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แผนการจดัการเรียนรู้  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ประวตัิศาสตร์   

ระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที ่4 

อิงมาตรฐานหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

อ.นวลมรกต  ทวีทอง 
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เมื่อเรียนจบหน่วยนี้แล้ว นักเรียนควรสรุปองค์ความรู้ได้ว่า  
ยคุสมยัและวิธีการทางประวติัศาสตร์ท าให้คนปัจจุบนัไดเ้ขา้ใจส่ิงท่ีมนุษยไ์ดก้ระท าไวใ้นอดีต
ตามมิติของเวลาในพ้ืนท่ีต่างๆซ่ึงเม่ือวิเคราะห์หลกัฐานและขอ้มูลขอ้เทจ็จริง ท าให้เขา้ใจ
เหตุการณ์ในอดีตท่ีสอดคลอ้งกบัเวลาและสถานท่ีไดถู้กตอ้ง 
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กรอบความคิดการจัดการเรียนรู้ของหน่วย 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ยุคสมัยและวธีิการทางประวตัศิาสตร์ ช้ัน มัธยมศึกษาปีที่ 4 เวลา.........9.......ช่ัวโมง 

เป้าหมายของหน่วย (ความเข้าใจฝังแน่นหรือองค์ความรู้ส าคญัของหน่วย) เข้าใจว่า ยคุสมัยและวธีิการทางประวติัศาสตร์ท าให้คนปัจจบุันได้เข้าใจส่ิงที่มนษุย์ได้กระท าไว้ในอดตี
ตามมิติของเวลาในพืน้ที่ต่างๆซ่ึงเม่ือวเิคราะห์หลักฐานและข้อมลูข้อเท็จจริง ท าให้เข้าใจเหตุการณ์ในอดีตที่สอดคล้องกบัเวลาและสถานที่ได้ถูกต้อง 

 
เป้าหมาย 

 
ตัวช้ีวัด 

 
สาระการเรียนรู้ 

สมรรถนะ/
คุณลักษณะที่เน้น 

หลักฐานแสดงผลการเรียนรู้  
(ช้ินงาน/ภาระงาน) 

กระบวน 
การเรียนรู้ 

วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เร่ืองท่ี 1 
เข้าใจว่า การเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ 
แต่ละยุคเช่ือมโยงกับ
กาลเวลา สถานที่ 
สภาพแวดล้อม ซ่ึง
เป็นหลักฐานในการ
วิเคราะห์เหตุการณ์ที่
เกิดขึ้น  น ามา
วิเคราะห์และประเมิน
ค่าหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ให้
สมบูรณ์น่าเช่ือถือ 
 

1. ตระหนกัถึง
ความส าคญัของเวลา
และยคุสมยัทาง
ประวติัศาสตร์ที่แสดง
ถึงการเปลี่ยนแปลง
ของมนุษยชาติ  
(ส 4.1 ม. 4-6/1) 
2. สร้างองคค์วามรู้
ใหม่ทาง
ประวติัศาสตร์โดยใช้
วิธีการทาง
ประวติัศาสตร์อยา่ง
เป็นระบบ 
(ส. 4.1 ม 4-6/2) 

เร่ืองที่ 1 ความส าคญั
ของเวลาและยคุสมัย
ทางประวัติศาสตร์ 
- ยคุสมยัทาง
ประวติัศาสตร์ 
- สมยัประวติัศาสตร์
ของโลก 
- สมยัประวติัศาสตร์ใน
ดินแดนไทย 
- การนบัและการเทียบ
ศกัราช 
เร่ืองที่ 2 วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ 
- ความหมายและ
ความส าคญัของวิธีการ 

สมรรถนะ 
1. ความสามารถใน
การส่ือสารดว้ยการ
พูดการเขียน 
2. ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ 
3. ความสามารถใน
การใชเ้ทคโนโลย ี
 

1. แบบ Rubrics ประเมินการน าเสนอรายงานแบ่งยคุสมยัทาง
ประวติัศาสตร์ (ส 4.1 ม. 4-6/1) 
2. แบบ Rubrics ประเมินการน าเสนอรายงานหวัขอ้สมยัก่อน
ประวติัศาสตร์ในดินแดนไทย (ส 4.1 ม. 4-6/1) 
3. แผนผงัความคิดแสดงการสืบคน้ขอ้มูลดว้ยวิธีการทาง
ประวติัศาสตร์ (ส 4.1 ม. 4-6/2) 
 

1. กระบวนการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณ 
2.กระบวนการทาง
ประวติัศาสตร์ 
3. กระบวนการสร้าง
องคค์วามรู้ 
4. กระบวนการคิด
วิเคราะห ์

1.แบบทดสอบ 
2. วดัและ
ประเมินผล
สมรรถนะส าคญั
ของผูเ้รียนและ
คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์
3. วดัและประเมิน
ช้ินงาน/ภาระงาน 
4. เกณฑก์าร
ประเมินสมรรถนะ
และคุณลกัษณะอนั
พึงประสงค ์ 
5. เกณฑก์าร
ประเมินช้ินงาน/ 
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เป้าหมาย 

 
ตัวช้ีวัด 

 
สาระการเรียนรู้ 

สมรรถนะ/
คุณลักษณะที่เน้น 

หลักฐานแสดงผลการเรียนรู้  
(ช้ินงาน/ภาระงาน) 

กระบวน 
การเรียนรู้ 

วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เร่ืองท่ี 2 
เข้าใจว่า วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์เป็น
กระบวนการแสวงหา
ข้อเท็จจริงทาง
ประวัติศาสตร์โดยมี
ขั้นตอนล าดับ
ความคดิอย่างเป็น
ระบบโดยยดึถือความ
เที่ยงตรงของข้อมูล
จากหลักฐานประเภท
ต่างๆซ่ึงน ามาอธิบาย
ความเป็นมาและ
เหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ 

 ทางประวติัศาสตร์ คุณลักษณะ 
1. รักชาติ ศาสน ์
กษตัริย ์
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มุ่งมัน่ในการ
ท างาน 
4. รักความเป็นไทย 
 
 
 
 
 
 

  ภาระงาน 
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      แผนการจดัการเรียนรู้รายช่ัวโมง 
   หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ยุคสมยัและวธิกีารทางประวตัศิาสตร์   
เร่ืองที่ 1 ความส าคญัของเวลาและยุคสมยัทางประวตัศิาสตร์ 

      ช้ัน มธัยมศึกษาปีที่ 4 เวลา.......7......ช่ัวโมง 
1. เป้าหมายของเร่ือง 
  เขา้ใจว่า การเรียนรู้ประวติัศาสตร์แต่ละยคุเช่ือมโยงกบักาลเวลา สถานท่ี สภาพแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นหลกัฐาน
ในการวิเคราะห์เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนและน ามาวิเคราะห์และประเมินค่าหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ใหส้มบูรณ์
น่าเช่ือถือ 
2. ตวัช้ีวดั  

ตระหนกัถึงความส าคญัของเวลาและยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ท่ีแสดงถึงการเปล่ียนแปลงของมนุษยชาติ 
(ส 4.1 ม. 4-6/1)    
3. สาระการเรียนรู้ 
        3.1 ความส าคญัของเวลาและยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ 

     - ยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ 
     - สมยัประวติัศาสตร์ของโลก 
     - สมยัประวติัศาสตร์ในดินแดนไทย 
     - การนบัและการเทียบศกัราช 

4. สมรรถนะ/คุณลกัษณะที่เน้น 
4.1 สมรรถนะ 

             - ความสามารถในการส่ือสารดว้ยการพดูการเขียน 
      - ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
      - ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี
4.2 คุณลกัษณะ 

             - รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์
      - ใฝ่เรียนรู้ 
      - มุ่งมัน่ในการท างาน 
      - รักความเป็นไทย 

5. หลกัฐานแสดงผลการเรียนรู้ 
    5.1 ภาระงาน 
           - แบบ Rubrics ประเมินนกัเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาคน้ควา้ขอ้มลูการแบ่งยคุสมยัทางประวติัศาสตร์โดยใช้
เทคนิคเสน้เวลา และออกมาน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
      -  แบบ Rubrics ประเมินนกัเรียนแบ่งกลุ่มคน้ควา้ขอ้มลูหวัขอ้สมยัก่อนประวติัศาสตร์ในดินแดนไทย ในรูปแบบ
แผนผงัความคิดและท าเสน้เวลา (Time Line) 
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6. การบูรณาการ 
    6.1 ภาษาไทย: การอ่าน การเขียนภาษาไทยถกูตอ้ง ชดัเจน  
 6.2 การงานอาชีพและเทคโนโลย:ี การคน้ควา้ขอ้มลูผา่นระบบอินเทอร์เน็ต 
7. กจิกรรมการเรียนรู้ 
   ช่ัวโมงที่ 1  ความส าคญัของเวลาและยุคสมยัทางประวตัศิาสตร์ 
   1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
      1.1 นกัเรียนดูภาพหรือการกระท ากิจกรรมของมนุษยใ์นอดีต ส่ิงของเคร่ืองใชข้องมนุษยใ์นยคุ 
    ต่างๆ 
 1.2 นกัเรียนช่วยกนัตั้งค  าถามหรือแสดงขอ้คิดเห็นจากภาพประวติัศาสตร์เหล่านั้น 
 1.3 ครูบอกถึงเร่ืองท่ีจะเรียนในวนัน้ีคือ เร่ือง ความส าคญัของเวลาและยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ 
   2. ขั้นสอน (กระบวนการคดิอย่างมวีจิารณญาณ, กระบวนการทางประวตัศิาสตร์, กระบวนการสร้างองค์ความรู้, 
กระบวนการคดิวเิคราะห์)  
      2.1 นกัเรียนช่วยกนับอกความหมายของ “ประวติัศาสตร์” โดยใหน้กัเรียนบอกความหมายของ 
   ประวติัศาสตร์มาคนละประโยคเขียนบนกระดาน ครูและนกัเรียนช่วยกนัตดัประโยคท่ีไม่เก่ียวขอ้งออก   
   น าประโยคท่ีเก่ียวขอ้งมาเขียนเรียบเรียงเป็นประโยคความหมายของประวติัศาสตร์ 

2.2 นกัเรียนช่วยกนัแสดงความคิดเห็นว่า การแบ่งยคุสมยัทางประวติัศาสตร์มคีวามส าคญัต่อ 
   การศึกษาประวติัศาสตร์ของมนุษยชาติอยา่งไร 

2.3  นกัเรียนศึกษาเปรียบเทียบความเจริญของมนุษยใ์นแต่ละยคุสมยัตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั โดย 
   ใชแ้ผนผงัความคิด คือ  

การเปรียบเทียบความเจริญของมนุษย ์
   
       
 
 
 
 
 2.4 นกัเรียนศกึษาความรู้เร่ือง การแบ่งยคุสมยัทางประวติัศาสตร์จากหนงัสือประวติัศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 
ส านกัพิมพป์ระสานมิตร  
  
 
 
 
 

สมยัก่อนประวตัิศาสตร์   สมยัประวตัิศาสตร์ 

ความหมาย 

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

ความหมาย 

................... 
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2.5 นกัเรียนเขียนค าอธิบายการแบ่งยคุสมยัก่อนประวติัศาสตร์เป็นลกัษณะแผนผงัความคิด 
 
 
 
 
 

ยุคหินเก่า          ยุคหินใหม่         ยุคส าริด   ยุคเหลก็ 
 
 2.6 นกัเรียนเรียงล  าดบัยคุหินเก่าและยคุหินใหม่ โดยใชเ้วลา (Time Line) เพื่อความเขา้ใจ 
 
  สมยัก่อนประวตัศิาสตร์     สมยัประวตัศิาสตร์ 

          
            

              ยุคโลหะ 

           ประมาณ 4,000-2,500 ปีมาแล้ว 

 
             
 

สมยัก่อนประวตัศิาสตร์ 
        ยุคหิน    ยุคโลหะ 

       ยคุหินเก่า                         ยคุหินใหม่ 
       ประมาณ 2,000,000-8,000 ปีท่ีแลว้ ประมาณ 8,000-4,000 ปีท่ีแลว้          ประมาณ 400-2,500 ปีท่ีแลว้ 
 

 2.7 ครูถามถึงการด ารงชีวิตของมนุษยใ์นยคุต่างๆ 
3. ขั้นสรุปและประเมนิผล 
      3.1 นกัเรียนช่วยกนัสรุปสาระส าคญัของเร่ืองท่ีเรียน 
 3.2 นกัเรียนสรุปภาระงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 3.3 นกัเรียนท ากิจกรรมพฒันาการคิด 
 3.4 ครูประเมินผลงานของนกัเรียน สมรรถนะและคุณลกัษณะตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้(Rubrics) 
   
 ช่ัวโมงที่ 2 สมยัประวตัศิาสตร์ของโลก 
   1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
      1.1 ครูทบทวนเร่ืองท่ีนกัเรียนไดเ้รียนในชัว่โมงท่ีผา่นมาคือ สมยัก่อนประวติัศาสตร์ 
 1.2 ครูบอกถึงเร่ืองท่ีจะเรียนในชัว่โมงน้ีคือ เร่ือง สมยัประวติัศาสตร์ของโลก 

