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ค าน า 

 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และได้
ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้สถานศึกษาน าไปใช้เป็นกรอบทิศทาง
ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา วางแผนจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนดให้ 
พร้อมทั้งด าเนินการวัดประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักการของหลักสูตร เพ่ือให้เกิดผล
ส าเร็จตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษาไทย ดังนั้นขั้นตอนการน าหลักสูตรสถานศึกษาไปปฏิบัติจริงใน
ชั้นเรียนของครูผู้สอน จึงจัดเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร 

 ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ฉบับอนุญาต) เพ่ือให้ครูผู้สอนใช้เป็นแนวทางวางแผนจัดการ
เรียนรู้แก่ผู้เรียน โดยจัดท าเป็นหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการ
ออกแบบย้อนกลับ (Backward Design) ที่มุ่งเน้นกระบวนการคิดและการประกันคุณภาพผู้เรียน ช่วยให้
ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพการศึกษา สามารถมั่นใจในผลการเรียนรู้และ
คุณภาพของผู้เรียนที่มีหลักฐานตรวจสอบผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

 คณะผู้จัดท าหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน ได้ด าเนินการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบที่
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.) ก าหนดขึ้น เพ่ือเป็นเอกภาพเดียวกันตามองค์ประกอบต่อไปนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



องค์ประกอบของหน่วยการเรียนรู้ อิงมาตรฐาน 
  

หน่วยการเรียนรู้ที่  
กลุ่มสาระการเรียนรู้        

 ชั้น               เวลาเรียน        ชั่วโมง 
 

 1.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
              
 
 2.  สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด  
             
 
 3.  สาระการเรียนรู้  
  3.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง  
             
 
 3.2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ถ้ามี) 
             
 
 4.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
             
  
 5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
             
 
 6.  ชิ้นงาน/ภาระงาน 
             
 
 7.  การวัดและการประเมินผล 
  7.1  การประเมินก่อนเรียน 
      (ท าแบบทดสอบก่อนเรียน ประจ าหน่วยการเรียนรู้...) 
  7.2  การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
  7.3  การประเมินหลังเรียน  
      (ท าแบบทดสอบหลังเรียน ประจ าหน่วยการเรียนรู้...) 
  7.4  การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)  
 
 8.  กิจกรรมการเรียนรู้  
             
 
 9.  สื่อ/แหล่งการเรียนรู้  
             



องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู ้
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่   
 หน่วยการเรียนรู้ที่              ชั้น    
 เรื่อง                เวลาเรียน      ชั่วโมง 
 
 1.  สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด  
             
 
 2.  ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้  
             
 
 3.  สาระการเรียนรู้   
  3.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง  

             
 
  3.2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ถ้ามี)  

             
 
 4.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
             
 
 5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
             
 
 6.  กิจกรรมการเรียนรู้  

วิธีสอนและข้ันตอนการจัดกิจกรรม        ค าถามกระตุ้นความคิด 

 
7. การวัดและการประเมินผล 
            

    
 8.  สื่อ/แหล่งการเรียนรู้  
             
         



ค าน า (ต่อ) 

 ผู้สอนสามารถน าแผนการจัดการเรียนรู้เล่มนี้ ไปเป็นคู่มือวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบ 
การใช้หนังสือเรียนรายวิชา ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ฉบับอนุญาต) ที่ทางบริษัทจัดพิมพ์จ าหน่าย 
โดยออกแบบการเรียนรู้ (Instructional Design) ตามหลักการส าคัญ คือ  

1. หลักการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน 

หน่วยการเรียนรู้แต่ละหน่วย จะก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดไว้เป็นเป้าหมายในการจัดการ
เรียนการสอน ผู้สอนจะต้องศึกษาและวิเคราะห์รายละเอียดของมาตรฐานตัวชี้วัดทุกข้อว่า ระบุให้ผู้เรียนต้องมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอะไร และต้องสามารถลงมือปฏิบัติอะไรได้บ้าง และผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับ
ผู้เรียนตามมาตรฐานตัวชี้วัดนี้จะน าไปสู่การเสริมสร้างสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ด้านใดแก่ผู้เรียน 

 

 
 
 
 
 
 

 

2. หลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

เมื่อผู้สอนวิเคราะห์รายละเอียดของมาตรฐานตัวชี้วัดและได้ก าหนดเป้าหมายการจัดการเรียนการสอน
เรียบร้อยแล้ว จึงก าหนดขอบข่ายสาระการเรียนรู้และแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียน ลงมือปฏิบัติ
ตามข้ันตอนของกิจกรรมการเรียนรู้ที่ออกแบบไว้จนบรรลุตัวชี้วัดทุกข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูเ้รยีนรูอ้ะไร 

มาตรฐานการเรยีนรู/้ตวัชีว้ดั 

ผูเ้รยีนท าอะไรได ้

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์สมรรถนะส าคญัของผูเ้รยีน 

น าไปสู่ 

 

เป้าหมาย

การเรียนรู้

และการ

พฒันา

คณุภาพ 

ของผูเ้รียน 

มาตรฐานการเรยีนรู/้ตวัชีว้ดั 

สมรรถนะส าคญัของผูเ้รยีน 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์

ของผูเ้รยีน 

หลกัการจดัการเรยีนรู ้

      เน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 

      สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 

      เน้นพฒันาการทางสมอง 

      กระตุน้การคดิ 

      เน้นความรูคู้่คุณธรรม 



3. หลักการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้สู่มาตรฐานตัวช้ีวัด 

เมื่อผู้สอนก าหนดขอบข่ายสาระการเรียนรู้ และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไว้แล้ว จึง
ก าหนดรูปแบบการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ที่จะฝึกฝนผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้บรรลุผลตาม
มาตรฐานตัวชี้วัด  โดยเลือกใช้กระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ที่เป็นเป้าหมายในหน่วย
นั้นๆ เช่น กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และการแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการ 
พัฒนาลักษณะนิสัย กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการทาง   
สังคม ฯลฯ กระบวนการเรียนรู้ที่มอบหมายให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัตินั้นจะต้องน าไปสู่การเสริมสร้างสมรรถนะ
ส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามสาระการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 

4. หลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยผู้ สอนต้องก าหนดขั้นตอน
และวิธีปฏิบัติให้ชัดเจน โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือฝึกฝนและฝึกปฏิบัติมากที่สุด ตามแนวคิดและวิธีการส าคัญ คือ 

1) การเรียนรู้ เป็นกระบวนการทางสติปัญญา ที่ผู้เรียนทุกคนต้องใช้สมองคิดและท าความเข้าใจในสิ่ง
ต่างๆ ร่วมกับการลงมือปฏิบัติ ทดลองค้นคว้า จนสามารถสรุปเป็นความรู้ด้วยตนเอง และสามารถน าเสนอ
ผลงาน แสดงองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ได้ 

2) การสอน เป็นการเลือกวิธีการหรือกิจกรรมที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ในหน่วยนั้นๆ และที่ส าคัญคือ
ต้องเป็นวิธีการที่สอดคล้องกับสภาพผู้เรียน ผู้สอนจึงต้องเลือกใช้วิธีการสอน เทคนิคการสอน และรูปแบบการ
สอนอย่างหลากหลาย เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างราบรื่นจนบรรลุตัวชี้วัดทุกข้อ 

3) รูปแบบการสอน ควรเป็นวิธีการและขั้นตอนฝึกปฏิบัติที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถคิด
อย่างเป็นระบบ เช่น รูปแบบการสอนตามวัฏจักรการสร้างความรู้แบบ 5E รูปแบบ     การสอนโดยใช้การคิด
แบบโยนิโสมนสิการ รูปแบบการสอนแบบ CIPPA Model รูปแบบ การเรียนการสอนตามวัฏจักรการเรียนรู้
แบบ 4MAT รูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิค JIGSAW, STAD, TAI, TGT เป็นต้น 

4) วิธีการสอน ควรเลือกใช้วิธีการสอนที่สอดคล้องกับเนื้อหาของบทเรียน ความถนัด ความสนใจ และ
สภาพปัญหาของผู้เรียน วิธีสอนที่ดีจะช่วยให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดในระดับผลสัมฤทธิ์ที่สูง เช่น 
วิธีการสอนแบบบรรยาย การสาธิต การทดลอง การอภิปรายกลุ่มย่อย การแสดงบทบาทสมมติ การ ใช้กรณี
ตัวอย่าง การใช้สถานการณ์จ าลอง การใช้ศูนย์การเรียน การใช้บทเรียนแบบโปรแกรม เป็นต้น 

5) เทคนิคการสอน ควรเลือกใช้เทคนิคการสอนที่สอดคล้องกับวิธีการสอน และช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ
เนื้อหาในบทเรียนได้ง่ายขึ้น สามารถกระตุ้นความสนใจและจูงใจให้ผู้เรียนร่วมปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น เทคนิคการใช้ผังกราฟิก (Graphic Organizers) เทคนิคการใช้ค าถาม เทคนิคการเล่านิทาน 
การเล่นเกม การใช้ตัวอย่างกระตุ้นความคิด การใช้สื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ เป็นต้น 



จากเป้าหมายและหลกัฐาน 

   คิดย้อนกลบัสู่จดุเร่ิมต้น 

      ของกิจกรรมการเรียนรู ้

 

6) สื่อการเรียนการสอน ควรเลือกใช้สื่อหลากหลายกระตุ้นความสนใจ และท าความกระจ่างในเนื้อหา
สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ และเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้บรรลุตัวชี้วัดอย่างราบรื่น เช่น สื่อ
สิ่งพิมพ์ เอกสารประกอบการสอน แถบวีดิทัศน์ แผ่นสไลด์ คอมพิวเตอร์ VCD LCD Visualizer เป็นต้น ควร
เตรียมสื่อให้ครอบคลุมทั้งสื่อการสอนของครูและสื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

5. หลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบย้อนกลับตรวจสอบ 

เมื่อผู้สอนวางแผนออกแบบการจัดการเรียนรู้ รวมถึงก าหนดรูปแบบการเรียนการสอนไว้เรียบร้อย
แล้วจึงน าเทคนิควิธีการสอน วิธีจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ไปลงมือจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะ
น าผู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงานหรือภาระงาน เกิดทักษะกระบวนการและสมรรถนะส าคัญตามธรรมชาติวิชา 
รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่เป็นเป้าหมายของหน่วยการ
เรียนรู้ ตามล าดับขั้นตอนการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ นอกจากจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงแล้ว 
จะต้องฝึกฝนกระบวนการคิดทุกขั้นตอน โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามกระตุ้นความคิด และใช้ระดับค าถามให้
สัมพันธ์กับเนื้อหาการเรียนรู้ตั้ งแต่ระดับความรู้ ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์ และการประเมินค่า นอกจากจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจบทเรียนอย่างลึกซึ้งแล้ว ยังเป็นการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือสอบ O-NET ซึ่งเป็นการทดสอบระดับชาติที่เน้นกระบวนการคิดระดับวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ด้วย ในแต่ละแผนการเรียนรู้จึงมีการระบุค าถามเพ่ือกระตุ้นความคิดของผู้เรียนไว้ด้วยทุกกิจกรรม 
ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนวิธีการท าข้อสอบ O-NET ควบคู่ไปกับการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดที่ส าคัญ 

จากกิจกรรมการเรียนรู ้

   ทีละขัน้บนัไดสู่หลกัฐาน        

      และเป้าหมายการเรียนรู ้

เป้าหมายการเรียนรู้ของหน่วย 

หลกัฐานชิน้งาน/ภาระงาน

แสดงผลการเรยีนรูข้องหน่วย 

4 กจิกรรม ค าถามชวนคดิ 

3 กจิกรรม ค าถามชวนคดิ 

2 กจิกรรม ค าถามชวนคดิ 

1 กจิกรรม ค าถามชวนคดิ 



6. การเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก (สมศ. รอบท่ี 3) 

ในปีการศึกษา 2554 ถึง 2558 สถานศึกษาทุกแห่งต้องเตรียมการรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจาก สมศ. ในรอบที่ 3 ตามตารางเปรียบเทียบด้านคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน
ของกระทรวงศึกษาธิการ และมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. 

การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละหน่วยจะครอบคลุมกิจกรรมการเรียนรู้ และการ
ประเมินผลด้านความรู้ความเข้าใจ (K) ด้านทักษะกระบวนการ (P) และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 2551 พร้อมทั้งออกแบบเครื่องมือการวัดและประเมินผล รวมทั้งแบบบันทึกผลการ
เรียนรู้ด้านต่างๆ ไว้ครบถ้วน สอดคล้องกับมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน และตัวบ่งชี้ที่ต้องรับการประเมิน
ภายนอกจาก สมศ. เช่น แบบบันทึกผลด้านการคิดวิเคราะห์ ด้านการอ่านและแสวงหาความรู้ ด้านสมรรถนะ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร เป็นต้น ผู้สอนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และใช้ประกอบการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Reports) จึงมั่นใจอย่างยิ่งว่า การ
น าแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับนี้ไปเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอน จะช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนให้สูงขึ้นตามมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทุกประการ 

                                                                                                                 คณะผู้จัดท า 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2553 
กระทรวงศึกษาธิการ 

(ด้านคุณภาพผู้เรียน 6 มาตรฐาน) 

มาตรฐานเพื่อการประเมิน 
คุณภาพภายนอก รอบสาม 

(ด้านคุณภาพผู้เรียน 5 ตัวบ่งชี้หลัก) 

มาตรฐานที่ 1   ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
มาตรฐานที่ 2   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
  ที่พึงประสงค ์
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย   
                    ตนเองรักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง   
                    อย่างต่อเนื่อง 
มาตรฐานที่ 4   ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็น  
                    ระบบคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้ 
                    อย่างมีสติสมเหตุผล 
มาตรฐานที่ 5   ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตาม 
                    หลักสูตร 
มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน 

  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติ 
                    ที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

ตัวบ่งช้ีที่ 1   ผู้เรียนมีสุขภาพกายและ   

                 สุขภาพจิตที่ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ 2   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
               และค่านิยมที่พึงประสงค ์
ตัวบ่งช้ีที่ 3   ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้ 
               อย่างต่อเนื่อง 
ตัวบ่งช้ีที่ 4   ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 
ตัวบ่งช้ีที่ 5   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 
               ผู้เรียน 



สารบัญ 
 หน้า 

 การพัฒนาศักยภาพการคิดของผู้เรยีน พิเศษ  1-19   
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การพัฒนาศักยภาพการคิดของผู้เรียน 

โดย เอกรินทร์  สี่มหาศาล 
 
 การคิดและกระบวนการคิด 

การคิดเป็นพฤติกรรมการท างานทางสมองของมนุษย์ ในการเรียบเรียงข้อมูลความรู้และความรู้สึกนึก
คิดที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ผ่านการดู การอ่าน การฟัง การสังเกต การสัมผัส และการดึงข้อมูลความรู้ที่
บรรจุอยู่ในสมองเดิม  ตามประสบการณ์การเรียนรู้ที่ถูกสั่งสมมา 
 ทักษะการคิดจึงเป็นพฤติกรรมที่มนุษย์แสดงการกระท าออกมาได้อย่างชัดเจนมองเห็นเป็นรูปธรรม เช่น 
พฤติกรรมการสังเกต แสดงออกด้วยการเพ่งดูอย่างพินิจพิเคราะห์ หรือพฤติกรรมการเปรียบเทียบ เป็นการน า
ลักษณะของสิ่งของตั้งแต่สองอย่างขึ้นไปมาเปรียบเทียบกัน เพ่ือแสดงให้เห็นถึงสิ่งเหมือนหรือสิ่งต่าง เป็นต้น 
 ดังนั้น การคิดจึงเป็นพฤติกรรมซับซ้อนที่มีลักษณะแยกย่อยแตกต่างกันไป เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิด
สร้างสรรค์ การคิดไตร่ตรองโดยใช้วิจารณญาณ ซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการท างานของร่างกาย ประสาท
สัมผัสทั้ง 5 และการเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลที่รับรู้เข้ามาใหม่กับข้อมูลเก่าที่ถูกบรรจุอยู่ในคลังสมองของคนเรา
ตลอดเวลา 
 หากเปรียบเทียบการท างานของระบบคอมพิวเตอร์กับสมองมนุษย์หรืออาจเปรียบได้กับสมองคนกับ
สมองกล จะพบว่า การท างานของสมองคน ประกอบด้วยความชาญฉลาด 3 ลักษณะ คือ  

1. ความสามารถในการเรียนรู้และสืบค้น (Tactical Intelligence) ทั้งในรูปแบบการสังเกต การ
ค้นหา การซักถาม การทดลองปฏิบัติ เป็นต้น 

2. ความสามารถในการแยกแยะคุณค่า (Emotional Intelligence) ทั้งในรูปแบบการตัดสิน การลง
มติ การแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ ด้วยอารมณ์ความรู้สึกที่เห็นด้วย หรือต่อต้าน หรือวาง
เฉย เป็นต้น 

3. ความสามารถในการประมวลเนื้อหาสาระ (Content Intelligence) จากเรื่องราวที่เรียนรู้ใหม่
ผสมผสานกับประสบการณ์เดิมที่ถูกจัดเก็บอยู่ในสมอง โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และ
สังเคราะห์เป็นความรู้ใหม่ ที่มักประกอบไปด้วยความเข้าใจ เหตุผล และทัศนคติ ทั้งในเชิงบวกหรือ
เชิงลบ ซึ่งความรู้สึกนึกคิดต่อเรื่องราวต่างๆ นี่เองที่สมองกลของคอมพิวเตอร์ไม่สามารถท างานได้
เหมือนสมองของมนุษย์ 

 การฝึกฝนกระบวนการเรียนรู้แก่ผู้เรียนจึงต้องกระตุ้นการท างานและเสริมสร้า งความสามารถของ
สมองทั้ง 3 ด้าน ที่กล่าวมา จึงจะบังเกิดผลการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ คือ บังเกิดความรู้ความเข้าใจที่มีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น บังเกิดความช านาญในทักษะและการปฏิบัติได้คล่องแคล่วขึ้น และที่ส าคัญบังเกิดค่านิยมคุณธรรมที่งอก
งามข้ึนในจิตใจของผู้เรียน 
 
 
 
 



 การสร้างศักยภาพในการคิดของสมอง 
 การจัดการเรียนการสอนตามจุดหมายของการปฏิรูปการเรียนรู้ทศวรรษที่ 2 และเป้าหมายการเรียนรู้
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 มีจุดมุ่งหมายส าคัญ คือ การฝึกฝนให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดและการเรียนรู้ ผู้สอนต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สัมพันธ์กับกระบวนการท างานทาง
สมองของผู้เรียน (Brain Based Learning : BBL) โดยฝึกฝนพฤติกรรมการคิดระดับต่างๆ ตามล าดับทักษะ
กระบวนการคิดท่ีเป็นแกนส าคัญ (Core Thinking Processes) ดังนี้ 

1. การสังเกตลักษณะของสิ่งต่างๆ 
2. การสังเกตและระบุความเหมือน 
3. การสังเกตและจ าแนกความแตกต่าง 
4. การจัดหมวดหมู่สิ่งของหรือตัวอย่างท่ีเข้าพวก 
5. การระบุสิ่งของและจ าแนกตัวอย่างที่ไม่เข้าพวก 
6. การเปรียบเทียบและระบุข้อมูลความรู้ได้ถูกต้อง 
7. การค้นหาสิ่งของที่มีลักษณะหมวดหมู่เดียวกัน 
8. การรวบรวมและจัดล าดับสิ่งของตามขนาด 
9. การรวบรวมและจัดล าดับเหตุการณ์ตามกาลเวลา 

10. การยกตัวอย่างและการกล่าวอ้าง 
11. การสรุปความหมายจากสิ่งที่อ่านหรือฟัง 
12. การสรุปความหมายจากสิ่งที่สังเกตและพบเห็น 
13. การวิเคราะห์เชื่อมโยงความสัมพันธ์ 
14. การวิเคราะห์รูปแบบและจัดล าดับความส าคัญ 
15. การวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างความรู้ความคิด 
16. การน าเสนอข้อมลูความรู้ความคิดเป็นระบบ 
17. การแยกแยะข้อเท็จจริง และรายละเอียดที่เป็นความคิดเห็น 
18. การนิยามและการสรุปความ 
19. การค้นหาความเชื่อพ้ืนฐานและการอ้างอิง 
20. การแยกแยะรายละเอียดที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กันและการใช้เหตุผล 
21. การคิดวิเคราะห์ข้อมูลความรู้จากเรื่องที่อ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
22. การตั้งสมมติฐานและการตัดสินใจ 
23. การทดสอบสมมติฐาน อธิบายสาเหตุและผลที่เกิดขึ้น 
24. การพินิจพิเคราะห์ ท าความกระจ่าง และเสนอความคิดที่แตกต่าง 
25. การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การจัดระบบและโครงสร้าง 
26. การออกแบบสร้างสรรค์และการประยุกต์ดัดแปลง 

 



 รูปแบบการคิดทั้ง 26 ประเภทนี้ ผู้สอนสามารถน ามาสร้างเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ จัดกิจกรรม
การเรียนการสอน มอบหมายให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติและแสดงพฤติกรรมการคิดตามล าดับเนื้อหาการเรียนรู้ 
เหมาะสมกับวัยและจิตวิทยาการเรียนรู้ ตั้งแต่ระดับช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -3  ประถมศึกษาปีที่ 4-6 และ
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ซึ่งจะสะท้อนออกมาได้อย่างชัดเจนว่า ผู้เรียนมีความสามารถคิดคล่อง คิดละเอียด 
คิดกว้าง คิดลึกซึ้ง คิดหลากหลาย และคิดสร้างสรรค์แตกต่างกันไปตามคุณลักษณะและภูมิหลังประสบการณ์
การเรียนรู้ที่สั่งสมอยู่ในสมองเดิมของผู้เรียนแต่ละคน 
 
 การพัฒนากระบวนการคิด 
 การคิดเป็น คิดคล่อง คิดได้ชัดเจน จนสามารถคิดเป็น ปฏิบัติเป็น และแก้ปัญหาได้ จะมีลักษณะเป็น
กระบวนการ การพัฒนาการคิดแก่ผู้เรียนจึงเป็นการสอนกระบวนการและฝึกฝนวิธีการอย่างหลากหลายที่เป็น
ปัจจัยส่งเสริมเก้ือกูลกัน คือ  

1. การสร้างความพร้อมด้านร่างกาย นับตั้งแต่การรับประทานอาหาร ดื่มน้ า การหายใจ การผ่อนคลาย   
      การฟัง เสียงดนตรีหรือฟังเพลง การบริหารสมองด้วยการบริหารร่างกายอย่างถูกวิธี 
2. การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการคิด การเสริมแรงให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  
     และพัฒนาตนเอง 
3. การจัดกิจกรรมและการสร้างเนื้อหาการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อการฝึกฝนวิธีการคิดรูปแบบต่างๆ โดย 
     ใช้การเรียนรู้กระตุ้นผ่านการสอนและการฝึกทักษะการคิด 
4. การจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการคิดตามทฤษฎีต่างๆ ที่ผ่านการวิจัยและ  
     พัฒนามาแล้ว เช่น ทฤษฎีพหุปัญญา ทฤษฎีการสร้างความรู้ หลักเสริมสร้างความเป็นพหูสูต 
     และหลักโยนิโสมนสิการของพุทธศาสนา การจัดกิจกรรมบูรณาการการสอนกับการฝึกทักษะการ 
     คิดในกลุ่มสาระต่างๆ และการเรียนรู้ผ่านการท าโครงงาน เป็นต้น 
5. การใช้เทคนิควิธีการที่ส่งเสริมและพัฒนาการคิดของผู้เรียน สอดแทรกในบทเรียนต่างๆ เช่น เทคนิค 
     การใช้ ค าถาม การอภิปรายโดยใช้เทคนิคหมวก 6 ใบ การท าผังกราฟิก แผนภูมิความรู้ ผังมโนทัศน์   
     และการใช้กิจกรรมบริหารสมอง (brain gym) เป็นต้น ซึ่งมีผู้พัฒนาเทคนิควิธีการเหล่านี้และได้รับ 
     ความนิยมอย่างแพร่หลายในสถานศึกษาต่างๆ 

