้ครอูธบิายใหน้กัเรยีนเขา้ใจวธิกีารเรยีนดว้ยบทเรยีนส าเรจ็รปู  
 โดยใหน้กัเรยีนปฏบิตัติามค าส ัง่ในบทเรยีนส าเรจ็รปูอยา่งเคร่งครดั 

 
ขัน้ท่ี 2 น าเข้าสู่บทเรียน 

 ครใูหน้กัเรยีนดวูดีทิศัน์ เรื่อง ขบวนการเสรไีทย แลว้ใหน้กัเรยีนร่วมกนัแสดงความคดิเหน็ 
 
ขัน้ท่ี 3 กิจกรรมการเรียนรู้  
 1. ครแูจกบทเรยีนส าเรจ็รปูใหน้กัเรยีน คนละ 1 ชุด แลว้ครเูน้นย า้ใหน้กัเรยีนปฏบิตัติามค าส ัง่ในบทเรยีนส าเรจ็รปู 
  อยา่งเคร่งครดั 

3. นกัเรยีนแต่ละคนศกึษาความรูแ้ละตอบค าถามในบทเรยีนส าเรจ็รปู แลว้ครสูุ่มเรยีกนกัเรยีนออกมาตอบค าถาม 
  จากบทเรยีนส าเรจ็รปูในแต่ละกรอบ แลว้ครแูละนกัเรยีนช่วยกนัตรวจสอบความถูกตอ้ง 
 

ขัน้ท่ี 4 สรปุ 

 ครแูละนกัเรยีนร่วมกนัสรุปความรูเ้รื่อง ไทยกบัการเขา้ร่วมสงครามโลกครัง้ที ่2 
 
ขัน้ท่ี 5 ประเมินผล 

 นกัเรยีนท าแบบทดสอบหลงัเรยีนบทเรยีนส าเรจ็รปู เรื่อง ไทยกบัการเขา้ร่วมสงครามโลกครัง้ที ่2 โดยใหน้กัเรยีน
ประเมนิผลการเรยีนดว้ยตนเองก่อน แลว้ครปูระเมนิผลการเรยีนของนกัเรยีน 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
เรื่องท่ี 5   บทบาทของพระมหากษตัริยไ์ทยสมยัประชาธิปไตย                                เวลา 1 ชัว่โมง 
วิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่มสมัพนัธ ์



 

ประวตัศิาสตร์ ม.3 

 

  

 

 
ขัน้ท่ี 1  น าเข้าสู่บทเรียน 
 ครใูหน้กัเรยีนดภูาพรชักาลที ่8 และรชักาลปจัจุบนั แลว้ใหน้กัเรยีนร่วมกนัแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัพระราช- 
กรณียกจิทีส่ าคญัของทัง้ 2 พระองค ์
 
ขัน้ท่ี 2  จดัการเรียนรู ้
 1. ครใูหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่ม (กลุ่มเดมิจากเรื่องที ่1) ร่วมกนัศกึษาความรูเ้รื่อง บทบาทของพระมหากษตัรยิไ์ทยใน

ราชวงศจ์กัรต่ีอความมัน่คงและความเจรญิรุง่เรอืงของชาตไิทย จากหนงัสอืเรยีน หนงัสอืคน้ควา้เพิม่เตมิ หอ้งสมดุ 
และแหล่งขอ้มลูสารสนเทศ 

 2. นกัเรยีนแต่ละกลุ่มผลดักนัอภปิรายความรูท้ ีไ่ดจ้ากการศกึษาในประเดน็ต่อไปนี้ 
  1)  พระราชประวตั ิ
  2)  พระราชกรณียกจิ 
 
ขัน้ท่ี 3  สรปุและน าหลกัการไปประยกุตใ์ช้ 
 นกัเรยีนแต่ละกลุ่มร่วมกนัสรุปความรูเ้รื่อง บทบาทของพระมหากษตัรยิไ์ทยในราชวงศจ์กัรต่ีอความมัน่คงและความ
เจรญิรุง่เรอืงของชาตไิทย 
 
ขัน้ท่ี 4  วดัและประเมินผล 
 นกัเรยีนแต่ละกลุ่มช่วยกนัท าใบงานท่ี 5.1 เรื่อง พระราชกรณียกิจท่ีส าคญั เสรจ็แลว้น าสง่คร ู

 
  ครมูอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัท ารายงาน เรื่อง พฒันาการทางประวติัศาสตรไ์ทย 
  สมยัประชาธิปไตย โดยใหค้รอบคลุมประเดน็ตามทีก่ าหนด 
   
 

 นักเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน หน่วยการเรียนรู้ที ่4 เรือ่ง พฒันาการทางประวติัศาสตรไ์ทยสมยัประชาธิปไตย 

 
 
 
 
 
 
9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู ้
 9.1 สือ่การเรียนรู้ 



 

ประวตัศิาสตร์ ม.3 

 

  

 

  1) หนงัสอืเรยีน ประวตัศิาสตร ์ม.3  
  2) หนงัสอืคน้ควา้เพิม่เตมิ 
   (1) คณะกรรมการช าระประวตัศิาสตรไ์ทย, ส านกันายกรฐัมนตร.ี (2525). ประวติัศาสตรก์รงุรตันโกสินทร ์
    เล่ม 3 พ.ศ. 2547-ปัจจบุนั. กรุงเทพมหานคร : คณะกรรมการช าระประวตัศิาสตรไ์ทย  
    ส านกันายกรฐัมนตร.ี 
    (2) ชาญวทิย ์เกษตรศริ.ิ (2551). ประวติัการเมืองไทย พ.ศ. 2475-2500. กรุงเทพมหานคร : 
    มลูนิธโิครงการต าราสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร.์ 
   (3) ปิยนาถ บุนนาค. (2550). ประวติัศาสตรไ์ทยสมยัใหม่ (ตัง้แต่การท าสนธิสญัญาเบาวริ์ง ถึง 
    “เหตกุารณ์ 14 ตลุาคม พ.ศ. 2516”). กรุงเทพมหานคร : โครงการเผยแพรผ่ลงานวชิาการ  
     คณะอกัษรศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.   
  3) บตัรภาพ บตัรค าขวญั  
  4) ประกาศของจอมพล ป. พบิลูสงคราม หรอืภาพยนตรเ์รื่อง ยวุชนทหาร เปิดเทอมไปรบ 
  5) วดีทิศัน์เรื่อง ขบวนการเสรไีทย 
   6) แบบทดสอบ 
   7) บทเรยีนส าเรจ็รปู เรื่อง ไทยกบัการเขา้ร่วมสงครามโลกครัง้ที่ 2 
   8) ใบงานที ่1.1 เรื่อง พฒันาการทางการเมอืงสมยัประชาธปิไตย 
    9) ใบงานที ่1.2 เรื่อง เปรยีบเทยีบเหตุการณ์ทางการเมอืง 
  10) ใบงานที ่3.1 เรื่อง ความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ 
  11) ใบงานที ่3.2 เรื่อง สรุปความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ 
  12) ใบงานที ่3.3 เรื่อง สรุปบทบาทของไทยสมยัประชาธปิไตยต่อสงัคมโลก 
  13) ใบงานที ่5.1 เรื่อง พระราชกรณียกจิทีส่ าคญั 
 9.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  1) หอ้งสมุด 
  2) แหล่งขอ้มลูสารสนเทศ 
    - http://www.thaigoodview.com/node/30423  
    - https://sites.google.com/site/indeximg/1 
    - http:// th.wikipedia.org/wiki/พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหาอานนัทมหดิล_พระอฐัมรามาธบิดนิทร 
   - http:// th.wikipedia.org/.../พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช 
 
 
 
 
การประเมินช้ินงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 

http://www.thaigoodview.com/node/30423
https://sites.google.com/site/indeximg/1


 

ประวตัศิาสตร์ ม.3 

 

  

 

แบบประเมินรายงาน เรื่อง พฒันาการทางประวติัศาสตรไ์ทยสมยัประชาธิปไตย 
 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดบัคณุภาพ / ระดบัคะแนน 

ดมีาก (4) ด ี(3) พอใช ้(2) ปรบัปรุง (1) 
1.  การวิเคราะห์

พฒันาการของไทย
สมยัประชาธิปไตย                     
ในด้านต่างๆ 

วเิคราะหพ์ฒันาการของไทย
สมยัประชาธปิไตยในดา้น
ต่างๆ ไดถู้กตอ้ง ชดัเจนทัง้ 
4 ดา้น 

วเิคราะหพ์ฒันาการของไทย
สมยัประชาธปิไตยในดา้น
ต่างๆ ไดถู้กตอ้ง ชดัเจน 3 
ดา้น 

วเิคราะหพ์ฒันาการของไทย
สมยัประชาธปิไตยในดา้น
ต่างๆ ไดถู้กตอ้ง ชดัเจน 2 
ดา้น 

วเิคราะหพ์ฒันาการของไทย
สมยัประชาธปิไตยในดา้น
ต่างๆ ไดถู้กตอ้ง ชดัเจน 1 
ดา้น 

2. การวิเคราะหปั์จจยัท่ี
ส่งผลต่อความมัน่คง
และความ
เจริญรุ่งเรืองของไทย
สมยัประชาธิปไตย  