   สมยัก่อนประวตัศิาสตร์ 

   ยคุหิน    ยคุโลหะ 

ยุคหนิ 

ประมาณ 2,000,000 

-8,000 ปีท่ีแล้ว 

 

เก่า 

     ยุคหนิใหม่ 

ประมาณ 8,000 

-4,000 ปีท่ีแล้ว 

 

เก่า 
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   2. ขั้นสอน (กระบวนการคดิอย่างมวีจิารณญาณ, กระบวนการทางประวตัศิาสตร์, กระบวนการสร้างองค์ความรู้, 
กระบวนการคดิวเิคราะห์) 
 2.1 นกัเรียนศกึษาสาระส าคญัของสมยัประวติัศาสตร์ของโลกจากหนงัสือเรียน แลว้ช่วยกนัน าเสนอในรูปของแผนผงั
ความคิด 
 
    
 

 
      สมยัโบราณ   สมยักลาง      สมยัใหม่    สมยัปัจจุบนั 

 
 2.2 นกัเรียนน ามิติของเวลาในสมยัประวติัศาสตร์ของโลกมาเรียงล าดบัโดยใชเ้ทคนิคของเสน้ 
   เวลา (Time Line) 

       สมยัประวตัศิาสตร์ของโลก 
  
             สมยัโบราณ            สมยักลาง          สมยัใหม่      สมยัปัจจุบนั 
        3,500 ปีกอ่นคริสตศ์กัราช    ราว ค.ศ. 476 – ค.ศ. 1492 ราว ค.ศ.1492– ค.ศ. 1945    ค.ศ. 1945 - ปัจจุบนั 
         ราวศตวรรษท่ี 5 (ค.ศ. 476)  
 

 2.3 นกัเรียนศกึษาสาระส าคญัของการแบ่งยคุประวติัศาสตร์และแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม 
- สมยัโบราณ    
- สมยักลาง       
- สมยัใหม ่     
- สมยัปัจจุบนั 
โดยวางโครงเร่ืองเป็นแผนผงัมโนทศัน ์

 2.4 ศึกษาคน้ควา้จากหนงัสือเรียน แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต พร้อมระบุแหล่งอา้งอิง 
 2.5 น าขอ้มลูมาวิเคราะห์ความเหมาะสม สอดคลอ้ง จดัล  าดบัเรียบเรียงค าอธิบายโดยใชภ้าษาให้ 
   ถกูตอ้ง 
 2.6 พดูน าเสนอรายงานหนา้ชั้นเรียน โดยใชภ้าษาไทยท่ีถกูตอ้งชดัเจน (ใหน้ าเสนอในชัว่โมงถดัไป) 
   3. ขั้นสรุปและประเมนิผล 
 3.1 นกัเรียนสรุปงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 3.2 นกัเรียนเตรียมความพร้อมในการรายงานท่ีถกูตอ้ง 
 3.3 ครูประเมินผลงานของนกัเรียน สมรรถนะและคุณลกัษณะตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้(Rubrics) 
 
 

   สมัยประวัติศาสตร์ของ

โลก 
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ช่ัวโมงที่ 3 นักเรียนออกมาน าเสนอรายงานหน้าช้ันเรียน 
   1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
 1.1 ครูทบทวนงานท่ีไดรั้บมอบหมายใหไ้ปคน้ควา้ 
 1.2 ครูตกัเตือน เร่ืองการน าเสนอรายงานตามรูปแบบวิธีการพดูรายงาน 
   2. ขั้นสอน (กระบวนการคดิอย่างมวีจิารณญาณ, กระบวนการทางประวตัศิาสตร์, กระบวนการสร้างองค์ความรู้, 
กระบวนการคดิวเิคราะห์) 
 2.1 นกัเรียนรายงานตามล าดบัยคุสมยั โดยมีภาพหรือส่ือประกอบและใหอิ้สระในการรายงาน เช่น รายงานดว้ย
คอมพิวเตอร์โปรแกรมเพาเวอร์พอยท ์(Power Point) หรือมีส่ือภาพประกอบ 
 2.2 เปิดโอกาสใหน้กัเรียนรายงาน ซกัถาม วจิารณ์ 
 2.3 ผูร้ายงานตอบโดยมีเหตุผลและหลกัฐานอา้งอิง 
 2.4 ครูเพ่ิมเติมในสาระส าคญั 
 2.5 นกัเรียนประเมินและปรับปรุงผลงานของกลุ่ม 
 2.6 น าผลงานส่งครูเพื่อเผยแพร่ต่อไป 
   3. ขั้นสรุปและประเมนิผล  

3.1 นกัเรียนช่วยกนัสรุปสาระส าคญัของเร่ือง 
3.2 นกัเรียนท ากิจกรรมพฒันาการคิด 

 3.3 ครูประเมินผลงานของนกัเรียน สมรรถนะและคุณลกัษณะตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้(Rubrics) 
ช่ัวโมงที่ 4 สมยัก่อนประวตัศิาสตร์ในดนิแดนไทย 
   1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
 1.1 ครูน าแผนท่ีประเทศไทยในยคุปัจจุบนัใหน้กัเรียนดู 
 1.2 นกัเรียนจินตนาการว่า ในอดีตประเทศไทยมีรูปร่างหรือเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์อยา่งไร 
 1.3 ครูบอกถึงเร่ืองท่ีจะเรียนในวนัน้ีคือ เร่ือง สมยัก่อนประวติัศาสตร์ในดินแดนไทย 
   2. ขั้นสอน (กระบวนการคดิอย่างมวีจิารณญาณ, กระบวนการทางประวตัศิาสตร์, กระบวนการสร้างองค์ความรู้, 
กระบวนการคดิวเิคราะห์) 
 2.1 นกัเรียนศกึษาขอ้มลูสมยัก่อนประวติัศาสตร์ในดินแดนไทย จากหนงัสือเรียนประวติัศาสตร์  
   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 ส านกัพิมพป์ระสานมิตร 
 2.2 นกัเรียนช่วยกนัสรุปและวางแผนการคน้ควา้รายละเอียด โดยเขียนเป็นแผนผงัความคิดและ 
   เสน้เวลา (Time Line) 
 2.3 นกัเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาสาระส าคญัในหวัขอ้สมยัก่อนประวติัศาสตร์ในดินแดนไทย 
ยคุต่างๆ ดงัน้ี 
  กลุ่มท่ี 1 ยคุหินเก่า 
  กลุ่มท่ี 2 ยคุหินกลาง 
  กลุ่มท่ี 3 ยคุหินใหม ่
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  กลุ่มท่ี 4 ยคุส าริด 
  กลุ่มท่ี 5 ยคุเหลก็ 
 2.4 นกัเรียนน าขอ้มลูมาวิเคราะห์ เรียบเรียงและน าเสนอหนา้ชั้นเรียน โดยใชภ้าษาไทยให ้
   ถกูตอ้งชดัเจน 
 2.5 นกัเรียนซกัถาม วิจารณ์ 
 2.6 นกัเรียนท่ีรายงานตอบขอ้ซกัถามถกูตอ้งมีเหตุผลและอา้งอิงแหล่งท่ีมา 
 2.7 ครูเพ่ิมเติมในรายละเอียด 
 2.8 ใหน้กัเรียนปรับปรุงขอ้มลู  
   3. ขั้นสรุปและประเมนิผล  

3.1 นกัเรียนช่วยกนัสรุปสาระส าคญัของเร่ือง 
3.2 นกัเรียนท ากิจกรรมพฒันาการคิด 
3.3 ครูประเมินผลงานของนกัเรียน สมรรถนะและคุณลกัษณะตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้(Rubrics) 

ช่ัวโมงที่ 5 การแบ่งสมยัก่อนประวตัศิาสตร์ในดินแดนไทย 
   1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
 1.1 ครูทบทวนเร่ืองท่ีเรียนในชัว่โมงท่ีผา่นมา 
 1.2 ครูตั้งค  าถาม เพ่ือพฒันาการคิด เช่น 
       - สมยัก่อนประวติัศาสตร์ในดินแดนไทยควรจะเร่ิมเม่ือใด 
  - ท าไมสมยัก่อนประวติัศาสตร์ของไทยจึงเร่ิมในพุทธศตวรรษท่ี 12 เป็นตน้มา 
 1.3 ครูบอกถึงเร่ืองท่ีเรียนรู้ในชัว่โมงน้ีคือ เร่ืองการแบ่งสมยัก่อนประวติัศาสตร์ในดินแดนไทย 
   2. ขั้นสอน (กระบวนการคดิอย่างมวีจิารณญาณ, กระบวนการทางประวตัศิาสตร์, กระบวนการสร้างองค์ความรู้, 
กระบวนการคดิวเิคราะห์) 
 2.1 นกัเรียนช่วยกนัศกึษาความรู้สมยัก่อนประวติัศาสตร์ในดินแดนไทยจากหนงัสือ 
   ประวติัศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 ส านกัพิมพป์ระสานมิตร หรือแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ 
 2.2 นกัเรียนวางแผนพฒันาการคน้ควา้ โดยเขียนเป็นแผนผงัความคิดและท าเสน้เวลา (Time Line) 
 2.3 นกัเรียนแบ่งกลุ่มคน้ควา้สาระส าคญัในหวัขอ้ ดงัน้ี 
  กลุ่มท่ี 1 สมยัก่อนสุโขทยั 
  กลุ่มท่ี 2 สมยัสุโขทยั 
  กลุ่มท่ี 3 สมยัอยธุยา 
  กลุ่มท่ี 4 สมยัธนบุรี 
  กลุ่มท่ี 5 สมยัรัตนโกสินทร์ 
 2.4 ใหอิ้สระนกัเรียนในการคน้ควา้และรูปแบบการน าเสนอขอ้มลู 
  3. ขั้นสรุปและประเมนิผล  

3.1 นกัเรียนคน้ควา้ความรู้นอกชั้นเรียน โดยท าความเขา้ใจงานท่ีมอบหมายใหรั้บผดิชอบ 
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3.2 เตือนใหน้กัเรียนตรงต่อเวลา 
3.3 ครูประเมินผลงานของนกัเรียน สมรรถนะและคุณลกัษณะตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้(Rubrics) 

ช่ัวโมงที่ 6 นักเรียนออกมาน าเสนอรายงานหน้าช้ันเรียน 
   1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
 1.1 ครูทบทวนเร่ืองงานท่ีมอบหมาย 
 1.2 นกัเรียนเตรียมตวัรายงาน 
   2. ขั้นสอน (กระบวนการคดิอย่างมวีจิารณญาณ, กระบวนการทางประวตัศิาสตร์, กระบวนการสร้างองค์ความรู้, 
กระบวนการคดิวเิคราะห์) 
 2.1 นกัเรียนรายงานหนา้ชั้นเรียน โดยใชภ้าษาไทยท่ีถกูตอ้งชดัเจน 
 2.2 เปิดโอกาสใหซ้กัถาม วิพากษว์ิจารณ์ 
 2.3 นกัเรียนท่ีรายงานตอบค าถามโดยใชเ้หตุผลแหล่งอา้งอิงท่ีถกูตอ้ง 
 2.4 ครูเพ่ิมเติมในรายละเอียด 
   3. ขั้นสรุปและประเมนิผล  

3.1 นกัเรียนปรับปรุงขอ้มลูใหถ้กูตอ้ง 
3.2 น าผลงานส่งครูเพื่อเผยแพร่ต่อไป 
3.3 นกัเรียนท ากิจกรรมพฒันาการคิด 
3.4 ครูประเมินผลงานของนกัเรียน สมรรถนะและคุณลกัษณะตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้(Rubrics) 