 หมายเหตุ : การสร้างศักยภาพการคิดผ่านการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดให้แก่ผู้เรียนเป็น
หัวใจส าคัญอย่างยิ่งของการปฏิรูปการศึกษา และยังใช้เกณฑ์ประเมินวิทยฐานะครู รวมทั้งมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของวิชาชีพครู โปรดศึกษาวิธีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด จากคู่มือครูและ
แผนการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกรายวิชา ที่จัดพิมพ์เผยแพร่โดย  บริษัท 
อักษรเจริญทัศน์ อจท. จ ากัด และศึกษาค้นคว้าจาก www.aksorn.com ได้ตลอดเวลา 
 
 
 
 

http://www.aksorn.com/


จุดเน้นการพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน 

ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) 
 

 
        ม.4-6   ทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่าง 
            สร้างสรรค ์
 
       ม. 3     ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
             ทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์ 
 
      ม. 2          ทักษะการสังเคราะห์ ทักษะการประยุกต์ใช้ 
          ความรู้ 
 
     ม. 1   ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการประเมิน 
         ทักษะการสรุป ลงความเห็น 
 
 
    ป. 6   ทักษะการสรุปอ้างอิง ทักษะการน าความรู้ไปใช้ 
 
   ป. 5   ทักษะการแปลความ ทักษะการตีความ 
 
  ป. 4   ทักษะการตั้งค าถาม ทักษะการให้เหตุผล 
 
        ป. 3   ทักษะการรวบรวมข้อมูล ทักษะการเชื่อมโยง 
 
       ป. 2   ทักษะการเปรียบเทียบ ทักษะการจ าแนกประเภท 
 
      ป. 1   ทักษะการสังเกต ทักษะการจัดกลุ่ม 
 
ที่มา  : ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2553). แนวทางการน าจุดเนน้การพัฒนาผู้เรียนสู่การ
ปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. 

 

ทักษะการคิด 
ขั้นสูง 

ทักษะการคิด 
ขั้นพื้นฐาน 



ทักษะการคิดที่น ามาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

 
    
 
 
    
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. (2553). แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ระดับประถมศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 

ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการสร้างความรู้ ทักษะการน าความรู้ไปใช้ ทักษะการรวบรวมข้อมูล ทักษะการระบุ ทักษะการแปลความ 
ทักษะการสังเคราะห์ ทักษะการส ารวจค้นหา ทักษะการเปรียบเทียบ ทักษะการให้เหตุผล ทักษะการ เชื่อมโยง ทักษะกระบวนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการคิดกว้าง ทักษะการคิดไกล ทักษะการจัดโครงสร้าง ทักษะการประเมิน ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ 
ทักษะการสรุปลงความเห็น ทักษะการตีความ ทักษะการสรุปอ้างอิง ทักษะการตั้งค าถาม ทักษะการคัดแยก  

ทักษะการเชื่อมโยง ทักษะการท าให้กระจ่าง ทักษะการน าความรู้ไปใช้ ทักษะการสรุปลงความเห็น ทักษะการสร้างความรู้ ทักษะการ 
หาแบบแผน ทักษะการส ารวจค้นหา ทักษะการจัดโครงสร้าง ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการรวบรวมข้อมูล ทักษะการส ารวจ ทักษะ
การตีความ ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้  ทักษะการให้ค าจ ากัดความ ทักษะการเปรียบเทียบ ทักษะการสังเกต ทักษะการให้เหตุผล 
ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา ทักษะการสรุปอ้างอิง ทักษะการระบุ ทักษะการจ าแนก
ประเภท ทักษะการประเมิน ทักษะการเรียงล าดับ  

ทักษะการเชื่อมโยง ทักษะการน าความรู้ไปใช้ ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการสรุปลงความเห็น ทักษะการสร้างความรู้ ทักษะการ
เชื่อมโยง ทักษะการส ารวจค้นหา ทักษะการสังเกต ทักษะการตีความ ทักษะการรวบรวมข้อมูล ทักษะการสรุปย่อ ทักษะการ
เปรียบเทียบ ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการระบุ ทักษะการจ าแนกประเภท ทักษะการให้เหตุผล ทักษะการพยากรณ์ ทักษะการ
ประเมิน ทักษะการสรุปอ้างอิง ทักษะการเรียงล าดับ  

ทักษะการเชื่อมโยง ทักษะการท าให้กระจ่าง ทักษะการน าความรู้ไปใช้ ทักษะการสรุปลงความเห็น ทักษะการสร้างความรู้ ทักษะการ 
หาแบบแผน ทักษะการส ารวจค้นหา ทักษะการจัดโครงสร้าง ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการรวบรวมข้อมูล ทักษะการส ารวจ ทักษะ
การประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะการให้ค าจ ากัดความ ทักษะการตีความ ทักษะการแปลความ ทักษะการให้เหตุผล ทักษะการเปรียบเทียบ 
ทักษะการตัดสินใจ ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารญาณ ทักษะการจัดกลุ่ม ทักษะการสังเคราะห์ ทักษะการสั งเกต ทักษะการ
จ าแนกประเภท ทักษะการสรุปอ้างอิง   

ทักษะการท าให้กระจ่าง ทักษะการหาแบบแผน ทักษะการรวบรวมข้อมูล ทักษะการสรุปลงความเห็น ทักษะการให้เหตุผล ทักษะการ    
หาความเชื่อพื้นฐาน ทักษะการน าความรู้ไปใช้ ทักษะการส ารวจค้นหา ทักษะการสังเกต ทักษะการสังเคราะห์ ทักษะการพิสูจน์ความ
จริง ทักษะการให้ค าจ ากัดความ ทักษะการตีความ ทักษะการแปลความ ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการเชื่อมโยง ทักษะการจัดกลุ่ม 
ทักษะการเปรียบเทียบ ทักษะการพยากรณ์  ทักษะการคัดแยก ทักษะการสร้างความรู้ ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะการระบุ 
ทักษะการจ าแนกประเภท ทักษะการสรุปย่อ  

ป. 6 

ป. 4 

ป. 3 

ป. 1 

ทักษะการจัดโครงสร้าง ทักษะการรวบรวมข้อมูล ทักษะการให้เหตุผล ทักษะการน าความรู้ไปใช้ ทักษะการส ารวจค้นหา ทักษะการ
สังเกต ทักษะการให้ค าจ ากัดความ ทักษะการตีความ ทักษะการแปลความ ทักษะการวิเคราะห์  ทักษะการเชื่อมโยง ทักษะการ
เปรียบเทียบ ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะการระบุ ทักษะการจ าแนกประเภท ทักษะการจัดระเบียบ ทักษะการสื่อสาร ทักษะ
กระบวนการคิดแก้ปัญหา ทักษะการสรุปลงความเห็น ทักษะการสังเคราะห์ ทักษะการสร้างความรู้  

ป. 5 

ป. 2 



จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   
ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 - 2561) 

นโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552 - 2561) 

วิสัยทัศน์ คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 

เป้าหมาย ภายในปี 2561 มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

ประเด็นหลักของเป้าหมายปฏิรูปการศึกษา 
    1.   พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา และการเรียนรู้ของคนไทย 
    2.   เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
    3.   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารและการจัดการศึกษา 

กรอบแนวทางในการปฏิรูปการศึกษา และการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
    1.   พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ 
    2.   พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ 
    3.   พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
    4.   พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ 
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

  เป้าหมายหลักสูตร/คณุภาพผู้เรียน 
  การจัดการเรียนรู ้
  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  ด้านความสามารถ ทักษะ และคณุลักษณะของผู้เรียน 

โรงเรียนจะต้องประกันได้ว่าผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถ ทักษะ และ
คุณลักษณะของผูเ้รียนตามจดุเน้น  

แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   ด้านการจัดการเรียนรู้ 

1. โรงเรียนจะต้องจัดการเรยีนรู้ให้ผูเ้รียนมีความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะ
ที่เป็นจุดเน้น พร้อมทั้งผลักดัน ส่งเสริม ให้ครูผู้สอนออกแบบและจัดการ
เรียนรู้ตามความถนัด ความสนใจ เต็มศักยภาพของผู้เรียน 

2. การจัดการเรียนรู้พึงจัดให้เช่ือมโยงกับวิถีชีวิต เน้นการปฏิบัติจริงทั้งในและ
นอก ห้องเรียน โดยจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของ
เวลาเรียน 

3. ใช้สื่อ เทคโนโลยีที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียน และเพิ่มพูน
ความรู้ ความเข้าใจ 

4.   แสวงหาความร่วมมือจากชุมชน จัดแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วม 
      ในการจัดการเรียนรู้ 
5. ผู้บริหารต้องเป็นผู้น าทางวิชาการ ตลอดจนก ากับ ดูแล นิเทศการจัดการ 

เรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ และน าผลการนิเทศมาปรับปรุง พัฒนาการเรียน
การสอนของครู 

  ด้านการวัดและประเมินผล 
ครูทุกคนวัดผลและประเมินผลผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามจุดเน้นด้วย

วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย เน้นการประเมินสภาพจริงใช้ผลการประเมิน
พัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง และรายงานคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นอย่างเป็นระบบ 

ท่ีมา :  ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา. (2553). แนวทางการน าจดุเน้นการพฒันาผูเ้รียนสู่การปฏิบติั. กรุงเทพฯ :  

  ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร. 

นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล
มุ่งเน้นให้ผู้เรียน 

  มีความสามารถในการรับรู้ 
  รักที่จะเรียนรู้ในรูปแบบทีห่ลากหลาย 
  สนุกกับการเรียนรู้ 
  มีโอกาสได้เรียนรู้นอกห้องเรียน  
    อย่างสร้างสรรค์ 



การขับเคลื่อนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 และการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สอง (พ.ศ. 2552-2561) ให้ประสบผลส าเร็จตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยให้ทุกภาคส่วนร่วมกัน
ด าเนินการ กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดังนี้ 

 
                                                             

 
                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ที่มา  : ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2553). แนวทางการน าจุดเน้นการพัฒนาผู้เรยีนสู่การ
ปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. 