วเิคราะหป์จัจยัที่ส่งผลต่อ
ความมัน่คงและความ
เจรญิรุ่งเรอืงของไทยสมยั
ประชาธปิไตย 
ไดถู้กตอ้ง ชดัเจน  
4-5 ประเดน็ 

วเิคราะหป์จัจยัที่ส่งผลต่อ
ความมัน่คงและความ
เจรญิรุ่งเรอืงของไทยสมยั
ประชาธปิไตย 
ไดถู้กตอ้ง ชดัเจน  
3 ประเดน็ 

วเิคราะหป์จัจยัที่ส่งผลต่อ
ความมัน่คงและความ
เจรญิรุ่งเรอืงของไทยสมยั
ประชาธปิไตย 
ไดถู้กตอ้ง ชดัเจน  
2 ประเดน็ 

วเิคราะหป์จัจยัที่ส่งผลต่อ
ความมัน่คงและความ
เจรญิรุ่งเรอืงของไทยสมยั
ประชาธปิไตย 
ไดถู้กตอ้ง ชดัเจน  
1 ประเดน็ 

3. การวิเคราะหบ์ทบาท
ของพระมหากษตัริย์
ไทยสมยัประชา-ธิป
ไตย 

วเิคราะหบ์ทบาทของ
พระมหากษตัรยิไ์ทย สมยั
ประชาธปิไตย 
ในการสรา้งสรรคค์วามเจรญิ
และความมัน่คงของชาตไิด้
ถูกตอ้ง ละเอียด ชดัเจน  

วเิคราะหบ์ทบาทของ
พระมหากษตัรยิไ์ทย สมยั
ประชาธปิไตย 
ในการสรา้งสรรคค์วามเจรญิ
และความมัน่คงของชาตไิด้
ถูกตอ้ง ชดัเจนเป็นส่วนใหญ่ 

วเิคราะหบ์ทบาทของ
พระมหากษตัรยิไ์ทย สมยั
ประชาธปิไตย 
ในการสรา้งสรรคค์วามเจรญิ
และความมัน่คงของชาตไิด้
ถูกตอ้ง ชดัเจนเป็นบางส่วน 

วเิคราะหบ์ทบาทของ
พระมหากษตัรยิไ์ทย สมยั
ประชาธปิไตย 
ในการสรา้งสรรคค์วามเจรญิ
และความมัน่คงของชาตไิด้
ถูกตอ้ง  
แต่ไม่ชดัเจน 

 
 

เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ  ช่วงคะแนน ระดบัคณุภาพ 

  11 - 12 ดมีาก 

  9 - 10 ด ี

  6 - 8  พอใช ้

  ต ่ากวา่ 6 ปรบัปรุง 

 
 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 
 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
 

1. ข้อใด ไม่ใช่สาเหตุของการปฏิวัติ 2475 

ก. เกิดความขดัแย้งภายในราชส านัก 
 5. เศรษฐกิจของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงเด่นชัด 

 ในเรื่องใด 
 ก. ประสานความร่วมมือกบัประเทศจีน 



 

ประวตัศิาสตร์ ม.3 

 

  

 

ข. ความขดัแย้งระหว่าง ร.7 กับคณะราษฎร 
ค. การเผยแพร่แนวความคิดประชาธิปไตยกับ 

ชาติตะวันตก 
 ง. การเศรษฐกิจตกต ่าหลังสงครามโลกครัง้ที่  2 
 
2. หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 แล้ว 
 เพราะเหตุใดบ้านเมืองจึงยงัไม่สงบ 
 ก. เกิดจลาจล 12 ม.ค. 2476 
 ข. เกิดรัฐประหาร 20 มิ.ย. 2476 
 ค. เกิดกบฏบวรเดช 10 ต.ค. 2476 
 ง. เกิดการปฏิวัติ 24 มิ.ย. 2475 
 
3. รัฐบาลกบัคณะราษฎร เกิดความขดัแย้งกันหลังปฏิวัติ 
 2475 มาจากสาเหตุใด 
 ก. การงดใช้รฐัธรรมนูญบางมาตรา 
 ข. รัฐบาลไม่รองรบัการปฏิวัติของคณะราษฎร 
 ค. ความพยายามในการคืนอ านาจให้พระมหากษัตริย์ 
  อีกครัง้ของรฐัสภา 
 ง. ความขดัแยง้ในเคา้โครงเศรษฐกจิของหลวงประดษิฐ์  
  มนูธรรม 
 