ช่ัวโมงที่ 7 การนับและการเปรียบเทียบศักราช 
   1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
 1.1 ครูตั้งค  าถามในการอา้งอิงปีศกัราชในปัจจุบนัว่าคิดอยา่งไร 
 1.2 นกัเรียนตอบค าถามพร้อมเหตุผลประกอบ 
 1.3 ครูบอกถึงเร่ืองท่ีจะเรียนในชัว่โมงน้ีคือ เร่ือง การนบัและการเปรียบเทียบศกัราช 
   2. ขั้นสอน (กระบวนการคดิอย่างมวีจิารณญาณ, กระบวนการทางประวตัศิาสตร์, กระบวนการสร้างองค์ความรู้, 
กระบวนการคดิวเิคราะห์) 
 2.1 นกัเรียนศึกษาความหมายของศกัราชจากหนงัสือเรียนประวติัศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6  
   ส านกัพิมพป์ระสานมิตร หรือส่ิงอ่ืนๆ 
 2.2 นกัเรียนใชค้วามรู้เดิมผสมผสานกบัความรู้ใหม่ท่ีคน้ควา้จากส่ือต่างๆ มาเป็นความคิดของ 
   ตนเองในการเรียบเรียง 
 2.3 นกัเรียนบอกถึงการนบัเวลาหรือการเปรียบเทียบเวลาของศกัราชหลายแบบทัว่โลกท่ีนกัเรียนเคยไดย้นิมา 
 2.4 นกัเรียนแบ่งกลุ่มคน้ควา้หาความรู้สาระส าคญัของการนบัเวลาของศกัราช การเทียบศกัราช 
  กลุ่มท่ี 1  พุทธศกัราช (พ.ศ.) 
  กลุ่มท่ี 2  มหาศกัราช (ม.ศ.) 
  กลุ่มท่ี 3  จุลศกัราช (จ.ศ.) 
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  กลุ่มท่ี 4  รัตนโกสินทรศก (ร.ศ.) 
 2.5 นกัเรียนเขียนเรียบเรียงขอ้มลูท่ีคน้ควา้จากเอกสารหรืออินเทอร์เน็ต ใหถ้กูตอ้งตามหลกั 
   ภาษาไทยและอา้งอิงแหล่งท่ีมาใหถ้กูตอ้ง  
 2.6 นกัเรียนรายงานหนา้ชั้นเรียน 
 2.7 นกัเรียนตั้งค  าถามวิพากษ ์วิจารณ์ 
 2.8 นกัเรียนตอบค าถาม โดยใชเ้หตุผลและอา้งอิงแหล่งขอ้มลู 
   3. ขั้นสรุปและประเมนิผล  

3.1 นกัเรียนช่วยกนัสรุปสาระส าคญัของเร่ืองท่ีเรียน 
3.2 ครูเพ่ิมเติมในรายละเอียด 
3.3 นกัเรียนท ากิจกรรมพฒันาการคิด 
3.4 ครูประเมินผลงานของนกัเรียน สมรรถนะและคุณลกัษณะตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้(Rubrics) 

8. ส่ือการเรียนรู้ (แหล่งการเรียนรู้) 
            8.1 หนงัสือเรียนประวติัศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 ส านกัพิมพป์ระสานมติร 
            8.2 ภาพการกระท ากิจกรรมของมนุษยใ์นอดีต ส่ิงของเคร่ืองใชม้นุษยย์คุโบราณ เช่น ขวานหิน เป็นตน้ 
          8.3 แผนผงัแสดงการแบ่งยคุสมยัก่อนประวติัศาสตร์ โดยใชเ้สน้เวลา 
 8.4 ส่ือคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต 
 8.5 แผนท่ีประเทศไทยยคุปัจจุบนั 
 8.6 แผนท่ีประเทศไทยในยคุสมยัต่างๆ 
 8.7 ภาพประวติัศาสตร์ยคุสุโขทยั อยธุยา รัตนโกสินทร์สมยัต่างๆ 
9. การจดัและประเมนิผล 
           9.1 แบบทดสอบประเมินผลดา้นความรู้ตามตวัช้ีวดัของหน่วย 

            9.2 แบบสงัเกตการณ์ประเมินสมรรถนะและคุณลกัษณะของผูเ้รียนในระหว่างเรียน 
            9.3 ช้ินงาน/ภาระงาน  
             9.4 หลกัเกณฑก์ารประเมินช้ินงาน (Rubrics) ท่ีก  าหนดไว ้
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10. บันทกึการใช้แผนการจดัการ 
   บนัทึกหลงัสอนเร่ือง……………………………………………………………… 

 

             ช่ัวโมงที ่ กจิกรรมที่ได้จดัการเรียน 
การสอน 

ผลการจดัการเรียนรู้ 
การสอน 

              กจิกรรมที่นักเรียนเกดิ 
การเรียนรู้ 

ปัญหา/อุปสรรค ลงช่ือครูผู้สอน 

1. ............ ............................................. 
............ ............................................. 
 

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

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

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

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

2. ............ ............................................. 
............ ............................................. 
 

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

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

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

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

3. ............ ............................................. 
............ ............................................. 
 

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

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

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

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

4. ............ ............................................. 
............ ............................................. 
 

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

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

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

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

5. ............ ............................................. 
............ ............................................. 
 

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

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

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

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

6.   .......... ............................................. 
 ........... ............................................. 
 

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

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

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

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

........... 

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

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

7. ............ ............................................. 
............ ............................................. 
 

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

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

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

............ ......................... 
............ ......................... 
............ ......................... 
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      แผนการจดัการเรียนรู้รายช่ัวโมง 
   หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ยุคสมยัและวธิกีารทางประวตัศิาสตร์   

เร่ืองที่ 2 วธิีการทางประวตัศิาสตร์       
ช้ัน มธัยมศึกษาปีที่ 4 เวลา.......2......ช่ัวโมง 

1. เป้าหมายของเร่ือง 
  เขา้ใจว่า ความเท่ียงตรงของขอ้มลูจากหลกัฐานประเภทต่างๆซ่ึงน ามาอธิบายความเป็นมาและเหตุการณ์
ทางประวติัศาสตร์  วิธีการทางประวติัศาสตร์เป็นกระบวนการแสวงหาขอ้เท็จจริงทางประวติัศาสตร์โดยมีขั้นตอน
ล าดบัความคิดอยา่งเป็นระบบโดยยดึถือความเท่ียงตรงของขอ้มลูจากหลกัฐานประเภทต่างๆซ่ึงน ามาอธิบายความ
เป็นมาและเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ 

2. ตวัช้ีวดั  
สร้างองคค์วามรู้ใหม่ทางประวติัศาสตร์โดยใชว้ิธีการทางประวติัศาสตร์อยา่งเป็นระบบ  

(ส 4.1 ม. 4-6/2)    
3. สาระการเรียนรู้ 
        3.1 วิธีการทางประวติัศาสตร์ 

- ความหมายและความส าคญัของวิธีการทางประวติัศาสตร์ 
4. สมรรถนะ/คุณลกัษณะที่เน้น 

4.1 สมรรถนะ 
             - ความสามารถในการส่ือสารดว้ยการพดูการเขียน 

      - ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
      - ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี
4.2 คุณลกัษณะ 

             - ใฝ่เรียนรู้ 
      - มุ่งมัน่ในการท างาน 

5. หลกัฐานแสดงผลการเรียนรู้ 
    5.1 ช้ินงาน 
           - แผนผงัความคิดแสดงวิธีการสืบคน้ขอ้มลูดว้ยวิธีการทางประวติัศาสตร์ 
6. การบูรณาการ 
    6.1 ภาษาไทย: การพดู การเขียนภาษาไทยถกูตอ้ง  
 6.2 การงานอาชีพและเทคโนโลย:ี การคน้ควา้ความรู้ ขอ้มลู 
7. กจิกรรมการเรียนรู้ 
   ช่ัวโมงที่ 1เร่ืองวธิกีารทางประวตัศิาสตร์ 
   1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
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1.1 ครูถามถึงเร่ืองการจดัระบบความคิด การเท่ียงตรงของขอ้มลูทางประวติัศาสตร์ หลกัฐานทาง 
   ประวติัศาสตร์ ท่ีจะน ามาอธิบายเร่ืองราวความเป็นมาและเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ โดยตั้งค  าถามเช่น 
       - วิธีการทางประวติัศาสตร์ หมายถึงอะไร 
       - วิธีการทางประวติัศาสตร์ มคีวามส าคญัต่อนกัประวติัศาสตร์อยา่งไร 
 1.2 ครูบอกใหน้กัเรียนทราบถึงเร่ืองท่ีจะเรียนในวนัน้ี คือ เร่ืองวิธีการทางประวติัศาสตร์ 
      2. ขั้นสอน (กระบวนการคดิอย่างมวีจิารณญาณ, กระบวนการทางประวตัศิาสตร์, กระบวนการสร้างองค์ความรู้, 
กระบวนการคดิวเิคราะห์) 
      2.1 นกัเรียนศกึษาความรู้ความถกูตอ้งของการอา้งอิงหลกัฐานทางประวติัศาสตร์จากหนงัสือ 
      เรียนประวติัศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 ส านกัพิมพป์ระสานมิตร 
 2.2 นกัเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาสาระส าคญัของวิธีการทางประวติัศาสตร์ซ่ึงมี 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 
         กลุ่มท่ี 1 ก  าหนดประเด็นปัญหาท่ีจะศึกษา 
  กลุ่มท่ี 2 การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
  กลุ่มท่ี 3 การตรวจสอบและประเมินหลกัฐาน 
  กลุ่มท่ี 4 การตีความหมายจากหลกัฐาน 
  กลุ่มท่ี 5 การเรียบเรียงและน าเสนอขอ้มลู 
 2.3 แต่ละกลุ่มแบ่งงาน แลว้จดัท าแผนผงัความคิดของเร่ืองท่ีรับผดิชอบ เพื่อวางแผนการสืบคน้  
      โดยมีหลกัฐานอา้งอิงโดยวิธีการท่ีถกูตอ้ง 
 2.4 นกัเรียนเรียบเรียง รวบรวมหลกัฐานการคน้ควา้ ส่งครูและเตรียมรายงานหนา้ชั้นเรียน 
   3. ขั้นสรุปและประเมนิผล 
      3.1 นกัเรียนวางแผนการหาแหล่งการเรียนรู้ เพื่อรวบรวมขอ้มลู 
 3.2 นกัเรียนค านึงถึงเร่ืองการตรงต่อเวลา 
 3.3 ครูประเมินผลงานของนกัเรียน สมรรถนะและคุณลกัษณะตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้(Rubrics) 
    ช่ัวโมงที่ 2 นกัเรียนออกมาน าเสนอรายงานหน้าช้ันเรียน 
      1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
      1.1 ครูทบทวนเร่ืองท่ีมอบหมายใหเ้ม่ือชัว่โมงท่ีผา่นมา 
 1.2 ครูบอกถึงมารยาทในการฟังการรายงาน 
      2. ขั้นสอน (กระบวนการคดิอย่างมวีจิารณญาณ, กระบวนการทางประวตัศิาสตร์, กระบวนการสร้างองค์ความรู้, 
กระบวนการคดิวเิคราะห์) 
 2.1 นกัเรียนส่งตวัแทนออกมารายงานหนา้ชั้นเรียน โดยใชภ้าษาไทยถกูตอ้งชดัเจน 
 2.2 นกัเรียนวิพากษว์ิจารณ์ ซกัถามขอ้สงสยั 
 2.3 นกัเรียนตอบค าถามดว้ยเหตุผล มีหลกัฐานอา้งอิง 
 2.4 ครูเพ่ิมเติมในรายละเอียด 
 2.5 ครูระดมสมองใหน้กัเรียนบอกประโยชนข์องวิธีการทางประวติัศาสตร์ 
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 2.6 ใหน้กัเรียนท าแผนผงัความคิดแสดงวิธีการสืบคน้ขอ้มลูดว้ยวิธีการทางประวติัศาสตร์ส่งครู 
 
      3. ขั้นสรุปและประเมนิผล 
 3.1 ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปสาระส าคญัของเร่ือง 
 3.2 นกัเรียนท ากิจกรรมพฒันาการคิด 
 3.3 ครูประเมินผลงานของนกัเรียน สมรรถนะและคุณลกัษณะตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้(Rubrics) 
 3.4 ครูประเมินผลดว้ย Rubrics แบบทดสอบประเมินความรู้และการคิดทา้ยหน่วย 
8. ส่ือการเรียนรู้ (แหล่งการเรียนรู้) 
            8.1 หนงัสือเรียนประวติัศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 ส านกัพิมพป์ระสานมติร 
            8.2 แบบทดสอบตามตวัช้ีวดั 
 8.3 แบบประเมินช้ินงานภาระงาน แบบประเมินคุณลกัษณะและสมรรถนะของนกัเรียนตามเกณฑ ์
     ท่ีก  าหนดไว ้(Rubrics) 
9. การจดัและประเมนิผล 
           9.1 แบบทดสอบประเมินผลดา้นความรู้ตามตวัช้ีวดัของหน่วย 

            9.2 แบบสงัเกตการณ์ประเมินสมรรถนะและคุณลกัษณะของผูเ้รียนในระหว่างเรียน 
            9.3 ช้ินงาน/ภาระงาน 
             9.4 หลกัเกณฑก์ารประเมินช้ินงาน (Rubrics) ท่ีก  าหนดไว ้

10. บันทกึการใช้แผนการจดัการเรียนรู้ 
                                 บนัทึกหลงัสอนเร่ือง ..................................................... 
 

             ช่ัวโมงที ่ กจิกรรมที่ได้จดัการเรียน 
การสอน 

ผลการจดัการเรียนรู้ 
การสอน 

              กจิกรรมที่นักเรียนเกดิ 
การเรียนรู้ 

ปัญหา/อุปสรรค ลงช่ือครูผู้สอน 

     1   .......... ............................................. 
 ........... ............................................. 
 

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

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

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

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

........... 

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

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

    2 ............ ............................................. 
............ ............................................. 
 