จุดเน้นตามช่วงวัย คุณลักษณะตามหลักสูตร 

  แสวงหาความรู้ เพ่ือแก้ปัญหาใช้
เ ท ค โ น โ ล ยี  เ พ่ื อ ก า ร เ รี ย น รู้ ใ ช้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีทักษะ
การคิดขั้นสูง ทักษะชีวิตทักษะการสื่อสาร
อย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 

ม. 4-6 

ทักษะความสามารถ       คุณลักษณะ 

 มุ่งม่ันใน  
     การศึกษา และ 
     การท างาน 
 
 
 
 
  อยู่อย่าง 
      พอเพียง 
 
 
 
 
  ใฝ่เรียนรู้ 
 
 
 
 
  ใฝ่ดี 
 
 
 

  รักชาติ ศาสน์ 
      กษัตริย์ 
 
  ซื่อสัตย์สุจริต 
 
  มีวินัย 
 
  ใฝ่เรียนรู้ 
 
  อยู่อย่างพอเพียง 
 
  มุ่งม่ันในการ 
      ท างาน 
 
  รักความเป็นไทย 
 
 
  มีจิตสาธารณะ 

 แสวงหาความรู้ ด้ ว ยตน เอง ใช้
เทคโนโลยี เพ่ือการเรียนรู้ มีทักษะการคิดขั้น
สู ง  ทักษะชีวิ ต  ทักษะการสื่ อสารอย่ าง
สร้างสรรค์ตามช่วงวัย 

ม. 1-3 

 อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง
ทักษะการคิดขั้นพ้ืนฐาน ทักษะชีวิตทักษะ
การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 

ป. 4-6 

 อ่านออก เขียนได้  คิดเลขเป็นมี
ทักษะการคิดขั้นพ้ืนฐาน ทักษะชีวิตทักษะ
การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 

ป. 1-3 



แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 การด าเนินการตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในการขับเคลื่อนหลักสูตร และการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) สู่การปฏิบัติในสถานศึกษานั้น ครูเป็นบุคลากรส าคัญที่สุด ใน
การด าเนินการ ในระดับห้องเรียนในการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย
ตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดังแผนภูมิ 
 
 
 
 
 ท าความเข้าใจให้กระจ่าง  
 

  นโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 
   แนวทางการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น 
   บทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง 
   การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 
 

 
ตรวจสอบ ทบทวน 

วิเคราะห์จุดเด่น จุดพัฒนา 
 

   คุณภาพผู้เรียนในภาพรวมของสถานศึกษา 
   คุณภาพผู้เรียนแยกเป็นรายวิชาและระดับชั้น 
   จุดเด่น จุดพัฒนาของสถานศึกษา 
   จุดเด่น จุดพัฒนาของผู้เรียน 
 

 
ก าหนดเป้าหมาย 

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ตามจุดเน้น 

   ปีการศึกษา 2553 ระยะที่ 1 
   ปีการศึกษา 2554 ระยะที่ 2, 3 
   ปีการศกึษา 2555 ระยะที่ 4, 5 

 
ก าหนดภาระงาน 

การพัฒนาคุณภาพตามจุดเนน้ 
 

   ทบทวน ออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้ 
   ทบทวน ปรับโครงสร้างเวลาเรียน ตารางเรียน 
   ออกแบบการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 
   การวัดผลและประเมินผลตามหลักสูตรและจุดเน้น 
 

ด าเนินการ 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ตามจุดเน้น 

   ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรที่ออกแบบ 
   นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินระหว่างการปฏิบัติงานตามแผน 
   วัดผลและประเมินผลผู้เรียนตามจุดเน้น 
 

 
ตรวจสอบ 

ปรับปรุง พัฒนา 

   ตรวจสอบ ปรับปรุง พัฒนา 
   น าผลการตรวจสอบ ปรับปรุงไปใช้พัฒนา 
 
 

 
สรุป และรายงานผล 
การพัฒนาผู้เรียน 

   ผลการด าเนินงาน 
   ความภาคภูมิใจ และความส าเร็จ 
   ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 

แนวทางการปฏิบัติระดับสถานศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ขั้นที ่ ประเด็นที่เกี่ยวข้อง วิธีการ ผลที่ได้รับ 
1. ท าความ 
    เข้าใจให้ 
    กระจ่าง 

1.  นโยบาย จุดเน้น ยุทธศาสตร์    
    และเป้าหมายการพัฒนา  
    คุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น 
2.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพ 
    ผู้เรียนตามจุดเน้น 
3.  บทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องทั้ง 
    ในและนอกโรงเรียน 
4.  แนวทางการออกแบบหลักสูตร 
    และตารางการเรียนรู้ที่   
    เหมาะสมกับการพัฒนาคุณภาพ 
    ผู้เรียนตามจุดเน้น 

1.  ประชุมชี้แจง 
2.  ประชาสัมพันธ์ 
     ผ่านสื่อต่างๆ  
     ทั้งในระดับ 
     สถานศึกษา  
     และชุมชน สถานศึกษา และชุมชน 

1. ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความตระหนัก เห็น 
   ความส าคัญในบทบาทของตนเอง 
2. มีความเข้าใจในการน าจุดเน้นการ 
   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนไปสู่การปฏิบัติ 
3. มีความร่วมมือในระดับองค์กรและ 
   ชุมชน 
4. ครูมีความรู้ ความเข้าใจในการ 
   ออกแบบหลักสูตร และปรับตาราง 
   เรียนให้เหมาะสมกับจุดเน้น 
5. มีการปรับพฤติกรรมการเรียนการ 
   สอนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
   รอบสอง 

2. ตรวจสอบ  
   ทบทวน     
   วิเคราะห์ 
   จุดเด่น 
   จุดพัฒนา 

 

1.  คุณภาพผู้เรียนในภาพรวมของ 
 สถานศึกษาท้ังจุดเด่นและจุด 
    พัฒนา เช่น ผลการประเมินใน 
    ระดับชาติ สมศ. เขตพ้ืนที่ 
    การศึกษา โรงเรียน ฯลฯ 
2.  ผลการเรียนของผู้เรียนแยกเป็น 
 ระดับชั้นและรายวิชา ระดับ 
 สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา  
 ฯลฯ 

1.  ตรวจสอบ   
    เอกสารข้อมูล 
    ต่างๆ  
2.  วิเคราะห์  
    ข้อมูลที่    
    เกี่ยวข้อง 
3.  ประชุมเชิง 
    ปฏิบัติการ 
4. ประชุมสัมมนา 

1. ข้อมูลสารสนเทศ 
2. จดุเด่น จุดพัฒนาด้านคุณภาพ 
 ผู้เรียน สถานศึกษา และครูผู้สอน 

3. ก าหนด  
   เป้าหมาย 
   การพัฒนา   
   คุณภาพ 
   ผู้เรียนตาม  
   จุดเน้น 
  

1. ตัวชี้วัดภาพความส าเร็จของ 
  สถานศึกษา ระยะที่ 1 ภาค  
    เรียนที่ 2/2553 
2. ตัวชี้วัดภาพความส าเร็จของ 
    สถานศึกษา ระยะที่ 2 ภาค  
    เรียนที่ 1/2554 
3. ตัวชี้วัดภาพความส าเร็จของ  
    สถานศึกษา ระยะที่ 3 ภาค  
    เรียนที่ 2/2554 

1. ประชุมวางแผน 
2. จัดท าแผนพัฒนา 
    คุณภาพ 

เป้าหมายสถานศึกษา และมีแผนการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นใน 
แต่ละระยะที่สอดคล้องกับบริบท และ
ศักยภาพของสถานศึกษา/ผู้เรียน 

 
 
 
 

แนวทางการปฏิบัติระดับสถานศึกษา 
 



ขั้นที ่ ประเด็นที่เกี่ยวข้อง วิธีการ ผลที่ได้รับ 

 4. ตัวชี้วัดภาพความส าเร็จของ   
    สถานศึกษา ระยะที่ 4 ภาค 
    เรียนที่ 1/2555 
5. ตัวชี้วัดภาพความส าเร็จของ 
   สถานศึกษา ระยะท่ี 5 ภาค 
   เรียนที่ 2/2555 

  

4. ก าหนด  
   ภาระงาน 
   การพัฒนา 
   คุณภาพ  
   ตาม    
   จุดเน้น 

1. ทบทวนจุดแข็ง จุดอ่อนของ หลักสูตรสถานศึกษาในแต่ละ 
    องค์ประกอบ เช่น วิสัยทัศน์  
    โครงสร้างเวลาเรียน การจัด 
    รายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม การ  
    จัดตารางเรียน ฯลฯ 
2. ออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้ที่ 
   สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพ 
   ผู้เรียนตามจุดเน้น (พิจารณาได ้
   จากตัวอย่าง 4 ลักษณะ) 
3. ปรับโครงสร้างเวลาเรียน และ 
   ตารางเรียนให้สอดคล้องกับ    
    หลักสูตรการเรียนรู้ที่ออกแบบไว้ 
4. ออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ 
   ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ 
   ผู้เรียนตามจุดเน้นทั้งในและนอก 
   ห้องเรียน 
5. จัดหา จัดท าสื่อ แหล่งเรียนรู้  
   และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ี 
   เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ 
6. ออกแบบการวัดและประเมิน 
   ผลที่หลากหลายและเหมาะสม 
   กับผู้เรียนโดยเน้นการประเมิน 
   สภาพจริง 

1. ประชุม 
    ทบทวน  
    หลักสูตรฯ  
    และปรับปรุง 
    หลักสูตร 
2. ประชุม  
    ปฏิบัติการ 
    ปรับโครงสร้าง  
    เวลาเรียน  
    และจัดท า 
    แผนการ 
    เรียนรู ้
3. ส ารวจ จัดหา 
   พัฒนาสื่อและ 
   แหล่งการ  
   เรียนรู ้

1. สถานศึกษามีหลักสูตรการเรียนรู้ 
   ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ 
   ผู้เรียนตามจุดเน้น 
2. ตารางเรียนใหม่ 
3. ครูผู้สอนมีวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ 
    หลากหลายตามจุดเน้น 
4. สื่อ แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
5. มีเครื่องมือ วิธีการวัดผล และ 
   ประเมินผลตามจุดเน้น 

5. ด าเนินการ 
    พัฒนา   
    คุณภาพ  
    ผู้เรียน  
    ตาม 
    จุดเน้น 

1. จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรและ 
   ตารางเรียนที่ออกแบบไว้ โดย 
   เน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   ตามจุดเน้น 
2. วัดและประเมินผลความก้าวหน้า 
    ของผู้เรียนระหว่างเรียน 
3. วัดและประเมินผลคุณภาพ 
    ผู้เรียนตามตัวชี้วัดของจุดเน้น 

1. ครูจัดกิจกรรม 
    การเรียนรู้ 
    อย่างหลากหลาย 
    ทั้งในและนอก 
    ห้องเรียน อย่างหลากหลายทั้งและนอกห้องเรียน 
2. ออกแบบการ 
  วัดและประเมิน 
  ผลที่สอดคล้อง  กับจุดเน้น 

1.  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตาม 
 จุดเน้น 
2.  ครูมีรูปแบบและนวัตกรรมการ 
 จัดการเรียนรู้ที่น าไปพัฒนา 
 คุณภาพผู้เรียนได้ตามจุดเน้น 



ขั้นที ่ ประเด็นที่เกี่ยวข้อง วิธีการ ผลที่ได้รับ 

6. ตรวจสอบ 
   ปรับปรุง 
   พัฒนา 

1. ตรวจสอบ ประเมินผลการ 
   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม 
   จุดเน้นในขั้นที่ 5 
    - การใช้หลักสูตรการเรียนรู้ที่ 
  ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ 
  ผู้เรียนตามจุดเน้น 
    - การใช้โครงสร้างเวลาเรียน 
      และตารางเรียนตามรูปแบบ 
      ของหลักสูตรการเรียนรู้ 
    - การจัดการเรียนรู้ที่ 
      หลากหลายทั้งในและนอก 
      ห้องเรียน 
    - การวัดและประเมินผลที่เน้น 
      การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม 
  จุดเน้น 
2. น าผลการตรวจสอบปรับปรุง 
   จุดอ่อน และพัฒนาจุดเด่น 

1. ประชุมครูเพ่ือ 
    ประเมินผล   
    การน า 
    หลักสูตรไปใช้ 
2. ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
   ประเมินตนเอง 
3. ตรวจสอบ 
   แผนการจัดการ 
   เรียนรู ้

1. หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
    ได้รับการพัฒนา 
2. กระบวนการบริหารหลักสูตรมี 
    การขับเคลื่อน 
3. ผู้เรียนมีการพัฒนาตามจุดเน้น 

7. สรุป และ 
   รายงานผล 
   การพัฒนา 
   ผู้เรียน 

1. สรุปผลการพัฒนาคุณภาพ  
   ผู้เรียนตามจุดเน้นในด้านการ   
   ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน  
   ปัญหา อุปสรรค และ  
   ข้อเสนอแนะ 
2. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพ 
   ผู้เรียนตามจุดเน้น เมื่อสิ้นสุด 
   ตามระยะท่ี 1-5  
3. น าผลจากรายงานไปใช้ในการ 
   วางแผนและพัฒนา 

1. ประชุมสัมมนา 
   แลกเปลี่ยน 
   เรียนรู ้
2. น าเสนอผลงาน 
    คุณภาพ ผู้เรียน 
    ตามจุดเน้น 
3. จัดนิทรรศการ 
    แสดงผลงาน  
    หรอื  
   ประชาสัมพันธ์ 
   ผลงานสู่  
    สาธารณชน 
4. สรุป รายงาน  
    ผล เสนอผู้ที่ 
    เกี่ยวข้อง 

1. มีผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
    ตามจุดเน้น 
2. มีแนวทางและนวัตกรรมการ 
    พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น 
3. มีหลักฐานและร่องรอยในการ 
    พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น 
4. มีความภาคภูมิใจในความส าเร็จ 
5. ได้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

 

ที่มา  : ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2553). แนวทางการน าจุดเน้นการพัฒนาผู้เรยีนสู่การ
ปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. 