4. ข้อใดอธิบายการเมืองในสมัยประชาธิปไตยได้ถูกต้อง 
 ก. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมาจากทหาร 
 ข. รัฐบาลเปลี่ยนแปลงด้วยการครบวาระ 
 ค. ประชาชนประท้วงจนรัฐบาลต้องลาออก 
 ง. นานาชาติไม่ยอมรับรฐับาลใหม่ 
 
 
 
 
 
 
10.  ข้อใด ไม่ใช่พระราชกรณียกิจ ร.8 ที่มีผลต่อความมัน่คง   
  ของชาติ 
  ก. การประกาศสงครามกบักมัพูชาคดีปราสาท 
  พระวิหาร   
  ข. องค์ประธานในพิธีสวนสนามของก าลังเสรีไทย 
  และทหารในพันธมิตร 
  ค. องค์ประธานในพิธีการรบัรองการยอมจ านนของ 
  ญี่ปุ่นในไทย   
  ง. การเสด็จประพาสส าเพ็งลดความขดัแย้งระหว่าง 
  คนไทยกบัคนจีน 

 ข. พยายามรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
 ค. ท าตามนโยบายของสหรฐัอเมริกา 
 ง. เปลี่ยนแปลงตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม 
  แห่งชาติ 
 
6. สภาพสังคมไทยสมัยประชาธิปไตยตรงกับลกัษณะข้อใด 
 มากที่สุด 
 ก. ข้าราชการมีอ านาจสูงสุด 
 ข. ธุรกิจการเมืองของขา้ราชการและนักธุรกิจ 
 ค. ทหารมีอ านาจสูงสุด 
 ง. ประชาชนมีอ านาจสูงสุด 
 
7. ประเทศที่ผลักดันให้ไทยต้องเข้าร่วมในสงครามโลก 
 ครัง้ที่ 2 คือข้อใด 
 ก. อังกฤษ ฝรัง่เศส    ข. ฝรัง่เศส ญี่ปุ่น 
 ค. ญี่ปุ่น อังกฤษ  ง. สหรฐัอเมริกา ญี่ปุ่น 
 
8. ก่อนเกิดสงครามโลกครัง้ที่  2 เกิดความขดัแย้งระหว่าง 
 ไทยกับอินโดจีนของฝรัง่เศสในเรื่องใด 
 ก. การรุกล า้ตามเขตชายแดน   
 ข. การแย่งชิงอิทธิพลในลาว 
 ค. การขอปกัปนัเขตแดน 
 ง. การขอดินแดนลาวและเขมรคืน 
 
9. จุดมุ่งหมายของขบวนการเสรีไทย คืออะไร 
 ก. ต่อต้านญี่ปุ่น   
 ข. ร่วมมือกบัญี่ปุ่น 
 ค. ต่อต้านสมัพันธมิตร   
 ง. ร่วมมือกบัฝ่ายอกัษะ 
 
 
13.  เมื่อไทยเขา้เป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ 
  แล้ว ได้แสดงบทบาทในฐานะสมาชิกของสังคมโลก 
  อย่างไร 
  ก. เข้าร่วมรบในสงครามเกาหลี 
  ข. ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยจากเวียดนาม 
  ค. เป็นสมาชิกของคณะมนตรีความมัน่คง 
  ง. เข้าเป็นสมาชิก SEATO ต่อต้านคอมมิวนิสต์ 

 
14. ข้อใด ไม่ใช่บทบาทของไทยในสังคมโลก 

ก. NAM  ข. WTO 
ค. NATO  ง. AFTA 



 

ประวตัศิาสตร์ ม.3 

 

  

 

 
11.  ข้อใดเป็นโรงเรียนส าหรบับุตรหลานของคนไข้ 
  โรคเรื้อน 
  ก. โรงเรียนจิตรลดา  
  ข. โรงเรียนพระดาบส 
  ค. โรงเรียนมหรรณพาราม 
  ง. โรงเรียนราชประชาสมาสัย 
 
12. พระราชกรณียกิจด้านสิ่งแวดล้อม ร.9 เน้นเรื่องใด 
  มากที่สุด 
  ก. โครงการแก้มลิง   
  ข. โครงการบ าบัดน ้า 
  ค. การจัดการทรพัยากรน ้า  
  ง. พระราชด าริทฤษฎีใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15. การร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ส าคัญที่สุดในภูมิภาค 
  เอเชียใต้ที่ไทยมีบทบาทเป็นผู้ริเริ่มคือข้อใด 

ก. SEATO  ข. ADB 
ค. AFTA  ง. ASEAN 

 
 

 

 
 
 