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

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

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

............ ......................... 
............ ......................... 
............ ......................... 
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ก ำหนดกำรเรียนรูร้ำยช่ัวโมง กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สงัคมศกึษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม 

รำยวิชำ  ประวัตศิำสตร์  รหสัวิชำ ส31103  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 

 

หน่วยกำรเรียนรู้ 

 

ชั่วโมง 

 

ว/ด/ป 

 

แหล่งอ้ำงอิง 

 

มำตรฐำน
/ตัวชี้วัด 

 

สำระส ำคัญ 

 

สื่อกำรเรียนรู้ท่ี
ส ำคัญ 

หน่วยการเรียนรู้
ที่ ๑   

เวลา และยุคสมัย
ทางประวัติศาสตร์

ไทย 

 
 

4 21 -27 
พ.ค. 

 

30 พ.ค.- 

10 มิ.ย. 

 

-แผนการเรียนรูท้ี1่ เวลา
และศักราช 

-แผนการเรียนรูท้ี่ 2 
ประวัติศาสตร์ใกล้ตัว 

 
 

ส 4.1    
ม. 4-6/1 

 

การก าหนดเวลา ยุค
สมัย การนับ และ
เทียบศักราชใน
ประวัติศาสตร์ไทย 
ท าให้สามารถศึกษา
และเรียงล าดับ
เหตุการณ์ต่างๆ ใน
ประวัติศาสตร์ได้ 
รวมทั้งมี
ความสัมพันธ์
เชื่อมโยงจากอดีตสู่
ปัจจุบัน และ
คาดการณ์ในอนาคต
เข้าด้วยกันได้ 

 ๑)หนังสือเรียน 
ประวัติศาสตร์ม.4 

๒)ตัวอย่าง
หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร ์

๓)บัตรภาพ 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้
ที่ ๒ 

การสร้างองค์ความรู้
ใหม่ทาง

ประวัติศาสตร์ไทย 

 
 

6 ๑3 มิ.ย.- 

1 ก.ค 

 

 

 

4- 2๒ 

ก.ค 

  

 

 

-แผนการเรียนรูท้ี1่เรื่อง
วิธีการทางประวัติศาสตร์ 

 

-แผนการเรียนรูท้ี่ 2  
การสร้างองค์ 
ความรู้ใหม่ทาง 
ประวัติศาสตร์ไทย 

 

 

 

 

 

ส 4.1     
ม. 4-6/2 

            

การสร้างองค์
ความรู้ใหม่ทาง
ประวัติศาสตร์
ไทย โดยใช้วิธีการ
ทาง
ประวัติศาสตร์
อย่างเป็นระบบ 
ย่อมท าใหผ้ล
การศึกษาน้ันมี
คุณค่าและเป็นที่
ยอมรบัในวง
วิชาการ 
 

๑)หนังสือเรียน 
ประวัติศาสตร์ม.4 

๒)หนังสือค้นคว้า
เพิ่มเตมิ 

3)บัตรภาพ 

4)บัตรค า 
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หน่วยการเรียนรู้
ที่ ๓ 

วิเคราะห์ประเด็น
ส าคัญทาง

ประวัติศาสตร์ไทย 

 

10 25 ก.ค 

- 5 ส.ค 

 

-แผนการเรียนรูท้ี่ 1
ประวัติศาสตร์ไทย ก่อน
การปฏิรปู การปกครอง

ใน สมัยรัชกาลที่ 5 

 

ส 4.3  
ม. 4-6/1 
ม. 4-6/2 

 

การศึกษา
ประเด็นทาง
ประวัติศาสตร์
ไทยนอกจากฝึก 

๑)หนังสือเรียน 
ประวัติศาสตร์ม.4 

๒)หนังสือค้นคว้า
เพิ่มเตมิ 

3)บัตรภาพ 

4)บัตรค า 

 

หน่วยกำรเรียนรู้ 

 

ชั่วโมง 

 

ว/ด/ป 

 

แหล่งอ้ำงอิง 

 

มำตรฐำน
/ตัวชี้วัด 

 

 

สำระส ำคัญ 

 

สื่อกำรเรียนรู้ท่ี
ส ำคัญ 

หน่วยการเรียนรู้
ที่ ๓ 

วิเคราะห์ประเด็น
ส าคัญทาง

ประวัติศาสตร์ไทย 

 

10 8-19 ส.ค. 

 

 

22 ส.ค.- 

2 ก.ย. 

 

 

5-23 ก.ย. 

-แผนการเรียนรูท้ี่ 2
ปฏิรูปการปกครอง ใน
สมัยรัชกาลที่ 5 

 

-แผนการเรียนรูท้ี่ 3 

การเปลี่ยนแปลง การ
ปกครอง พ.ศ. 2475 

 

-แผนการเรียนรูท้ี่ 4
สังคมไทยหลงัการ 
เปลี่ยนแปลงการ 
ปกครอง พ.ศ. 2475 

 

 

 

ส 4.3  
ม. 4-6/1 
ม. 4-6/2 

 

การศึกษา
ประเด็นทาง
ประวัติศาสตร์
ไทยนอกจากฝึก
กระบวนการ
วิเคราะห์แล้ว ยัง
ท าให้เกิดองค์
ความรู้ใหม่ทาง
ประวัติศาสตร์ 
และตระหนักถึง
ความส าคัญของ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์
ต่อชาติไทย 
 

๑)หนังสือเรียน 
ประวัติศาสตร์ม.4 

๒)หนังสือค้นคว้า
เพิ่มเตมิ 

3)บัตรภาพ 

4)บัตรค า 
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แบบประเมินกำรน ำเสนอ 
 

ล ำดั
บท่ี 

รำยกำรประเมิน 
คุณภำพกำรปฏิบัติ 

4 3 2 1 

1 น าเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง     

2 การน าเสนอมีความน่าสนใจ     

3 ความเหมาะสมกับเวลา     

4 ความกล้าแสดงออก     

5 บุคลิกภาพ น้ าเสียงเหมาะสม     

                                                                              
รวม 

 

 
      ลงช่ือ..............................................................................ผู้ประเมิน 

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

    เกณฑ์กำรให้คะแนน 
        การน าเสนอผลงานสมบูรณ์ชัดเจน           ให้  4  คะแนน 
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        การน าเสนอผลงานยงัมีข้อบกพรอ่งเล็กนอ้ย      ให้  3  คะแนน 
        การน าเสนอผลงานยงัมีข้อบกพรอ่งเป็นส่วนใหญ่   ให้  2  คะแนน 
         การน าเสนอผลงานมีข้อบกพร่องมาก           ให้  1  คะแนน 
 
     เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนกลุ่ม 
 

ล ำดับ
ที่ 

ชื่อ – สกุล 
ของผู้รับกำร

ประเมิน 

ควำมร่วมมือ 
กำรแสดง

ควำมคิดเห็น 
กำรรับฟัง

ควำมคิดเห็น 
กำรตั้งใจ
ท ำงำน 

กำรร่วม
ปรับปรุง

ผลงำนกลุ่ม 

รวม 
20 

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

                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 
      ลงช่ือ...................................................ผูป้ระเมิน 

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

ช่วงคะแนน ระดับคุณภำพ 
18-20 
14-17 
10-13 

ต่ ากว่า 10  

ดีมาก 
ดี 

พอใช้ 
ปรับปรงุ 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
 ดีมาก  = 4 
 ดี   = 3 
 พอใช้  = 2 
 ปรับปรงุ  = 1 
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หมำยเหต ุ    ครูอาจใช้วิธีการมอบหมายให้หัวหน้า
กลุ่มเป็นผู้ประเมิน  หรือให้ตัวแทนกลุม่ผลัดกัน
ประเมิน  หรือให้มีการประเมินโดยเพื่อน  โดยตัวนักเรียน
เอง ตามความเหมาะสมก็ได้ 
 

 

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ 

ช่วงคะแนน ระดับ
คุณภำพ 

14-16 
11-13 
8-10 

ต่ ากว่า 8  

ดีมาก 
ดี 

พอใช้ 
ปรับปรงุ 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 

 เวลา ยุคสมัย และวิธีการทางประวัติศาสตร์   

เวลา 4 ชั่วโมง 

ผังมโนทัศน์เป้าหมายการเรียนรู้และขอบข่ายภาระงาน/ชิน้งาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

ด้านความรู้ 

1. เวลา ศกัราช และยคุสมยัทางประวติัศาสตร์             

2. หลกัฐานและวธีิการทางประวติัศาสตร์      

 

 

 

 

 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

และค่านิยม 

1. มีวินยั 

2. ใฝ่เรียนรู้ 

3. รับผิดชอบ 

4. มุง่มัน่ในการท างาน 

 

 

ด้านทกัษะ/กระบวนการ 

1. การส่ือสาร 

2. การคิด 

3. การใชเ้ทคโนโลย ี

4. กระบวนการกลุ่ม 

 

 

เวลา ยุคสมัย และ

หลักฐานทาง

ประวัติศาสตร์ 
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ผังการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เวลา ยุคสมัย และวิธีการทางประวัติศาสตร์ 

ขัน้ที่ 1 ผลลัพธ์ปลายทางที่ต้องการให้เกดิขึน้กับนักเรียน 

ตัวชีวั้ดช่วงชัน้  

1. ตระหนกัถงึความส าคญัของเวลาและยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ทีแ่สดงถงึการเปล่ียนแปลง 

    ของมนษุยชาติ (ส 4.1 ม. 4–6/1) 

2. สร้างองค์ความรู้ใหมท่างประวติัศาสตร์ โดยใช้วิธีการทางประวติัศาสตร์อยา่งเป็นระบบ  

    (ส 4.1 ม. 4–6/2)  

ความเข้าใจที่คงทนของนักเรียน  ค าถามส าคัญที่ท าให้เกิดความเข้าใจที่คงทน 

ภาระงาน/ช้ินงาน 

1. การท าแบบทดสอบ 

2. การอภิปราย  

3. การส ารวจ 

4. การน าเสนอผลงาน 
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นักเรียนจะเข้าใจว่า... 

1. เวลาและยคุสมยัทางประวติัศาสตร์มี 

    ความส าคญัตอ่การศกึษาประวติัศาสตร์เพราะ 

    ท าให้รู้วา่เหตกุารณ์ใดเกิดกอ่น และเหตกุารณ์ 

    ใดเกิดขึน้ทีหลงั ท าให้เข้าใจเร่ืองราวทาง 

    ประวติัศาสตร์ได้ดีขึน้ 

2. การแบง่ยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ไทยแบง่ 

    ออกเป็น 2 สมยั คือ สมยักอ่นประวติัศาสตร์ 

    และสมยัประวติัศาสตร์ 

3. การศกึษาประวติัศาสตร์ใช้วิธีการทาง 

    ประวติัศาสตร์ ต้องอาศยัหลกัฐานทาง 

    ประวติัศาสตร์เพือ่ค้นหาข้อมลูตา่ง ๆ อนัจะ 

    น าไปสู่การสรุปข้อเท็จจริงทางประวติัศาสตร์ 

1. เวลาและยคุสมยัทางประวติัศาสตร์มีประโยชน ์

    ตอ่การศกึษาประวติัศาสตร์อยา่งไร 

2. เหตใุดจงึต้องมีการแบง่ยคุสมยัทาง 

    ประวติัศาสตร์ 

3. วิธีการทางประวติัศาสตร์มีความส าคญัตอ่ 

    การศกึษาประวติัศาสตร์อยา่งไร 

ความรู้ของนักเรียนที่น าไปสู่ความเข้าใจที่

คงทน นักเรียนจะรู้ว่า... 

1. ค าส าคญั ได้แก ่หลกัฐานทางประวติัศาสตร์  

    สมยักอ่นประวติัศาสตร์ สมยัประวติัศาสตร์  

    วิธีการทางประวติัศาสตร์ 

2. เวลาและยคุสมยัทางประวติัศาสตร์มี 

    ความส าคญัตอ่การศกึษาประวติัศาสตร์ 

    ท าให้รู้วา่เหตกุารณ์ใดเกิดกอ่น และเหตกุารณ์ 

    ใดเกิดขึน้ทีหลงั ท าให้เข้าใจเร่ืองราวทาง 

ทกัษะ/ความสามารถของนักเรียนที่น าไปสู่ 

ความเข้าใจที่คงทน นักเรียนจะสามารถ... 