 

    ตรวจสอบ ทบทวนรายวิชา 
และกิจกรรมในความรับผิดชอบ 

   โครงสร้างรายวิชา ตารางเรียน 
   หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดกิจกรรม และโครงการ 
   สื่อ และแหล่งการเรียนรู้ 

วิเคราะห์ผู้เรียน  
รายบุคคล 

   จัดท าข้อมูลสารสนเทศระดับชั้นเรียน 
   จัดกลุ่มการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น 

ก าหนดแนวทาง 
การจัดการเรียนรู ้

ที่สอดคล้องกับจุดเน้น 

    รูปแบบกิจกรรมในและนอกห้องเรียน 
    หน่วยการเรียนรู้ กิจกรรมโครงการ 
    แผนการจัดการเรียนรู้ 

     ด าเนินการจัดการเรียนรู้ 

    จัดการเรียนรู้ตามแนวทางที่ออกแบบ 
    วัดและประเมินผลการพัฒนาผู้เรียน 
    วิจัย และนวัตกรรมการเรียนรู้     
    นิเทศ ติดตาม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

น าเสนอผลการพัฒนา 
ผู้เรียนตามจุดเน้น 

   รายงานผลการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล/กลุ่ม 
 รายงานผลการพัฒนาตามจุดเน้น 
 รายงานการพัฒนาวิจัย/นวัตกรรมการเรียนรู้ 

   รายงานภาพความส าเร็จ อุปสรรค และปัญหา 

 
             
 
    
 
                   
 
      
 

 

 

 

 

 

แนวทางการปฏิบัติระดับห้องเรียน 



 
  

ขั้นที ่ ประเด็นที่เกี่ยวข้อง วิธีการ ผลที่ได้รับ 

1. ตรวจสอบ
ทบทวนรายวิชา 
และกิจกรรมใน
ความรับผิดชอบ 

1. โครงสร้างรายวิชา โครงสรา้ง 
    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2. ตารางเรียนหน่วยการเรียนรู้ 
3. แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา 
   ผู้เรียนและแผนปฏิบัติการ 
   โครงการต่างๆ 
4. สื่อ แหล่งการเรียนรู้ และภูมิ 
   ปัญญาท้องถิ่น 
5. คุณภาพผู้เรียนทุกระดับทั้งใน 
   ภาพรวมและแยกรายวิชา เช่น  
   NT, O-Net, สมศ., เขตพ้ืนที ่
   การศึกษา 
     
 

1. ศึกษาเอกสาร ข้อมูล 
    ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการ 
    พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
    ตามจุดเน้น 
2. วิเคราะห์จุดเด่น จุด    
    พัฒนาทุกด้าน 
3. น าข้อมูลของสถานศึกษา 
    มาเปรียบเทียบกับแนว 
    ทางการพัฒนาคุณภาพ 
    ผู้เรียนตามจุดเน้นของ   
    สพฐ. 
4. ตรวจสอบความสอดคล้อง 
    ของสื่อแหล่งการเรียนรู้ฯ  
    สถานศึกษาท่ีปรับปรุง 
    ใหม่และสิ่งที่ใช้อยู่เดิม 

1. ได้จุดเด่น จุดพัฒนา 
    ของรายวิชาและ 
    กิจกรรมในความ 
    รับผิดชอบ 
2. ได้แนวทางการ      
    ปรับปรุง/พัฒนา 
    รายวิชาและกิจกรรม 
    ให้สอดคล้องกับแนว 
    ทางการพัฒนา 
    คุณภาพผู้เรียนตาม 
    จุดเน้นของ สพฐ. และ 
    สถานศึกษา 
3. มีข้อมูลพ้ืนฐานในการ 
   ก าหนดทิศทางการ  
   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   ตามจุดเน้น 

2.  วิเคราะห์ 
     ผู้เรียนเป็น 
     รายบคุคล 

1. ข้อมูลด้านสติปัญญา ทักษะ  
    ความสามารถ แลคุณลักษณะ 
2. สุขภาพ ร่างกาย 
3. พ้ืนฐานครอบครัว เศรษฐกิจ 
4. สังคม เพ่ือน และผู้เกี่ยวข้อง 
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
6. ผลงานที่ภาคภูมิใจประสบ 
   ความส าเร็จ 
7. ผลกระทบที่เป็นปัญหา 

1. ศึกษา รวบรวมข้อมูล 
    รายบุคคล โดยวิธีการ  
    ดังนี้ 
    - ตรวจสอบจากข้อมูล 
      เอกสารของสถานศึกษา 
      และ Portfolio นักเรียน 
    - สอบถาม 
    - สัมภาษณ์ 
    - สังเกต ฯลฯ 
2. วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย 
    ของผู้เรียนรายบุคคล 
3. จัดกลุ่มผู้เรียน โดยให้ 
    แต่ละกลุ่มมีความ 
    สอดคล้องใกล้เคียงกัน 
    ตามจุดเน้นระดับชั้น 

1. มีข้อมูลพ้ืนฐานของ 
    ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
2. มีข้อมูลที่เป็นจุดเด่น  
   จุดพัฒนาของผู้เรียน 
   รายบุคคล และราย 
   กลุ่ม 
3. มีหลักฐาน ร่องรอย 
    เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา 
    ผู้เรียนเป็นรายบุคคล     
    รายกลุ่มอย่างเปน็ 
    รูปธรรม 

 

แนวทางการปฏิบัติระดับห้องเรียน 



ขั้นที ่ ประเด็นที่เกี่ยวข้อง วิธีการ ผลที่ได้รับ 
3.  ก าหนด
แนวทางการ
จัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับ
จุดเน้น 

1. หน่วยการเรียนรู้ 
2. แผนการจัดการเรียนรู้ 
3. แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา  
    ผู้เรียน 
4. แผนปฏิบัติการโครงการและ 
    กิจกรรมพิเศษต่างๆ 
5. สื่อ แหล่งการเรียนรู้ ภูมิปัญญา 
6. การวัดและประเมินผล 
 

1. ออกแบบการจัดการ 
    เรียนรู้และการจัด  
    กิจกรรมที่หลากหลาย  
    เหมาะสมกับจุดเน้นการ 
    พัฒนาผู้เรียน และ 
    ตารางเรียนที่ก าหนด 
2. จัดท า จัดหาสื่อ แหล่ง 
    การเรียนรู้ฯ ให้สอดคล้อง 
    กับกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 
    ออกแบบ 
3. ออกแบบเครื่องมือวัดผล 
    และประเมินผลที่ 
    หลากหลาย โดยเน้น 
    การประเมินสภาพจริง 
    ในระดับชั้นเรียน 

1. มีแนวทางในการพัฒนา 
   ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
   และรายกลุ่มสอดคล้อง 
   ตามจุดเน้น 
2. มีรูปแบบการจัดการ 
   เรียนรู้ที่เหมาะสมกับ 
   ผู้เรียนตามจุดเน้น 
3. มีสื่อ แหล่งการเรียนรู้ที่ 
   หลากหลายสอดคล้อง  
   ตามจุดเน้น 
4. มีเครื่องมือวัดและ 
   ประเมินคุณภาพผู้เรียน 
   ตามจุดเน้น 

4.  ด าเนินการ 
    จัดการ 
 เรียนรู้ 

1. การจัดการเรียนรู้ตามจุดเน้น 
   ทั้งในและนอกห้องเรียน 
2. การประเมินความก้าวหน้าของ 
   ผู้เรียน 
3. การประเมินคุณภาพผู้เรียน  
   ตามจุดเน้น 
4. การพัฒนานวัตกรรมการ 
   เรียนรู ้
5. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
   ผู้เรียนในระดับชั้นเรียน 
6. การนิเทศ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1. จัดการเรียนรู้ในห้องเรียน 
    ตามแผนการจัดการ 
    เรียนรู ้
2. จัดกิจกรรมนอกห้องเรียน 
    ที่ส่งเสริมจุดเน้นตาม 
    ศักยภาพผู้เรียน 
3. วัดและประเมินผล    
    ความก้าวหน้าของ 
    ผู้เรียนและประเมิน 
    คุณภาพตามจุดเน้น 
4. พัฒนานวัตกรรมการ 
    เรียนรู้ที่ช่วยให้เกิดการ 
     พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
    ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม 
5. น าผลการประเมินไปใช้ 
    พัฒนาและแก้ไขปัญหา 
    ผู้เรียนตาม 
    กระบวนการวิจัย 
6. ครูผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องมี 
   การนิเทศแลกเปลี่ยน 
   เรียนรู้ โดยเน้นการ 
   สร้างความร่วมมือ 

1. ผู้เรียนมีทักษะความ 
   สามารถและคุณลักษณะ 
   ตามจุดเน้น 
2. ชุมชนมีส่วนร่วมในการ 
    จัดการเรียนรู้ 
3. มีการใช้นวัตกรรมการ   
    เรียนรู้ตามจุดเน้น 
4. ผู้เรียนได้แสดงออก 
    ตามศักยภาพของ 
    ตนเอง 
5. มีการพัฒนาคุณภาพ 
   ผู้เรียน โดยใช ้
   กระบวนการวิจัย 
6. มีการสร้างความร่วมมือ 
   ระหว่างครูและผู้ที่ 
   เกีย่วข้อง 
7. มีการน าหลักสูตรการ 
    เรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติ 



ขั้นที ่ ประเด็นที่เกี่ยวข้อง วิธีการ ผลที่ได้รับ 
5. น าเสนอผล 
    การพัฒนา 
     ผู้เรียนตาม 
     จุดเน้น 

1. ผลการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น 
   รายบุคคลและรายกลุ่ม 
2. ผลการพัฒนานวัตกรรมการ 
   เรียนรู ้
3. ผลการวิจัยในชั้นเรียน 
4. ผลการพัฒนาหลักสูตรการ 
   เรียนรู้ในระดับห้องเรียน 
 

1. ประเมินผลการพัฒนา 
    คุณภาพผู้เรียนตาม 
    จุดเน้นด้วยวธิีการ 
    ต่างๆ 
2. วิเคราะห์และสรุปผล 
    การพัฒนาผู้เรียนทั้ง 
    รายกลุ่มและรายบุคคล 
     ตามจุดเน้น 
3. น าผลการพัฒนาผู้เรียน 
 ไปจัดท าเป็นข้อมูลใน 
 ระดับห้องเรียนเพ่ือใช้ 
     ในการพัฒนาผู้เรียน 
     ตามจุดเน้น 
4. สรุปผลการน านวัตกรรม 
    การเรียนรู้และการวิจัย 
    ในชั้นเรียน 
5. จัดท ารายงานผลการ 
    พัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น 
    ระดับห้องเรียนใน 
    ความรับผิดชอบ 
6. จัดท ารายงานผลการ 
    พัฒนาหลักสูตรการ 
    เรียนรู้ระดับห้องเรียน 
    ในความรับผิดชอบ 

1. มีผลการพัฒนาผู้เรียน 
   ตามจุดเน้นในทุกมิติทั้ง 
   รายบุคคล รายกลุ่ม  
   และระดับห้องเรียน 
2. มีหลักสูตรการเรียนรู้ 
   ระดับห้องเรียนที่เป็น 
    ตัวอย่างในการพัฒนา 
    ผู้เรียนตามจุดเน้น 
3. มีการวิจัยในชั้นเรียน 
   ที่เป็นแนวทางในการ 
   พัฒนาผู้เรียนตาม 
    จุดเน้น 
4. มีรูปแบบความร่วมมือ 
   ของครูและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
5. มีเอกสารรายงาน และ 
   ข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็น 
   ร่องรอย หลักฐานใน 
   การพัฒนาผู้เรียนตาม 
   จุดเน้น 

 
ที่มา  : ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2553). แนวทางการน าจุดเนน้การพัฒนาผู้เรียนสู่การ
ปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. 