1. อธิบายความส าคญัของเวลาและยคุสมยัทาง 

    ประวติัศาสตร์ 

2. น าวธีิการทางประวติัศาสตร์มาใชศึ้กษาหลกัฐาน 

    ทางประวติัศาสตร์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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    ประวติัศาสตร์ได้ดีขึน้  

3. การแบง่ยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ไทย 

    แบง่เป็น 2 สมยั คือ สมยักอ่นประวติัศาสตร์  

    ได้แก ่ยคุหินกบัยคุโลหะ สว่นสมยั 

    ประวติัศาสตร์ แบง่ยอ่ยได้หลายแบบ เชน่  

    แบง่ตามราชธานี แบง่ตามราชวงศ์ แบง่ตาม 

    พระนามพระมหากษัตริย์ แบง่ตาม 

    พฒันาการและความเปล่ียนแปลงของ 

    บ้านเมือง แบง่ตามลกัษณะการปกครอง  

    แบง่ตามสมยัของรัฐบาล และแบง่ตามแนว 

    ประวติัศาสตร์สากล 

4. วิธีการทางประวติัศาสตร์ เป็นวิธีการสืบค้น 

    เร่ืองราวในอดีตอยา่งเป็นระบบ โดยให้ 

    ความส าคญัในเร่ืองการตรวจสอบหลกัฐาน  

    การประเมินความนา่เชื่อถอืและคณุคา่ของ 

    หลกัฐาน รวมทัง้การวเิคราะห์ตีความข้อมลู 

    ทางประวติัศาสตร์ ทัง้นีเ้พื่อให้ได้มาซึง่องค์ 

    ความรู้ใหมบ่นพืน้ฐานความเป็นเหตเุป็นผล  

    โดยต้องอาศยัหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ เชน่  

    หลกัฐานทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรและ 

    หลกัฐานที่ไมเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร ส่วน 
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    วิธีการทางประวติัศาสตร์ทีส่ าคญัมี 5  

    ขัน้ตอน ได้แก ่การก าหนดปัญหา การ 

    รวบรวมหลกัฐาน การตรวจสอบและ 

    ประเมินหลกัฐาน การตีความหลกัฐาน และ 

    การเรียบเรียงและการน าเสนอ 

    

     

ขัน้ที่ 2  ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลักฐานที่แสดงว่านักเรียนมีผลการ

เรียนรู้ 

         ตามที่ก าหนดไว้อย่างแท้จริง 

1. ภาระงานที่นักเรียนต้องปฏบิัติ 

    1.1 อภิปรายเก่ียวกบัการแบง่ยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ 

    1.2 ส ารวจชมุชนเก่ียวกบัหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ 

    1.3 ใช้วิธีการทางประวติัศาสตร์สืบค้นข้อมลูเก่ียวกบัหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ 

2. วิธีการและเคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู้ 

2.1 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 

      1) การทดสอบ 

      2) การประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็น 

          รายบคุคลหรือเป็นกลุ่ม 

      3) การประเมินด้านคณุธรรม จริยธรรม  

           และคา่นิยม 

       4) การประเมินด้านทกัษะ/กระบวนการ 

2.2 เคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู้ 

      1) แบบทดสอบกอ่นเรียนและหลงัเรียน 

      2) แบบประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็น 

          รายบคุคลหรือเป็นกลุ่ม 

      3) แบบประเมินด้านคณุธรรม จริยธรรม  

          และคา่นิยม 

      4) แบบประเมินด้านทกัษะ/กระบวนการ 
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3. สิ่งที่มุ่งประเมิน 

    3.1  ความสามารถ 6 ด้าน ได้แก ่การอธิบาย ชีแ้จง การแปลความและตีความ การประยกุต์ ดดัแปลง 

 และน าไปใช้ การมีมมุมองที่หลากหลาย การให้ความส าคญัและใส่ใจในความรู้สึกของผู้อื่น และ

 การรู้จกัตนเอง 

 3.2  สมรรถนะส าคญั ได้แก ่ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถใน

การ 

            แก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

     3.3  คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ ได้แก ่รักชาต ิศาสน ์กษัตริย์ ซื่อสตัย์สุจริต มีวินยั ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ยา่ง 

          พอเพียง มุง่มัน่ในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 

ขัน้ที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 1  เวลา ศกัราช และยคุสมยัทางประวติัศาสตร์             เวลา 2 ชัว่โมง                                                                

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 2  หลกัฐานและวธีิการทางประวติัศาสตร์                  เวลา 1 ชัว่โมง                            
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 

เวลา ศักราช และยุคสมัยทางประวัตศิาสตร์ 

 

 

 

 

1. สาระส าคัญ 

  เวลาและยคุสมยัทางประวติัศาสตร์มีความส าคญัตอ่การศกึษาประวติัศาสตร์ ท าให้รู้วา่เหตกุารณ์ใดเกิดกอ่น และ

เหตกุารณ์ใดเกิดขึน้ทีหลงั ท าให้เข้าใจเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ได้ดีขึน้  

 การแบง่ยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ไทยแบง่เป็น 2 สมยั คือ สมยักอ่นประวติัศาสตร์ ได้แก ่ยคุหินกบัยคุโลหะ สว่น

สมยัประวติัศาสตร์ แบง่ยอ่ยได้หลายแบบ เชน่ แบง่ตามราชธานี แบง่ตามราชวงศ์ แบง่ตามพระนามพระมหากษัตริย์ แบง่

ตามพฒันาการและความเปล่ียนแปลงของบ้านเมือง แบง่ตามลกัษณะการปกครอง แบง่ตามสมยัของรัฐบาล และแบง่

ตามแนวประวติัศาสตร์สากล 

 

2. ตวัชีว้ัดช่วงชัน้ 

 • ตระหนกัถงึความส าคญัของเวลาและยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ทีแ่สดงถงึการเปล่ียนแปลงของมนษุยชาติ (ส 4.1 

ม. 4–6/1) 

 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1. อธิบายถงึความส าคญัของเวลาและยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ได้ (K) 

 2. เห็นคุณค่าและความส าคญัของเวลาและยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ (A) 

 3. วิเคราะห์ความส าคญัของเวลาและยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ (P) 

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

สาระที่ 4 ประวัตศิาสตร์                เวลา 2 

ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เวลา ยุคสมัย    ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 

4-6 เล่ม 1 

และวิธีการทางประวัตศิาสตร์                     
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ด้านความรู้ (K) 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

และค่านิยม (A) 

 

ด้านทกัษะ/กระบวนการ (P) 

1. ทดสอบกอ่นเรียน 

2. ซกัถามความรู้เร่ือง เวลา  

   ศกัราช และยคุสมยัทาง 

   ประวติัศาสตร์ 

3. ตรวจผลงาน/กิจกรรมเป็น 

   รายบคุคลหรือเป็นกลุ่ม 

• ประเมินพฤติกรรมในการ 

   ท างานเป็นรายบคุคลในด้าน 

   ความมีวินยั ความใฝ่เรียนรู้   

   ฯลฯ 

• ประเมินพฤติกรรมในการ 

   ท างานเป็นรายบคุคลและ    

   เป็นกลุ่มในด้านการส่ือสาร  

   การคิด การแก้ปัญหา ฯลฯ 

 

 

5. สาระการเรียนรู้ 

 1. เวลาและยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ 

 2. การแบง่ยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ไทย 

 

6. แนวทางบูรณาการ 

 ภาษาไทย    ฟัง พดู อา่น และเขียนข้อมลูเก่ียวกบัเวลา ศกัราช และยคุสมยัทาง 

   ประวติัศาสตร์ 

 คณิตศาสตร์   ค านวณเทียบศกัราช 

 

7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 

ขัน้ท่ี 1 น าเข้าสู่บทเรียน 

 1. ครูแจ้งตวัชีว้ดัชว่งชัน้และจดุประสงค์การเรียนรู้ให้นกัเรียนทราบ 
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 2. ครูให้นกัเรียนท าแบบทดสอบกอ่นเรียน  

 3. ครูให้นกัเรียนดปูฏิทินที่มีการนบัแบบไทย และภาพเคร่ืองมือหินกะเทาะยคุหินสมยักอ่นประวติัศาสตร์ แล้ว

ซกัถามนกัเรียนวา่ มีความส าคญัอยา่งไร ให้นกัเรียนชว่ยกนัแสดงความคิดเห็น จากนัน้ครูอธิบายสรุปเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่

เนือ้หาที่จะเรียน 

ขัน้ท่ี 2 กิจกรรมการเรียนรู้ 

เวลาและศักราช 

 4. ครูสนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบัเวลาและศกัราช  

 5. ครูตัง้ค าถามเก่ียวกบัเวลาและศกัราช ตวัอยา่งค าถาม  

     1) การนบัเวลาแบบไทยมีวิธีการนบัอยา่งไร 

     2) การนบัวนั เดือน ขึน้แรม ใช้เคร่ืองหมายองัคัน่เด่ียวท าอยา่งไร  

     3) การนบัพทุธศกัราชแบบไทยและแบบลงักาแตกตา่งกนัหรือไม ่อยา่งไร 

 6. นกัเรียนชว่ยกนัตอบแล้วครูอธิบายเพิ่มเติม 

 7. ครูอธิบายเกี่ยวกบัศกัราชและการเทียบศกัราช 

 8. ครูสุ่มนกัเรียน 4–6 คน ออกมาคิดวิธีเทียบพทุธศกัราชเป็นศกัราชอื่น ๆ  บนกระดาน จากนัน้ถามเพือ่น ๆ วา่คิด

ได้ถกูต้องหรือไม ่แล้วครูอธิบายเพิ่มเติม 

 9. ครูให้นกัเรียนกลุ่มเดิมหาขา่วหรือบทความที่ระบปีุศกัราช แล้วน ามาเทียบศกัราชระบบตา่ง ๆ วา่ได้ค าตอบ

เทา่ไร 

 10. ครูให้กลุ่มส่งตวัแทนออกมาอา่นข่าวหรือบทความหน้าชัน้เรียนพร้อมทัง้เทียบศกัราชให้เพือ่นร่วมชัน้ด ูและเพื่อน

ร่วมชัน้ชว่ยกนัตรวจสอบค าตอบ 

การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย 

 11. ครูอธิบายเก่ียวกบัการแบง่ยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ไทย 

 12. ครูจดัการเรียนการสอนแบบอภิปรายโดยใช้เทคนิคระดมสมอง โดยปฏิบติัตามขัน้ตอนดงันี ้

 ขัน้ด าเนินการอภปิราย 
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     1) ครูแจ้งหวัข้อ วตัถปุระสงค์ และรูปแบบการอภิปรายให้นกัเรียนทราบ โดยเขียนลงบน 

กระดานหรือแผ่นใสให้นกัเรียนด ู

        หวัข้ออภิปราย: การแบง่ยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ไทย 

        วตัถปุระสงค์ของการอภิปราย: เพื่อให้นกัเรียนเห็นความส าคญัของการแบง่ยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ไทย 

     2) ให้นกัเรียนแบง่กลุ่ม กลุ่มละ 4–6 คน โดยแตล่ะกลุ่มเลือกประธาน 1 คน เลขานกุาร 

กลุ่ม 1 คน เป็นผู้จดบนัทกึความคิดเห็นของกลุ่ม 

     3) ให้แตล่ะกลุ่มด าเนินการอภิปรายตามหวัข้อที่ก าหนด ในขณะที่กลุ่มด าเนินการอภิปราย  

ครูคอยสงัเกตและกระตุ้นให้ทกุคนได้แสดงความคิดเห็นกนัอยา่งเต็มที่  

 ขัน้สรุปอภิปราย 

     1) ให้แตล่ะกลุ่มสรุปบนัทกึผลการอภิปราย 

     2) ตวัแทนกลุ่มน าเสนอผลการอภิปรายตอ่ที่ประชมุหรือหน้าชัน้เรียน 

  13. ครูให้นกัเรียนท าใบงานที่ 1 เร่ือง การแบง่ยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ 

  14. ครูให้นักเรียนสบืค้นว่าประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศใช้ศักราชอะไรกันบ้าง บันทกึผลการ
สืบค้นแล้วสรุปเป็นตาราง และเก็บเป็นความรู้เสริม 

  15. ในขณะนกัเรียนปฏิบติักิจกรรม ให้ครูสงัเกตพฤติกรรมในการท างานและการน าเสนอผลงานของนกัเรียนตาม

แบบประเมินพฤติกรรมในการท างานเป็นรายบคุคลหรือเป็นกลุ่ม 

ขัน้ท่ี 3 ฝึกฝนผู้เรียน 

 16. ครูให้นกัเรียนท ากิจกรรมที่เก่ียวกบัเวลา ศกัราช และยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ ในแบบฝึกทกัษะ รายวิชา

พืน้ฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4-6 เล่ม 1 ของบริษัท ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั แล้วชว่ยกนัเฉลยค าตอบที่ถกูต้อง 

ขัน้ท่ี 4 น าไปใช้ 

 17. ครูแนะน าให้นกัเรียนท าแผ่นพบัเพื่อเผยแพร่ความรู้เร่ือง เวลา ศกัราช และยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ 

ขัน้ท่ี 5 สรุป 



32 
 

        18. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เร่ือง เวลา ศกัราช และยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ โดยให้นกัเรียนสรุปเป็นแผน

ที่ความคิด 

 

8. กิจกรรมเสนอแนะ 

 ครูให้นกัเรียนแบง่กลุ่ม กลุ่มละ 4–6 คน ศกึษาค้นคว้าเพิ่มเติมเร่ือง เวลา ศกัราช และยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ 

จากนัน้น ามาจดัท าเป็นรายงาน 

 

 

9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

 1. แบบทดสอบกอ่นเรียนและหลงัเรียน 

 2. ปฏิทินที่มีการนบัแบบไทย และภาพเคร่ืองมือหินกะเทาะยคุหินสมยักอ่นประวติัศาสตร์ 

 3. ใบงานที่ 1 เร่ือง การแบง่ยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ 

 4. หนงัสือเรียน รายวิชาพืน้ฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4–6 เล่ม 1 บริษัท ส านกัพิมพ์วฒันาพานิช จ ากดั 

 5. แบบฝึกทกัษะ รายวชิาพืน้ฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4–6 เล่ม 1 บริษัท ส านกัพิมพ์วฒันาพานิช จ ากดั 

 

10. บันทกึหลังการจดัการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

1. ความส าเร็จในการจดัการเรียนรู้          

    แนวทางการพฒันา           

2. ปัญหา/อปุสรรคในการจดัการเรียนรู้             

    แนวทางแก้ไข            

3. ส่ิงที่ไมไ่ด้ปฏิบติัตามแผน          

    เหตผุล            

4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้         
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 

หลักฐานและวธีิการทางประวัตศิาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

1. สาระส าคัญ 

 หลกัฐานทางประวติัศาสตร์เป็นร่องรอยการกระท าของมนษุยห์รือร่องรอยของอดีต ในการศกึษาประวติัศาสตร์

จ าเป็นต้องอาศยัหลกัฐานหรือร่องรอยตา่ง ๆ เก่ียวกบัเร่ืองนัน้ ๆ มาศกึษา วิเคราะห์ ตีความข้อมลูที่ได้ และตรวจสอบ

ความถกูต้องของเร่ืองราวหรือเหตกุารณ์นัน้ ๆ  

 การศกึษาประวติัศาสตร์โดยใช้วธีิการทางประวติัศาสตร์ ต้องอาศยัหลกัฐานทาง 

ประวติัศาสตร์เพื่อค้นหาข้อมลูตา่ง ๆ อนัจะน าไปสู่การสรุปข้อเท็จจริงทางประวติัศาสตร์ มี 5 ขัน้ตอน คือ การก าหนด

ปัญหาหรือเร่ืองที่จะศกึษา การรวบรวมหลกัฐาน การตรวจสอบและประเมินหลกัฐาน การตีความหลกัฐาน การเรียบเรียง

และน าเสนอ 

 

2. ตวัชีว้ัดช่วงชัน้ 

 • สร้างองค์ความรู้ใหมท่างประวติัศาสตร์ โดยใช้วิธีการทางประวติัศาสตร์อยา่งเป็นระบบ  

(ส 4.1 ม. 4–6/2) 

 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1. อธิบายหลกัฐานทางประวติัศาสตร์และวิธีการทางประวติัศาสตร์ได้ (K) 

สาระที่ 4 ประวัตศิาสตร์                เวลา 1 

ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เวลา ยุคสมัย    ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 

4-6 เล่ม 1 

และวิธีการทางประวัตศิาสตร์                     
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 2. มีความสนใจศึกษาเก่ียวกบัหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ด้วยวิธีการทางประวติัศาสตร์ (A) 

 3. น าวิธีการทางประวติัศาสตร์มาใช้ศกึษาหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ได้อยา่งเหมาะสม (P) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 

ด้านความรู้ (K) 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

และค่านิยม (A) 

 

ด้านทกัษะ/กระบวนการ (P) 

1. ทดสอบหลงัเรียน 

2. ซกัถามความรู้เร่ือง  

    หลกัฐานและวธีิการทาง 

    ประวติัศาสตร์ 

3. ตรวจผลงาน/กิจกรรมเป็น 

    รายบคุคลหรือเป็นกลุ่ม 

• ประเมินพฤติกรรมในการ 

   ท างานเป็นรายบคุคลในด้าน 

   ความมีวินยั ความใฝ่เรียนรู้ 

   ฯลฯ 

• ประเมินพฤติกรรมในการ 

   ท างานเป็นรายบคุคลและ    

   เป็นกลุ่มในด้านการส่ือสาร  

   การคิด การแก้ปัญหา ฯลฯ 
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5. สาระการเรียนรู้ 

 • วิธีการทางประวติัศาสตร์ 

     1. หลกัฐานทางประวติัศาสตร์ 

  2. วิธีการทางประวติัศาสตร์ 

 

6. แนวทางบูรณาการ 

 ภาษาไทย   ฟัง พดู อา่น และเขียนข้อมลูเก่ียวกบัหลกัฐานและวธีิการทางประวติัศาสตร์ 

 การงานอาชีพฯ  สืบค้นความรู้เก่ียวกบัหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ในประเทศไทย 

 

7. กระบวนการจดัการเรียนรู้  

ขัน้ท่ี 1 น าเข้าสู่บทเรียน 

 1. ครูแจ้งตวัชีว้ดัชว่งชัน้และจดุประสงค์การเรียนรู้ให้นกัเรียนทราบ 

 2. ครูให้นกัเรียนดภูาพเบ้าดินเผา ที่บ้านนาดี จงัหวดัอดุรธานี ภาพหม้อสามขา ที่บ้านเกา่ จงัหวดักาญจนบรีุ แล้ว

ซกัถามนกัเรียนวา่ ใครเคยเห็นของจริงบ้าง  นกัเรียนชว่ยกนัตอบ ครูอธิบายเพือ่เชื่อมโยงเข้าสูเ่นือ้หาที่จะเรียน 

ขัน้ท่ี 2 กิจกรรมการเรียนรู้ 

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 

 3. ครูสนทนากบันกัเรียนศกึษาเก่ียวกบัหลกัฐานทางประวติัศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                    

 4. ครูถามนกัเรียนวา่รู้จกัหลกัฐานทางประวติัศาสตร์อะไรบ้าง 

 5. ครูให้นกัเรียนแบง่กลุ่ม กลุ่มละ 4–6 คน ส ารวจวา่ชมุชนของตนเองมีหลกัฐานทางประวติัศาสตร์อะไรบ้าง แล้ว

บนัทกึลงในแบบส ารวจ 

 6. ครูให้นักเรียนส ารวจหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกบัการจัดตัง้สมาคม

ประชาชาตแิห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน ว่ามีอะไรบ้าง บันทกึผลการส ารวจ แล้วน ามาแลกเปลี่ยน

เรียนรู้กันในชัน้เรียน 
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วิธีการทางประวัติศาสตร์ 

 7. ครูอธิบายวธีิการทางประวติัศาสตร์วา่มีขัน้ตอนอะไรบ้าง โดยใช้แผนภูมิขัน้ตอนของวธีิการทางประวติัศาสตร์

ประกอบ แล้วเปิดโอกาสให้นกัเรียนซกัถาม 

 8. ครูสนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบัการใช้วิธีการทางประวติัศาสตร์ในการศกึษาประวติัศาสตร์ โดยใช้ข้อมลูจากส่ือ

การเรียนรู้ตา่ง ๆ  

 9. ครูให้นกัเรียนท าใบงานที่ 2 เร่ือง หลกัฐานทางประวติัศาสตร์ในประเทศไทย จากนัน้ครูให้นกัเรียนบนัทกึความรู้

ที่ได้ลงในแบบบนัทกึ  

   10. ในขณะนกัเรียนปฏิบติักิจกรรม ให้ครูสงัเกตพฤติกรรมในการท างานและการน าเสนอผลงานของนกัเรียนตาม

แบบประเมินพฤติกรรมในการท างานเป็นรายบคุคลหรือเป็นกลุ่ม 

ขัน้ท่ี 3 ฝึกฝนผู้เรียน 

    12. ครูให้นกัเรียนท ากิจกรรมที่เก่ียวกบั หลกัฐานและวิธีการทางประวติัศาสตร์ และแบบทดสอบการวดัและ

ประเมินผลการเรียนรู้ ประจ าหนว่ยการเรียนรู้ ในแบบฝึกทกัษะ รายวิชาพืน้ฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4-6 เล่ม 1 ของบริษัท 

ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั แล้วชว่ยกนัเฉลยค าตอบที่ถกูต้อง 

ขัน้ท่ี 4 น าไปใช้ 

    13. ครูให้นกัเรียนน าประโยชน์จากการเรียนรู้เร่ือง หลกัฐานและวธีิการทางประวติัศาสตร์ ไปเผยแพร่ความรู้ให้กบั

ผู้อื่นได้ 

ขัน้ท่ี 5 สรุป 

    14. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เร่ือง หลกัฐานและวธีิการทางประวติัศาสตร์ โดยให้นกัเรียนสรุปเป็นแผนที่

ความคิด 

    15. ครูให้นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนและชว่ยกนัเฉลยค าตอบ 

 

8. กิจกรรมเสนอแนะ 

 ครูให้นกัเรียนศกึษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัเวลา ยคุสมยั และวธีิการทางประวติัศาสตร์ แล้วน าผลการศกึษามาจดัท าเป็น

รายงาน 
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9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 

     1. แบบทดสอบกอ่นเรียนและหลงัเรียน 

 2. ภาพเบ้าดินเผา ที่บ้านนาดี จงัหวดัอดุรธานี ภาพหม้อสามขา ที่บ้านเกา่ จงัหวดักาญจนบรีุ 

 3. ใบงานที่ 2 เร่ือง หลกัฐานทางประวติัศาสตร์ในประเทศไทย 

 4. แบบบนัทกึการส ารวจ 

 5. หนงัสือเรียน รายวิชาพืน้ฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4–6 เล่ม 1 บริษัท ส านกัพิมพ์วฒันาพานิช จ ากดั 

 6. แบบฝึกทกัษะ รายวชิาพืน้ฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4–6 เล่ม 1 บริษัท ส านกัพิมพ์วฒันาพานิช จ ากดั 

 

 

 

10. บันทกึหลังการจดัการเรียนรู้ 

 

 

  

 

 

  

   

 

 

 

 

 

1. ความส าเร็จในการจดัการเรียนรู้          

    แนวทางการพฒันา           

2. ปัญหา/อปุสรรคในการจดัการเรียนรู้             

    แนวทางแก้ไข            

3. ส่ิงที่ไมไ่ด้ปฏิบติัตามแผน          

    เหตผุล            

4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้         

               

     ลงช่ือ                ผู้สอน 

                                          /    /                 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  

รัฐไทยในดินแดนไทย            

เวลา 5 ชั่วโมง 

ผังมโนทัศน์เป้าหมายการเรียนรู้และขอบข่ายภาระงาน/ชิน้งาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านความรู้ 

1. แคว้นโยนกเชียงแสน 

2. แคว้นหิรัญนครเงินยาง 

3. แคว้นพะเยา 

4. อาณาจกัรล้านนา 

5. อาณาจกัรสโุขทัย 

6. แคว้นสพุรรณภูมิ 

7. อาณาจกัรอยธุยา 

8. อาณาจกัรธนบรีุ 

9. อาณาจกัรรัตนโกสนิทร์ 

 

 

 

 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

และค่านิยม 

1. มีวินยั  

2. ใฝ่เรียนรู้  

3. รับผิดชอบ 

ด้านทกัษะ/กระบวนการ 

1. การส่ือสาร 

2. การคิด 

3. การใชเ้ทคโนโลย ี

 

รัฐไทยในดินแดนไทย 
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ผังการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 รัฐไทยในดินแดนไทย 

 

ขัน้ที่ 1 ผลลัพธ์ปลายทางที่ต้องการให้เกดิขึน้กับนักเรียน 

ตัวชีวั้ดช่วงชัน้  

• วิเคราะห์ประเด็นส าคญัของประวติัศาสตร์ไทย (ส 4.3 ม. 4–6/1) 

ความเข้าใจที่คงทนของนักเรียน  

นักเรียนจะเข้าใจว่า... 

   ดินแดนประเทศไทยมีผู้คนตัง้หลกัแหลง่มาตัง้แต่

สมยัยคุหิน มีชมุชนตา่ง ๆ ขยายตวัตัง้บ้านเมืองขึน้

เป็นแคว้นและอาณาจกัรของชนชาติตา่ง ๆ 

ค าถามส าคัญที่ท าให้เกิดความเข้าใจที่คงทน 

 

  รัฐและอาณาจกัรตา่ง ๆ ในดินแดนไทยมี

ความส าคญัตอ่ประเทศไทยอยา่งไร  

ภาระงาน/ช้ินงาน 

1. การท าแบบทดสอบ 

2. การสืบค้นข้อมลู 

3. การอภิปราย 

4. การระดมสมอง 

5. การน าเสนอผลงาน 
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หลงัจากนัน้จงึเกิดรัฐของคนไทยขึน้ 

ความรู้ของนักเรียนที่น าไปสู่ความเข้าใจที่

คงทน นักเรียนจะรู้ว่า... 