 
 
 

 
 
 
 
 



แนวทางการประเมินตามจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน 

  

จุดเน้น : ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน 

ชั้น 
ความสามารถและ

ทักษะ 
วิธีการวัดและประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ป. 1 ทักษะการสังเกต

และ ทักษะการจัด
กลุ่ม 

1. ให้ผู้เรียนสังเกต 
   รูปภาพผลไม้ หรือ 
   สัตว์ ฯลฯ แลว้ให้ 
   ผู้เรียนจัดกลุ่ม 
   รูปภาพ ผลไม้ หรือ 
   สัตว์ ฯลฯ พร้อมกับ 
   บอกเหตุผลใน การ 
   จัดกลุ่ม หรือ 
2. จัดวัสดุหรือสิ่งของ 
    ให้ผู้เรียนสังเกตแล้ว 
    ให้ผู้เรียนจัดกลุ่ม 
    วัสดุหรือสิ่งของ  
    พร้อมกับบอก 
    เหตุผลในการจัด 
    กลุ่มโดยมีครูคอย 
    สังเกตการณ์การจัด 
    กลุ่มและการอธิบาย  
    เหตุผลในการจัด 
    กลุ่มของ ผู้เรียน  
    ฯลฯ 

-  แบบทดสอบ 
-  แบบบันทึก 
   การสังเกตจัดกลุ่ม  
   และบอกเหตุผล 
   การจัดกลุ่ม 

ผ่าน : 
ผู้เรียนจัดกลุ่ม และบอกเหตุ
ผลได้ถูกต้องและเหมาะสม 
หมายเหตุ  
เกณฑ์การประเมินอาจจะ
จัดเป็น ระดับคุณภาพก็ได้ 
ถ้าหากมีการจัดกลุ่มหรือ
บอกเหตุผลหลายรายการ 
เช่น ถ้าหากมีการสังเกตแล้ว
สามารถจัดกลุ่มและบอกเหตุ
ผลได้ 6 รายการ อาจ
ก าหนดเกณฑ์การประเมิน 
ดังนี้ 
ระดับ 1 จัดกลุ่ม แต่บอก 
           เหตุผลไม่ได้ 
ระดับ 2 จัดกลุ่มและบอก 
           เหตุผลได้ 1-2  
           รายการ (ผ่าน) 
ระดับ 3 จัดกลุ่มและบอก 
           เหตุผลได้ 3-4  
           รายการ 
ระดับ 4 จัดกลุ่มและบอก 
           เหตุผลได้ 5-6  
           รายการ 

 
 
 
 
 

ทกัษะการคิด 



ชั้น 
ความสามารถ และ

ทักษะ 
วิธีการวัดและประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ป. 2 ทักษะการ

เปรียบเทียบ 
และทักษะการ
จ าแนก 

1. ให้ผู้เรียนสังเกต 
    รูปภาพ วัสดุ หรือ 
    สิ่งของ ฯลฯ ที่มี 
    ขนาดให้นักเรียน 
    เปรียบเทียบต่างกัน 
    แล้วขนาดหรือความ 
    สูงและจ าแนก 
    รูปภาพ วัสดุ หรือ 
    สิ่งของ ฯลฯ ที่มี 
    ลักษณะเหมือนกัน 
   หรือคล้ายกันพร้อม 
   กับบอกเหตุผล หรือ 
2. ให้นักเรียนสังเกต 
   วัสดุ หรือสิ่งของ ซ่ึง 
   วัสดุหรือสิ่งของที่ 
   น ามาให้นักเรียน 
   สังเกตเป็นวัสดุหรือ 
   สิ่งของชนิดเดียวกัน  
   เช่น ก้อนหิน ใบไม้  
   ดินสอ ปากกา ฯลฯ  
   แต่มีขนาด หรอืมี 
   ความสูง หรือความ 
   ยาวต่างกัน แล้วให้ 
   ผู้เรียนเปรียบเทียบ 
   ขนาด หรือความสูง    
   หรือความยาวจาก 
   นั้นให้ผู้เรียนจ าแนก 
   สิ่งของที่ไม่เหมือนกัน  
   หรือแตกต่างกันไว้ 
   เป็นหมวดหมู่พร้อม 
   กับอธิบายเหตุผล 
   การจ าแนก ครู 
   สังเกตการณ์ 
   เปรียบเทียบและการ 
   จ าแนกของผู้เรียน ฯลฯ 

- แบบทดสอบ 
- แบบบันทึก 
  การสังเกต  
  การเปรียบเทียบ 
  และการจ าแนก 
 

ผ่าน : 
 ผู้เรียนเปรียบเทียบ 
 หรือจ าแนก และบอกเหตุ 
   ผลได้ถูกต้อง และเหมาะสม 
หมายเหตุ  
 เกณฑ์การประเมินอาจจะ 
  จัดเป็น ระดับคุณภาพก็ได้  
  ถ้าหากมีการเปรียบเทียบ 
  หรือจ าแนกแล้วบอกเหตุผล 
  หลายรายการ เช่น ถ้าหากมี 
  การสังเกตแล้วสามารถ 
  เปรียบเทียบ หรือจ าแนก   
  แล้วบอกเหตุผลได้ 8 ราย 
  การ อาจก าหนดเกณฑ์การ 
  ประเมิน ดังนี้ 
  ระดับ 1 เปรียบเทียบ หรือ 
             จ าแนกแต่บอก 
             เหตุผลไม่ได้  
  ระดับ 2 เปรียบเทียบ หรือ 
             จ าแนกแล้วบอก 
             เหตุผลได้ 1-3  
             รายการ (ผ่าน)  
 ระดับ 3 เปรียบเทียบ หรือ 
            จ าแนกแล้วบอก 
            เหตุผลได้ 4-5  
            รายการ  
 ระดับ 4 เปรียบเทียบ หรือ 
           จ าแนกแล้วบอกเหตุ 
           ผลได้ 6-8 รายการ 

 



ชั้น 
ความสามารถ 

และทักษะ 

วิธีการวัดและประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

ป. 3 ทักษะการรวบรวม
ข้อมูล และทักษะ
การเชื่อมโยง 

1. ให้ผู้เรียนวางแผน/    
   ออกแบบ ก าหนด 
   จุดประสงค์ วิธีการ 
   เก็บรวบรวมข้อมูล  
   และน าเสนอข้อมูล 
   จาก สถานการณ์ที่ 
   ก าหนดให้ 
2. ให้ผู้เรียนเลือกข้อมูล 
   ที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กัน  
   และบอกความหมาย 
   ของข้อมูลโดยอาศัย 
   ความรู ้และประสบการณ ์
   เดิมของตนเองพร้อม 
   กับอธิบายเหตุผล 
   ประกอบ 

- แบบทดสอบ 
  สถานการณ์ 
  ปฏิบัติจริง 
 

ผ่าน : 
 -  ผู้เรียนวางแผน/ออกแบบ 
  ก าหนดจุดประสงค์ วิธีการ 
     เก็บรวบรวมข้อมูล และ 
     น าเสนอข้อมูลได้เหมาะสม 
     ตามประเด็นที่ก าหนด 
 -  ผู้เรียนเลือกข้อมูลที่ 
     เกี่ยวข้อง สัมพันธ์กัน และ 
     บอกความหมาย และ 
     อธิบายเหตุผลของข้อมูล 
     ไดเ้หมาะสม 

ป. 6 ทักษะการสรุป
อ้างอิง และทักษะ
การน าความรู้ไปใช้ 

1. ประเมินทักษะการ 
    สรุปอ้างอิง โดยการ 
    ก าหนดสถานการณ์ 
    หรือเรื่องราวต่างๆ  
    จากหนังสือพิมพ์  
    ข้อความจากโฆษณา  
    แล้วให้ผู้เรียนสรุป 
    ความเป็นไปได้  
    พร้อมกับสรุปข้อ 
    อ้างอิงจากแหล่งข้อมูล 
    ที่เชื่อถือได้ 
2. ก าหนดเนื้อหาหรือ   
    เรื่องราวให้ผู้เรียน 
    อ่าน แล้วให้ผู้เรียน 
    สรุป และบอกวิธีการ 
    ทีจ่ะน าไปใช้ในชีวิต 
    ประจ าวันโดยการต่อ 
    ยอดจากเนื้อหา 
    หรือเรื่องราวที่อ่าน 

- แบบทดสอบ 
  การสรุปอ้างอิง 
- แบบทดสอบการ 
  น าความรู้ไปใช้ 

ผ่าน : 
 - สรุปสถานการณ์ หรือ 
    เรื่องราวต่างๆ และมีการ 
    อ้างอิง แหล่งข้อมูลได้ 
    เหมาะสม 
 -  สรุปและบอกวิธีการน า 
     ข้อสรุปจากสถานการณ์ 
     หรือเรื่องราวต่างๆ ไปใช้ 
     ในชีวิตประจ าวันได้ 
     เหมาะสม 



จุดเน้น : ทักษะการคิดขั้นสูง 

ชั้น 
ความสามารถ และ

ทักษะ 
วิธีการวัดและประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ม. 1 ทักษะการวิเคราะห ์

ทักษะการประเมิน 
และทักษะการสรุป 
ความคิดเห็น 
 

1. ประเมินทักษะการ 
    คิดวิเคราะห์ โดย    
    การก าหนด 
    สถานการณ์ให้   
    ผู้เรียน แล้วตั้ง 
    ค าถามให้ผู้เรียน 
    วิเคราะห์ 
2. ก าหนดสถานการณ ์
   หรือค าถามแล้วให้ 
   ผู้เรียนประเมินหรือ 
   ตัดสิน 
3. ก าหนดสถานการณ ์
    ให้ผู้เรียนแล้วตั้ง 
    ค าถามให้ผู้เรียนสรุป 
    แ ล ะ พ ร้ อ ม กั บ
อธิบาย 
    เหตุผล 

- แบบทดสอบ 
  สถานการณ์ 
 

ผ่าน : 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลจาก 
      สถานการณ์ได้ 
      เหมาะสม 
 2. สรุปและอธิบาย 
      เหตุผลได้เหมาะสม 

 ม. 
4-6 

ทักษะการคิด
แก้ปัญหา 
อย่างสร้างสรรค์ 

ประเมินทักษะการคิด
แ ก้ ปั ญ ห า อ ย่ า ง
สร้ า งสรรค์  โ ดยการ
ก าหนดสถานการณ์ให้
ผู้ เรียนแก้ปัญหา โดย
เน้นการแก้ปัญหาเชิง
บ ว ก ที่ เ ป็ น วิ ธี ก า ร ที่
สร้างสรรค์ และมีความ
เป็นไปได้ในการน าไปใช้
แก้ปัญหาในชีวิตจริง 