1. ค าส าคญั ได้แก ่รัฐไทย ปราบดาภิเษก หาง 

    ข้าว ไพร่หลวง เกณฑ์แรงงาน เมืองอกแตก 

2. แคว้นโยนกเชียงแสนตัง้อยูใ่กล้น า้แมก่ก ตาม 

    ต านานสิงหนวติักล่าววา่ผู้กอ่ตัง้คือ สิงหนวติั 

    กมุาร แคว้นโยนกเชียงแสนมีกษัตริย์ปกครอง 

    สืบตอ่มาหลายพระองค์ ตอ่มาปลายพทุธ-  

  ศตวรรษที่ 16 แคว้นโยนกเชียงแสนถกูคกุคาม

  จากอาณาจกัรพกุามประกอบกบัเกิด

แผ่นดินไหว 

  และอทุกภยัครัง้ใหญ่ ท าให้เมืองเชียงแสนจมน า้

  กลายเป็นหนองน า้ขนาดใหญ่ พระเจ้าไชยศิริจงึ

  สร้างเมืองใหมท่ีเ่มืองแปป (อยูใ่นจงัหวดั  

  ก าแพงเพชร) ตัง้ชือ่วา่ เมืองไตรตรึงส์ 

3. แคว้นหิรัญนครเงินยางตัง้ขึน้เม่ือปลายพทุธ- 

    ศตวรรษที่ 12 ต านานเมืองเชียงใหมก่ล่าว 

    วา่ ปู่ เจ้าลาวจกเป็นผู้สร้างเมืองหริัญนครเงิน- 

    ยางในบริเวณลุ่มน า้กกและตัง้ราชวงศ์ลวจงั- 

    กราชขึน้ ประชากรส่วนใหญ่ของแคว้นนีมี้ 

    อาชีพท านา ราชวงศ์ลวจงักราชปกครองแคว้น 

    สืบตอ่มาจนถงึสมยัพระยามงัราย พระองค์ได้ 

ทกัษะ/ความสามารถของนักเรียนที่น าไปสู่ 

ความเข้าใจที่คงทน นักเรียนจะสามารถ... 

1. อธิบายเกี่ยวกบัแคว้นโยนกเชียงแสน แคว้น 

    หิรัญนครเงินยาง และแคว้นพะเยา 

2. อภิปรายเกี่ยวกบัอาณาจกัรล้านนาและ 

    อาณาจกัรสุโขทยั 

3. วิเคราะหเ์ก่ียวกบัแคว้นสุพรรณภูมิและ 

    อาณาจกัรอยธุยา 

4. อธิบายเร่ืองราวของอาณาจกัรธนบรีุและ 

    รัตนโกสินทร์ 
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    กอ่ตัง้อาณาจกัรล้านนาและราชวงศ์มงัรายขึน้ 

    ใน พ.ศ. 1839 แคว้นหิรัญนครเงินยางจงึ 

    กลายเป็นส่วนหนึง่ของอาณาจกัรล้านนา     

4. แคว้นพะเยาตัง้ขึน้เม่ือประมาณ พ.ศ. 1640 

    ขุนจอมธรรมเป็นผู้สร้างเมืองพะเยา กษัตริย์ 

    ที่ส าคญัทีสุ่ดของพะเยา คือ พระยาง าเมือง  

    เม่ือพระชนมายไุด้ 16 พรรษา พระบิดาสง่ไป 

    เรียนวิชาทีส่ านกัสุกทนัตฤๅษีที่กรุงละโว้  

    เป็นพระสหายร่วมสาบานของพระยามงัรายแหง่ 

    อาณาจกัรล้านนาและพอ่ขุนรามค าแหง 

    มหาราชแหง่อาณาจกัรสุโขทยั เม่ือพระยาง า 

    เมืองสวรรคต พ.ศ. 1861 พระยาค าลือซึง่เป็น 

    พระราชโอรสขึน้ครองราชยท์ าให้ความสมัพนัธ์ 

    ระหวา่งรัฐทัง้ 3 คือ พะเยา ล้านนา และ 

    สุโขทยัเส่ือมลง  และ พ.ศ. 1881 พระยาค าฟ ู

    แหง่ล้านนาได้ชกัชวนพระยากาวนา่นยกทพั 

    มาตีแคว้นพะเยา ท าให้แคว้นพะเยาถกูรวมเข้า 

    กบัอาณาจกัรล้านนา  

5. อาณาจกัรล้านนา (พ.ศ. 1839–2442) ผู้ 

    กอ่ตัง้ คือ พระยามงัราย ได้สถาปนาราชวงศ์ 

    มงัรายขึน้เม่ือ พ.ศ. 1839 พระราชกรณียกิจของ 
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    พระยามงัรายคือสถาปนาอาณาจกัรล้านนา

และ 

    ปกครองล้านนาให้มีความเจริญรุ่งเรือง ในด้าน 

    การปกครองบ้านเมืองทรงตรากฎหมาย 

    ที่เรียกวา่ มงัรายศาสตร์ เพื่อใช้ควบคมุสงัคม 

    ด้านศาสนามีการสร้างเจดีย์กูค่ าหลวง 

    วดัเจดีย์เหล่ียมที่เวียงกมุกาม สร้างพระ 

    อารามวดักานโถมหรือวดัช้างค า และสร้าง    

    พระพทุธรูป 5 องค์  ล้านนามีความเจริญสงูสุด 

   ในสมยัพระเจ้าติโลกราช ทรงขยายบ้านเมือง   

   ออกไปอยา่งกว้างขวาง ในด้านศาสนาทรงสีร้าง    

   วดัป่าแดงและวดัโพธาราม (วดัเจ็ดยอด) ตอ่มามี 

   การจดัสงัคายนาพระไตรปิฎกขึน้ที่วดันี ้ และได้ 

   อญัเชิญพระแก้วมรกตจากล าปางมา

ประดิษฐานที่      

    เชียงใหมด้่วย นอกจากนีย้งัมีการเขียนต านาน 

    และชาดกตามอยา่งลงักา เชน่ จามเทวีวงศ์ สิ

หิง-  คนิทาน ชินกาลมาลีปกรณ์ ต านานมลู

ศาสนา 

    ต านานเมืองเชียงใหม ่ปัญญาสชาดก ตอ่มา 

    อาณาจกัรล้านนาถกูรวมเข้ากบัอาณาจกัรไทย

ใน 

    สมยัรัชกาลที่ 5 
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6. อาณาจกัรสุโขทยั (พ.ศ. 1792–2006) เดิม 

    พอ่ขุนศรีนาวน าถมุเป็นผู้ปกครองเมืองสุโขทยั  

    เม่ือพอ่ขุนศรีนาวน าถมุสรรคต ขอมสบาด 

    โขลญล าพงได้ยดึเมืองสุโขทยัไว้ พอ่ขุนผาเมือง 

    เจ้าเมืองราดพระราชโอรสของพอ่ขุนศรีนาว 

    น าถมุร่วมมือกบัพอ่ขุนบางกลางหาวซึง่เป็นพระ 

    สหายขบัไล่เขมรออกไป ตอ่จากนัน้พอ่ขุนผา 

    เมืองได้อภิเษกพอ่ขุนบางกลางหาวเป็น 

    ผู้ปกครองสุโขทยั ทรงพระนามวา่ พอ่ขนุศรี 

    อินทราทิตย์ เป็นปฐมกษัตริย์แหง่ราชวงศ์ 

    พระร่วง  อาณาจกัรสุโขทยัมีความเจริญสูงสุด 

    ในสมยัพอ่ขุนรามค าแหงมหาราช ทัง้ในด้าน 

    การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสงัคม  

    อาณาจกัรสุโขทยัด ารงอยู ่214 ปี ก็ถกูรวมเข้า 

    กบัอาณาจกัรอยธุยาใน พ.ศ. 2006 

7. แคว้นสุพรรณภูมิ (พทุธศตวรรษที่ 18–พ.ศ.  

   1893)  เป็นแคว้นขนาดใหญ่ อยูท่าง 

   แถบแมน่ า้น้อย ทา่จีน แมก่ลอง เพชรบรีุ  

   กษัตริย์สุพรรณภูมิมีพระนามเรียกโดยเฉพาะ 

   วา่ สมเด็จพระบรมราชาธิราช ส่วนเจ้าเมือง 

   ลูกหลวงเรียกวา่ พระอินทราชา  ชาวสุพรรณภูมิ 
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   ส่วนใหญ่นบัถือพระพทุธศาสนานิกายเถรวาท 

   ตอ่มาพทุธศตวรรษที่ 19 พระเจ้าอูท่อง 

   ได้สร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัแคว้นสุพรรณภูมิ 

    และแคว้นละโว้แล้วรวมเป็นแคว้นเดียวกนั ตัง้ 

    เป็นอาณาจกัรอยธุยา  

8. อาณาจกัรอยธุยา (พ.ศ. 1893–2310)      

   ปฐมกษัตริย์ คือ สมเด็จพระรามาธิบดีที ่1  

    พระมหากษัตริย์องค์ส าคญั เชน่  

    สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ สมเด็จพระ 

    นเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  

    ด้านการเมืองในสมยัอยธุยาได้มีการปฏิรูปการ 

    ปกครองในสมยัสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ   

     ด้านเศรษฐกิจขึน้อยูก่บัการเกษตร การติดตอ่ 

     ค้าขายกบัตา่งประเทศ ด้านสงัคม มีการจดั 

    โครงสร้างทางสงัคมเป็นแบบเจ้าขุนมลูนาย มี 

    การแบง่ชนชัน้ในสงัคมเป็น 2 ระบบ คือระบบ 

    ไพร่และระบบศกัดินา กรุงศรีอยธุยาเสียแก ่    

    พมา่ครัง้ที ่2 ใน พ.ศ. 2310 ท าให้อาณาจกัร 

    อยธุยาล่มสลายลง รวมเวลาทีอ่าณาจกัรนีด้ ารง 

    อยูไ่ด้ 417 ปี  

9. อาณาจกัรธนบรีุ (พ.ศ. 2310–2325) ใน     
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    พ.ศ. 2309 กอ่นกรุงศรีอยธุยาเสียแกพ่มา่ครัง้ 

    ท่ี 2 พระยาตาก (สิน) ท่ีได้เข้ามาชว่ยรักษา 

    พระนครเห็นวา่กรุงศรีอยธุยาเสียแกพ่มา่แนจ่งึ

ได้ 

    น าก าลงัพล 500 นาย ตีฝ่าวงล้อมของพมา่หน ี

    ไปทางตะวนัออกไปตัง้มัน่ที่เมืองจนัทบรีุ เม่ือ 

    รวบรวมก าลงัพลได้มากพอก็ได้ยกทพัมาตีพมา่ 

    ที่ธนบรีุ และสามารถกอบกู้ เอกราชได้ส าเร็จ  

    พระยาตากได้ปราบดาภิเษกเป็นกษัตริย์ทรง 

    พระนามวา่ สมเด็จพระบรมราชาที่ 4  ตอ่มา 

    ได้รับการยกยอ่งเป็น สมเด็จพระเจ้าตากสิน 

    มหาราช     

10. อาณาจกัรรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2325– 

     ปัจจบุนั) สถาปนาขึน้โดยพระบาทสมเด็จพระ 

     พทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช ซึง่เป็นบรม 

     กษัตริย์แหง่ราชวงศ์จกัรี มีลกัษณะทาง 

     การเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม เปล่ียนแปลง 

     ไปตามล าดบั โดยเร่ิมตัง้แตส่มยัรัตนโกสินทร์ 

     ตอนต้น สมยัปรับปรุงประเทศให้ทนัสมยั  

     และสมยัหลงัเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.  