- แบบทดสอบ 
  สถานการณ์ท่ีเน้น 
  การคิดแก้ปัญหา 
  อย่างสร้างสรรค์ 

ผ่าน : 
 ผู้เรียนแก้ปัญหาจาก 

   สถานการณ์ท่ีก าหนดให้ได้
 เหมาะสมอย่างสร้างสรรค์ 

   และมีความเป็นไปได้ใน 

   การแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

 
ที่มา  : ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2553). แนวทางการน าจุดเนน้การพัฒนาผู้เรียนสู่การ
ปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. 
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รหัสวิชา ส14102      เวลา 40 ชั่วโมง/ปี 
 
 ศึกษา วิเคราะห์ การนับช่วงเวลาเป็นทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ ยุคสมัยในการศึกษาประวัติ
ของมนุษยชาติโดยสังเขป ประเภทหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่น การตั้งหลักแหล่งและ
พัฒนาการของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์โดยสังเขป ยกตัวอย่างหลักฐานที่พบใน
ท้องถิ่นที่แสดงพัฒนาการของมนุษยชาติในดินแดนไทย พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย ด้านการเมืองการ
ปกครอง และเศรษฐกิจโดยสังเขป ประวัติและผลงานของบุคคลส าคัญสมัยสุโขทัย  ภูมิปัญญาไทยที่ส าคัญสมัย
สุโขทัยที่น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์  
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม  
กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิต
สาธารณะ   
 
ตัวช้ีวัด 
 ส 4.1    ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3       
 ส 4.2        ป.4/1, ป.4/2       
 ส 4.3    ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3  
 รวม 8 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างรายวิชา ประวัติศาสตร์  ป. 4 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ

เรียนรู้ / 
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง)  
น้ าหนัก
คะแนน 

1 เวลา ช่วงเวลา และ
ยุ ค ส มั ย ท า ง
ประวัติศาสตร์ 

ส 4.1  ป.4/1  
          
         

การนับช่วงเวลาเป็นทศวรรษ ศตวรรษ                  
และสหัสวรรษ ท าให้เข้าใจช่วงเวลาของ
เหตุการณ์ที่ปรากฏในเอกสารต่างๆ 

4  

2 ยุ ค ส มั ย ท า ง
ประวัติศาสตร์ 

ส 4.1  ป.4/2 
 

การแบ่งยุคสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์
เ ป็ น ยุ คก่ อนประวั ติ ศ าสต ร์ แล ะยุ ค
ประวัติศาสตร์นั้น ท าให้เกิดความเข้าใจที่
ตรงกันต่อการศึกษาประวัติของมนุษยชาติ 

4  

3 การศึกษา
ประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น 

ส 4.1  ป.4/3 
            

หลักฐานที่ใช้ในการศึกษาความเป็นมา
ขอ งท้ อ งถิ่ น นั้ น  มี ทั้ ง ห ลั ก ฐ านทา ง
ประวัติศาสตร์ชั้นต้นและ ชั้นรอง 

6  

4 การตั้งถ่ินฐานและ             
การด ารงชีวิตของ
มนุษยใ์นดินแดน
ไทย     ในดินแดนไทย 

ส 4.2  ป.4/1 
 

การตั้งหลักแหล่งและพัฒนาการของมนุษย์ 
ยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์ 
ในบริเวณต่างๆ ในดินแดนไทยนั้นขึ้นอยู่
กับปัจจัยส าคัญหลายประการ โดยมี
หลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็นสิ่งยืนยัน 

4  

5 พัฒนาการของมนุษย์
สมัยประวัติศาสตร์            
ในดินแดนไทย 

ส 4.2  ป. 4/2 
 

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ชั้นต้นและชั้น
รองที่พบในท้องถิ่น ท าให้ได้ข้อมูลที่แสดง
ถึงพัฒนาการของมนุษยชาติในดินแดนไทย 

6  

6 พัฒนาการของสมัย
สุโขทัย 

ส 4.3  ป.4/1 
 

อาณาจักรสุโขทัยมีพัฒนาการทั้งด้านการเมือง 
การปกครอง และเศรษฐกิจ โดยมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นผู้น าส าคัญในการพัฒนา 

5  

7 บุคคลส าคัญสมัย
สุโขทัย 

ส 4.3  ป.4/2 
 

พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ พ่อขุนรามค าแหงมหาราช 
และพระมหาธรรมราชาที่ 1 เป็นบุคคลส าคัญ 
ที่พัฒนาอาณาจักรสุโขทัยทั้งด้านการเมือง 
การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

5  

8 ภูมิปัญญาสมัย
สุโขทัย 

ส 4.3  ป.4/3 
 

ภูมิปัญญาสมัยสุโขทัยเป็นสิ่งที่มีคุณค่าท า
ให้เกิดความภาคภูมิใจและควรค่าแก่การ
อนุรักษ์ 

6  



โครงสร้างแผนฯ ประวัติศาสตร์ ป. 4  
เวลา  40  ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ 
แผนการจัด 
การเรียนรู ้

วิธีสอน/กระบวนการจัด 
การเรียนรู ้

ทักษะการคิด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  
เวลา ช่วงเวลา และยุค
สมัยทางประวัติศาสตร์ 

1. ทศวรรษ  - วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้ 
  แบบร่วมมือ : เทคนิคเล่าเรื่อง 
  รอบวง 

1. ทักษะการรวบรวมข้อมูล 
2. ทักษะการจ าแนก 
3. ทักษะการน าความรู้ไปใช ้

1 

2. ศตวรรษ - วิธีสอนแบบโมเดลซิปปา                    
  (CIPPA Model) 

1. ทักษะการรวบรวมข้อมูล 
2. ทักษะการระบุ 
3. ทักษะการจ าแนก 
4. ทักษะการน าความรู้ไปใช ้

1-2 

3. สหัสวรรษ     - วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้ 
  แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่คิดสี่ 
  สหาย  

1. ทักษะการรวบรวมข้อมูล 
2. ทักษะการจ าแนก 
3. ทักษะการน าความรู้ไปใช ้

1 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
ยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ 

1. การแบ่งยุค  
   สมัยใน  
   การศึกษา        
   ประวัติศาสตร์ 

- วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้       
  (Inquiry Method : 5E) 

1. ทักษะการวิเคราะห์ 
2. ทักษะการตีความ 
3. ทักษะการให้เหตุผล 
4. ทักษะการสรุปความ 

1-2 

2. ยุคสมัยที่ใช้ใน
 การศึกษา    
  ประวัติศาสตร์ไทย 

- วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :      
   กระบวนการเรียนความรู้ 
   ความเข้าใจ 

1. ทักษะการวิเคราะห์ 
2. ทักษะการตีความ 
3. ทักษะการให้เหตุผล 

1-2 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
การศึกษา
ประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น 

1. ประเภทของ   
    หลักฐานเกี่ยวกับ   
   ท้องถิ่น 

- วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้     
  (Inquiry Method : 5E)  

1. ทักษะการวิเคราะห์ 
2. ทักษะการตีความ 
3. ทักษะการให้เหตุผล 

1-2 

2. การศึกษา 
   หลักฐาน 
   เกี่ยวกับท้องถิ่น 

- วิธีสอนโดยใช้ทักษะ 
   กระบวนการเผชิญ 
   สถานการณ์ 

1. ทักษะการส ารวจ 
2. ทักษะการวิเคราะห์ 
3. ทักษะการตีความ 
4. ทักษะการให้เหตุผล 
5. ทักษะการประเมิน 

1-2 

 
 
 
 



โครงสร้างแผนฯ ประวัติศาสตร์ ป. 4 (ต่อ) 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
แผนการจัด 
การเรียนรู ้

วิธีสอน/กระบวนการจัด 
การเรียนรู ้

ทักษะการคิด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
การตั้งถิ่นฐานและ
การด ารงชีวิตของ
มนุษยใ์นดินแดนไทย 

1. ปัจจัยที่มีผลต่อ                 
    การตั้งถ่ินฐาน                 
    ของมนุษย์ 

- วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้ 
   แบบร่วมมือ : เทคนิคร่วมกัน 
   คิด 

1. ทักษะการวิเคราะห์
2. ทักษะการสรุปลง
 ความเห็น  

1 

 2. การตั้งหลักแหล่ง                
   ของมนุษย์สมัย            
   ก่อนประวัติศาสตร์                       
   ในดินแดนไทย 

- วิธีสอนแบบสืบเสาะหา 
   ความรู้   
   (Inquiry Method : 5E) 

1. ทักษะการวิเคราะห์ 
2. ทักษะการรวบรวม 
    ข้อมูล 

1-2 

3. พัฒนาการของ            
    ชุมชนสมัยก่อน 
    ประวัติศาสตร์ 

- วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้ 
  แบบร่วมมือ : เทคนิคกลุ่ม 
  สืบค้น 

- ทักษะการวิเคราะห์ 1 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 
พัฒนาการของมนุษย์
สมัยประวัติศาสตร์ใน
ดินแดนไทย 

1. แคว้นโบราณสมัย   
    ประวัติศาสตร์ใน 
    ดินแดนไทย :  
    ภาคเหนือ 

- วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้ 
  แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่คิดสี่ 
  สหาย 

1. ทักษะการวิเคราะห์ 
2. ทักษะการประเมิน 
3. ทักษะการตีความ 
4. ทักษะการให้เหตุผล 

1 

2. แคว้นโบราณสมัย      
   ประวัติศาสตร์                   
   ในดินแดนไทย :               
   ภาคกลาง 

- วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้ 
  แบบร่วมมือ : เทคนิคโต๊ะ  
  กลม 

1. ทักษะการวิเคราะห์ 
2. ทักษะการประเมิน 
3. ทักษะการตีความ 
4. ทักษะการให้เหตุผล 

1 

3. แคว้นโบราณสมัย  
   ประวัติศาสตร์                     
   ในดินแดนไทย : 
   ภาคตะวันออก- 
   เฉียงเหนือ 

- วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้ 
   แบบร่วมมือ : เทคนิคเล่า 
   เรื่องรอบวง 

1. ทักษะการวิเคราะห์ 
2. ทักษะการประเมิน 
3. ทักษะการตีความ 
4. ทักษะการให้เหตุผล 

1 

4. แคว้นโบราณสมัย 
   ประวัติศาสตร์                
   ในดินแดนไทย :         
   ภาคใต้ 

- วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้ 
  แบบร่วมมือ : เทคนิคกลุ่ม 
  สืบค้น 

1. ทักษะการวิเคราะห์ 
2. ทักษะการประเมิน 
3. ทักษะการตีความ 
4. ทักษะการให้เหตุผล 
 

1 



โครงสร้างแผนฯ ประวัติศาสตร์ ป. 4 (ต่อ) 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
แผนการจัด 
การเรียนรู ้

วิธีสอน/กระบวนการจัด 
การเรียนรู ้

ทักษะการคิด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
 5. การสืบค้นข้อมูล  

   แคว้นโบราณสมัย 
   ประวัติศาสตร์                  
   ในท้องถิ่น 

- วิธีสอนโดยใช้วธิีการทาง  
  ประวัติศาสตร์ 

1. ทักษะการวิเคราะห์ 
2. ทักษะการประเมิน 
3. ทักษะการตีความ 
4. ทักษะการให้เหตุผล 

1-2 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 
พัฒนาการของสมัย
สุโขทัย 

1. การตั้งอาณาจักร    
   สุโขทัย 

- วิธีสอนแบบสืบเสาะหา 
  ความรู้  
  (Inquiry Method : 5E) 