     2475 จนถงึปัจจบุนั 
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ขัน้ที่ 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลักฐานที่แสดงว่านักเรียนมีผลการ

เรียนรู้ 

        ตามที่ก าหนดไว้อย่างแท้จริง 

1.  ภาระงานที่นักเรียนต้องปฏบิัติ 

   1.1 สืบค้นข้อมลูเก่ียวกบัแคว้นโยนกเชียงแสน แคว้นหิรัญนครเงินยาง และแคว้นพะเยา 

   1.2 อภิปรายเกี่ยวกบัอาณาจกัรล้านนาและอาณาจกัรสุโขทยั 

   1.3 ระดมสมองและวิเคราะหแ์คว้นสุพรรณภูมิและอาณาจกัรอยธุยา 

   1.4 ศกึษาค้นคว้าข้อมลูเก่ียวกบัอาณาจกัรรัตนโกสินทร์ 

2. วิธีการและเคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู้ 

2.1 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 

      1) การทดสอบ 

      2) การประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็น 

           รายบคุคลหรือเป็นกลุ่ม 

       3) การประเมินด้านคณุธรรม จริยธรรม  

           และคา่นิยม 

      4) การประเมินด้านทกัษะ/กระบวนการ 

2.2 เคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู้ 

      1) แบบทดสอบกอ่นเรียนและหลงัเรียน 

      2) แบบประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็น 

          รายบคุคลหรือเป็นกลุ่ม 

      3) แบบประเมินด้านคณุธรรม จริยธรรม  

          และคา่นิยม 

    4) แบบประเมินด้านทกัษะ/กระบวนการ 

3. สิ่งที่มุ่งประเมิน 

    3.1  ความสามารถ 6 ด้าน ได้แก ่การอธิบาย ชีแ้จง การแปลความและตีความ การประยกุต์ ดดัแปลง 

 และน าไปใช้ การมีมมุมองที่หลากหลาย การให้ความส าคญัและใส่ใจในความรู้สึกของผู้อื่น และ

 การรู้จกัตนเอง 

 3.2  สมรรถนะส าคญั ได้แก ่ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถใน

การ 

            แก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
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     3.3  คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ ได้แก ่รักชาติ ศาสน ์กษัตริย์ ซื่อสตัย์สุจริต มีวินยั ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ยา่ง 

           พอเพียง มุง่มัน่ในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจติสาธารณะ 

ขัน้ที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 6 แคว้นโยนกเชียงแสน แคว้นหิรัญนครเงินยาง  

                                         และแคว้นพะเยา                                                        เวลา 1 

ชัว่โมง 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 7 อาณาจกัรล้านนาและอาณาจกัรสุโขทยั                     เวลา 1 ชัว่โมง 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 8 แคว้นสุพรรณภูมิและอาณาจกัรอยธุยา                      เวลา 1 ชัว่โมง 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 9 อาณาจกัรธนบรีุและรัตนโกสินทร์                            เวลา 2 ชัว่โมง                                   

 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 6 

แคว้นโยนกเชียงแสน แคว้นหรัิญนครเงนิยาง และแคว้นพะเยา 

 

 

 

 

1. สาระส าคัญ 

สาระที่ 4 ประวัตศิาสตร์                เวลา 2 

ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 รัฐไทยในดนิแดนไทย                          ชัน้

มัธยมศึกษาปีที่ 4-6  
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 แคว้นโยนกเชียงแสนตัง้อยูใ่กล้น า้แมก่ก ตามต านานสิงหนวติักล่าววา่ผู้กอ่ตัง้คือ สิงหนวติั- 

กมุาร แคว้นโยนกเชียงแสนมีกษัตริย์ปกครองสืบตอ่มาหลายพระองค์ ตอ่มาปลายพทุธศตวรรษที่ 16 แคว้นโยนกเชียง

แสนถกูคกุคามจากอาณาจกัรพกุามประกอบกบัเกิดแผ่นดินไหวและอทุกภยัครัง้ใหญ่  

ท าให้เมืองเชียงแสนจมน า้กลายเป็นหนองน า้ขนาดใหญ่ พระเจ้าไชยศิริจงึสร้างเมืองใหมท่ี่เมืองแปป  

(อยูใ่นจงัหวดัก าแพงเพชร) ตัง้ชือ่วา่ เมืองไตรตรึงส์ 

 แคว้นหิรัญนครเงินยางตัง้ขึน้เม่ือปลายพทุธศตวรรษที่ 12 ต านานเมืองเชียงใหมก่ล่าววา่  

ปู่ เจ้าลาวจงเป็นผู้สร้างเมืองหิรัญนครเงินยางในบริเวณลุ่มน า้กกและตัง้ราชวงศ์ลวจงักราชขึน้ ประชากร 

ส่วนใหญ่ของแคว้นนีมี้อาชีพท านา ราชวงศ์ลวจงักราชปกครองแคว้นสืบตอ่มาจนถงึสมยัพระยามงัราย พระองค์ได้กอ่ตัง้

อาณาจกัรล้านนาและราชวงศ์มงัรายขึน้ใน พ.ศ. 1839 แคว้นหิรัญนครเงินยางจงึกลายเป็นสว่นหนึง่ของอาณาจกัรล้านนา  

 แคว้นพะเยาตัง้ขึน้เม่ือประมาณ พ.ศ. 1640 ขุนจอมธรรมเป็นผู้สร้างเมืองพะเยา ตามต านานเมืองพะเยาเล่าวา่ 

พระยาลาวเงินหรือขุนเงิน เป็นปฐมกษัตริย์ กษัตริย์ทีส่ าคญัทีสุ่ดของพะเยา คือ พระยาง าเมือง เม่ือพระชนมายไุด้ 16 

พรรษา พระบิดาส่งไปเรียนวิชาที่ส านกัสุกทนัตฤๅษีที่กรุงละโว้ เป็นพระสหายร่วมสาบานของพระยามงัรายแหง่อาณาจกัร

ล้านนาและพอ่ขนุรามค าแหงมหาราชแหง่อาณาจกัรสุโขทยั เม่ือพระยาง าเมืองสวรรคต พ.ศ. 1861 พระยาค าลือซึง่เป็น

พระราชโอรสขึน้ครองราชย์ท าให้ความสมัพนัธ์ระหวา่งรัฐทัง้ 3 คือ พะเยา ล้านนา และสุโขทยัเส่ือมลง  และ พ.ศ. 1881 

พระยาค าฟแูหง่ล้านนาได้ชกัชวนพระยากาวนา่นยกทพัมาตีแคว้นพะเยา ท าให้แคว้นพะเยาถกูรวมเข้ากบัอาณาจกัร

ล้านนา 

 

2. ตวัชีว้ัดช่วงชัน้ 

 • วิเคราะห์ประเด็นส าคญัของประวติัศาสตร์ไทย (ส 4.3 ม. 4-6/1) 

 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1. อธิบายเร่ืองราวเก่ียวกบัแคว้นโยนกเชียงแสน แคว้นหิรัญนครเงินยาง และแคว้นพะเยาได้ (K) 

 2. มีความสนใจใฝ่รู้ที่จะศกึษาเร่ืองแคว้นโยนกเชียงแสน แคว้นหิรัญนครเงินยาง และแคว้นพะเยา (A) 

 3. สืบค้นข้อมลูและวิเคราะห์แคว้นโยนกเชียงแสน แคว้นหิรัญนครเงินยาง และแคว้นพะเยาไดถู้กตอ้งและ

เหมาะสม (P)  
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4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 

ด้านความรู้ (K) 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ

ค่านิยม (A) 

 

ด้านทกัษะ/กระบวนการ (P) 

1. ทดสอบกอ่นเรียน 

2. ซกัถามความรู้เร่ือง  

    แคว้นโยนกเชียงแสน แคว้น  

    หิรัญนครเงินยาง และแคว้น 

    พะเยา 

3. ตรวจผลงาน/กิจกรรมเป็น 

    รายบคุคลหรือเป็นกลุ่ม 

• ประเมินพฤติกรรมในการ 

   ท างานเป็นรายบคุคลในด้าน 

   ความมีวินยั ใฝ่เรียนรู้ ฯลฯ 

• ประเมินพฤติกรรมในการ 

   ท างานเป็นรายบคุคลและ    

   เป็นกลุ่มในด้านการส่ือสาร  

   การคิด การแก้ปัญหา ฯลฯ 

 

5. สาระการเรียนรู้ 

 1. แคว้นโยนกเชียงแสน 

 2. แคว้นหิรัญนครเงินยาง  

 3. แคว้นพะเยา 

 

6. แนวทางบูรณาการ 

 ภาษาไทย    ฟัง พดู อา่น และเขียนข้อมลูเก่ียวกบัแคว้นโยนกเชียงแสน  

   แคว้นหิรัญนครเงินยาง และแคว้นพะเยา 

 การงานอาชีพฯ   สืบค้นข้อมลูเก่ียวกบัแคว้นโยนกเชียงแสน แคว้นหริัญนครเงินยาง และ  

 แคว้นพะเยา 

 ศิลปะ  จดัป้ายนิเทศเก่ียวกบัแคว้นโยนกเชียงแสน แคว้นหิรัญนครเงินยาง และ  

 แคว้นพะเยา 
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7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 

ขัน้ท่ี 1 น าเข้าสู่บทเรียน 

 1. ครูแจ้งตวัชีว้ดัชว่งชัน้และจดุประสงค์การเรียนรู้ให้นกัเรียนทราบ 

 2. ครูให้นกัเรียนท าแบบทดสอบกอ่นเรียน 

 3. ครูซกัถามนกัเรียนวา่ กอ่นที่คนไทยจะมาตัง้ถ่ินฐาน ในดินแดนนีเ้คยเป็นอยา่งไรมากอ่น นกัเรียนตอบ จากนัน้

ครูสรุปเพื่อเชือ่มโยงเข้าสู่เนือ้หาที่จะเรียน 

ขัน้ท่ี 2 กิจกรรมการเรียนรู้ 

 4. ครูสนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบัแคว้นโยนกเชียงแสน แคว้นหิรัญนครเงินยาง และแคว้นพะเยา 

 5. ครูให้นกัเรียนศกึษาค้นคว้าเก่ียวกบัแคว้นโยนกเชียงแสน แคว้นหิรัญนครเงินยาง และแคว้นพะเยา ครูถาม

ค าถามนกัเรียน ตวัอยา่งค าถาม 

      1) ต านานสิงหนวติัเก่ียวข้องกบัแคว้นใด 

      2) เพราะเหตใุดพระยามงัรายจงึต้องการแคว้นหริภุญชยั 

      3) ชินกาลมาลีปกรณ์เก่ียวข้องกบัแคว้นใด 

      4) แคว้นโยนกเชียงแสน แคว้นหริัญนครเงินยาง แคว้นพะเยามีความเก่ียวข้องสมัพนัธ์กนั 

อยา่งไร 

    จากนัน้นกัเรียนตอบค าถามแล้วครูอธิบายเพิ่มเติม 

 6. ครูให้นกัเรียนแบง่ออกเป็น 3 กลุ่ม แตล่ะกลุ่มสืบค้นและวิเคราะหข้์อมลูเก่ียวกบัเร่ืองตอ่ไปนี ้

     กลุ่มที่ 1 แคว้นโยนกเชียงแสน 

      กลุ่มที่ 2 แคว้นหิรัญนครเงินยาง 

     กลุ่มที่ 3 แคว้นพะเยา  

 7. ครูให้แตล่ะกลุ่มวิเคราะห์สรุป แล้วบนัทกึผลการสืบค้น จากนัน้น ามารายงานให้เพื่อนฟัง 
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แล้วเพื่อน ๆ แสดงความคิดเห็น  

       8. ในขณะปฏิบติักิจกรรมของนกัเรียน ให้ครูสงัเกตพฤติกรรมในการท างานและการน าเสนอผลงานของนกัเรียน

ตามแบบประเมินพฤติกรรมในการท างานเป็นรายบคุคลหรือเป็นกลุ่ม 

ขัน้ท่ี 3 ฝึกฝนผู้เรียน 

 9. ครูให้นกัเรียนท ากิจกรรมทีเ่ก่ียวกบัแคว้นโยนกเชียงแสน แคว้นหิรัญนครเงินยาง และแคว้นพะเยาในแบบฝึก

ทกัษะ รายวิชาพืน้ฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4-6 เล่ม 1 ของบริษทั ส านกัพิมพ์วฒันาพานิช จ ากดั แล้วชว่ยกนัเฉลยค าตอบที่

ถกูต้อง 

ขัน้ท่ี 4 น าไปใช้ 

    11. ครูให้นกัเรียนจดัป้ายนเิทศเก่ียวกบัแคว้นโยนกเชียงแสน แคว้นหิรัญนครเงินยาง และแคว้นพะเยา เพื่อ

เผยแพร่ความรู้ 

ขัน้ท่ี 5 สรุป 

      12. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เร่ือง แคว้นโยนกเชียงแสน แคว้นหิรัญนครเงินยาง และแคว้นพะเยาลงใน

สมดุ 

 

8. กิจกรรมเสนอแนะ 

  ครูให้นกัเรียนแบง่กลุ่ม กลุ่มละ 4–6 คน ร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัแคว้นโยนกเชียงแสน แคว้นหิรัญนครเงินยาง และ

แคว้นพะเยา แล้วน าข้อมลูมาแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัในชัน้เรียน 

 

9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

 1. แบบทดสอบกอ่นเรียนและหลงัเรียน 

 2. แบบบนัทกึผลการสืบค้นข้อมลูเร่ือง แคว้นโยนกเชียงแสน แคว้นหิรัญนครเงินยาง แคว้นพะเยา 

 3. หนงัสือเรียน รายวิชาพืน้ฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4–6 เล่ม 1 บริษัท ส านกัพิมพ์วฒันาพานิช จ ากดั 

 4. แบบฝึกทกัษะ รายวชิาพืน้ฐาน ประวติัศาสตร์ ม. 4–6 เล่ม 1 บริษัท ส านกัพิมพ์วฒันาพานิช จ ากดั 
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10. บันทกึหลังการจดัการเรียนรู้ 

 

 

 

  

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ความส าเร็จในการจดัการเรียนรู้          

    แนวทางการพฒันา           

2. ปัญหา/อปุสรรคในการจดัการเรียนรู้             

    แนวทางแก้ไข            

3. ส่ิงที่ไมไ่ด้ปฏิบติัตามแผน          

    เหตผุล            

4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้         

               

     ลงช่ือ                ผู้สอน 

                                          /    /                 
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