1. ทักษะการรวบรวมข้อมูล 
2. ทักษะการวิเคราะห์ 

1 

 2. พัฒนาการด้าน        
    การเมือง                       
    การปกครอง                   
    สมัยสุโขทัย 

- วิธีสอนแบบโมเดลซิปปา  
  (CIPPA Model) 

1. ทักษะการรวบรวมข้อมูล 
2. ทักษะการตีความ 
3. ทักษะการวิเคราะห์ 
4. ทักษะการสรุปอ้างอิง 

1 

 3. พัฒนาการด้าน  
    เศรษฐกิจสมัย 
    สุโขทัย 

- วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้ 
  แบบวัฏจักรการเรียนรู้  
  (4 MAT) 

1. ทักษะการรวบรวมข้อมูล 
2. ทักษะการตีความ 
3. ทักษะการวิเคราะห์ 
4. ทักษะการสรุปอ้างอิง 

1-2 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 
บุคคลส าคัญสมัย
สุโขทัย 

1. พ่อขุนศรีอินทรา 
   ทิตย์ 

- วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ  
  : กระบวนการสร้างเจตคติ 

1. ทักษะการรวบรวมข้อมูล 
2. ทักษะการวิเคราะห์ 
3. ทักษะการสรุปความ 

1 

 2. พ่อขุนรามค าแหง-  
    มหาราช 

- วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ  
  : กระบวนการสร้างความ 
  ตระหนัก 

1. ทักษะการรวบรวมข้อมูล 
2.ทักษะการวิเคราะห์ 
3. ทักษะการตีความ 
4. ทักษะการสรุปความ 

1 

 3. พระมหาธรรม 
   ราชาที่ 1 (ลิไทย) 

- วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ  
  : กระบวนการกลุ่ม 

1. ทักษะการรวบรวมข้อมูล 
2. ทักษะการวิเคราะห์ 
3. ทักษะการสรุปความ 

1 

 4. สืบค้นประวัติและ     
    ผลงานบุคคล 
    ส าคัญสมัยสุโขทัย 

- วิธีสอนโดยใช้วธิีการทาง  
  ประวัติศาสตร์ 

1. ทักษะการรวบรวมข้อมูล 
2. ทักษะการวิเคราะห์ 
3. ทักษะการตีความ 
4. ทักษะการสรุปความ 

1-2 



โครงสร้างแผนฯ ประวัติศาสตร์ ป. 4 (ต่อ) 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
แผนการจัด 
การเรียนรู ้

วิธีสอน/กระบวนการจัด 
การเรียนรู ้

ทักษะการคิด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 
ภูมิปัญญาสมัย
สุโขทัย 

1. ภูมิปัญญาในการ 
   ด ารงชีวิต 

- วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้ 
   แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่คิดสี่ 
   สหาย 

1. ทักษะการวิเคราะห์  
2. ทักษะการสรุปอ้างอิง 

1 

2. ภูมิปัญญาในด้าน 
   ศิลปวัฒนธรรม 

- วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้ 
  แบบร่วมมือ : เทคนิคเล่า 
  เรื่องรอบวง 

1. ทักษะการวิเคราะห์  
2. ทักษะการเชื่อมโยง 
3. ทักษะการสรุปอ้างอิง 

1 

3. ภูมิปัญญาด้าน 
   ศาสนา 

- วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้ 
  แบบร่วมมือ : เทคนิคโต๊ะ 
  กลม 

1. ทักษะการรวบรวมข้อมูล 
2. ทักษะการวิเคราะห์ 
3. ทักษะการเชื่อมโยง 

1 

4. คุณค่าของภูมิ 
   ปัญญาสมัยสุโข 
   ทัย 

- วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้ 
  แบบร่วมมือ : เทคนิค 
  ร่วมกันคิด 

1. ทักษะการวิเคราะห์  
2. ทักษะการเชื่อมโยง 

1 

5. การร่วมมือกัน 
   อนุรักษ์ภูมิปัญญา 
   สมัยสุโขทัย 

- วิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา 1. ทักษะการรวบรวมข้อมูล 
2. ทักษะการวิเคราะห์  
3. ทักษะการเชื่อมโยง  
4. ทักษะการสรุปอ้างอิง 

1-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 1    เวลา ช่วงเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 
เวลา  4  ชั่วโมง 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 ส 4.1 ป.4/1 นับช่วงเวลาเป็นทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ  
 
2. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 การนับช่วงเวลาเป็นทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ ท าให้เข้าใจช่วงเวลาของเหตุการณ์ที่ปรากฏใน
เอกสารต่างๆ 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  1) ความหมายและช่วงเวลาของทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ  
  2) การใช้ทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษเพ่ือท าความเข้าใจช่วงเวลาที่ปรากฏในเอกสารต่างๆ เช่น
    หนังสือพิมพ์ 
 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น    
   (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา) 
 
4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
 4.2 ความสามารถในการคิด 
  1) ทักษะการรวบรวมข้อมูล 
  2) ทักษะการระบุ 
  3) ทักษะการจ าแนก 
  4) ทักษะการน าความรู้ไปใช้ 
 4.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย   
 2. ใฝ่เรียนรู้    
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
 
6. ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 โปสเตอร์ เรื่อง การนับช่วงเวลาแบบทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ 



7. การวัดและการประเมินผล 
 7.1 การประเมินก่อนเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เวลา ช่วงเวลา และยุคสมัยทาง 
             ประวัติศาสตร์ 
 7.2 การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1) ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่อง เวลากับทศวรรษ 
  2) ตรวจใบงานที่ 2.1 เรื่อง การใช้ศตวรรษ 
  3) ตรวจใบงานที่ 3.1 เรื่อง ช่วงเวลาสหัสวรรษ 
  4) ตรวจแบบบันทึกการอ่าน 
  5) ประเมินการน าเสนอผลงาน 
  6) สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล 
    7) สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
    8) สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 7.3 การประเมินหลังเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เวลา ช่วงเวลา และยุคสมัยทาง 
              ประวัติศาสตร์ 
 7.4 การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
  - ตรวจโปสเตอร์ เรื่อง การนับช่วงเวลาแบบทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ 
 
8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เวลา ช่วงเวลา และยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 1   ทศวรรษ                                                                            เวลา  1  ชั่วโมง 
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคเล่าเรื่องรอบวง  
 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  

1. ครูน าภาพเหตุการณ์ต่างๆ ในโรงเรียน มาติดไว้ที่ป้ายนิเทศหรือบอร์ดหน้าห้องเรียน แล้วให้นักเรียน
ช่วยกันเรียงล าดับภาพก่อนหลังพร้อมให้เหตุผลประกอบ 

2. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเห็นความส าคัญของเวลากับการด าเนินชีวิต  
 
ขั้นสอน 

1. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ ครูอธิบายให้นักเรียนรู้วิธีการ
ท างานร่วมกัน   ในกลุ่มและชี้แนะให้เห็นความส าคัญของการปฏิบัติตนตามกฎกติกาของการเรียนรู้
ร่วมกัน 

2. ครูให้สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมมือกันศึกษาความรู้เรื่อง ทศวรรษ ในหัวข้อ ความหมาย และตัวอย่างการ
ใช้ทศวรรษ 

3. สมาชิกแต่ละคนคิดตัวอย่างหรือเรื่องราวที่ตนประทับใจภายในช่วงเวลา 1 ทศวรรษ 
4. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มผลัดกันเล่าตัวอย่างเหตุการณ์ภายใน 1 ทศวรรษ โดยเล่าเรื่องแบบเล่าเรื่องรอ

บวงทีละคนแล้วให้แต่ละกลุ่มเลือกตัวอย่างท่ีเหมาะสมออกมาน าเสนอที่หน้าห้องเรียน 
5. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมมือกันท าใบงานที่ 1.1 เรื่อง เวลากับทศวรรษ โดยตอบค าถามคนละ 1 ข้อ 

แล้วน ามาเล่าสู่กันฟังแบบเล่าเรื่องรอบวง 
6. ครูเฉลยค าตอบในใบงานที่ 1.1 สมาชิกแต่ละกลุ่มตรวจสอบความถูกต้อง 

  
ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความหมายและความส าคัญของการนับช่วงเวลาเป็นทศวรรษ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 2   ศตวรรษ                                                                            เวลา  1-2  ช่ัวโมง 
วิธีสอนแบบโมเดลซิปปา (CIPPA Model) 
 
ขั้นที่  1  ทบทวนความรู้เดิม 

ครูให้นักเรียนช่วยกันเล่าเหตุการณ์ส าคัญหรือกิจกรรมส าคัญของโรงเรียนในช่วง 1 ศตวรรษ แล้วช่วยกั น
เรียงล าดับเหตุการณ ์
 
ขั้นที่  2  แสวงหาความรู้ใหม่ 
 นักเรียนกลุ่มเดิมช่วยกันศึกษาความรู้เรื่อง ศตวรรษ แล้วช่วยกันอธิบายความรู้ความเข้าใจจากเรื่องที่ศึกษา 
 
ขั้นที่  3  ศึกษาท าความเข้าใจข้อมูล/ความรู้ใหม่ และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม 
 สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มน าความรู้ที่ได้จากการศึกษามาเป็นพ้ืนฐานในการท าใบงานที่ 2.1 เรื่อง การใช้
ศตวรรษ 
 
ขั้นที่  4  แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกลับกลุ่ม 
 สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มผลัดกันอธิบายค าตอบในใบงานที่ 2.1 ของตนให้เพ่ือนในกลุ่มฟังหมุนเวียนกันทีละ
ข้อจนครบทุกคน จากนั้นครูเฉลยค าตอบในใบงาน 
 
ขั้นที่  5  สรุปและจัดระเบียบความรู้ 
 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับ ความหมาย ความส าคัญของการใช้ศตวรรษ และตัวอย่าง
การใช้ศตวรรษ แล้วบันทึกลงในสมุดบันทึก 
 
ขั้นที่  6  ปฏิบัติและ/หรือแสดงผลงาน 
 ตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอผลงานที่หน้าห้องเรียนโดยมีครูตรวจสอบความถูกต้อง 
 
ขั้นที่  7  ประยุกต์ใช้ความรู้ 
 ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนหาข้อความ คนละ 1 ข้อความ ที่แสดงถึงเหตุการณ์เกี่ยวกับการนับ
ศตวรรษน ามาวิเคราะห์แล้วบรรยายใต้ข้อความที่แสดงถึงการนับศตวรรษ จากนั้นน าส่งครู 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 3   สหัสวรรษ                                                                               เวลา  1  ชั่วโมง 
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่คิดสีส่หาย  
 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

ครูให้นักเรียนเล่นเกมนับช่วงเวลา โดยครูอธิบายขั้นตอนก่อนการเล่นเกม 
 
ขัน้สอน 

1. นักเรียนกลุ่มเดิมร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง สหัสวรรษ ในหัวข้อ ความหมายและตัวอย่างการใช้
สหัสวรรษโดยครูอธิบายความรู้เพิ่มเติม เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจชัดเจน 

2. นักเรียนแต่ละกลุ่มจับคู่กันท าใบงานที่ 3.1 เรื่อง ช่วงเวลาสหัสวรรษ 
3. สมาชิกแต่ละคู่ของแต่ละกลุ่มผลัดกันอธิบายค าตอบในใบงานที่ 3.1 
4. ครูเฉลยค าตอบในใบงานที่ 3.1 สมาชิกในกลุ่มร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขเพ่ิมเติม 

 
ขั้นสรุป 
  นักเรียนช่วยกันสรุปความหมายของสหัสวรรษและความส าคัญของการใช้ช่วงเวลาเป็นสหัสวรรษ 
 

 ครูมอบหมายให้นักเรียนจัดท าโปสเตอร์ เรื่อง การนับช่วงเวลาแบบทศวรรษ ศตวรรษ และ
สหัสวรรษ โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามที่ก าหนด 

 
 นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เวลา ช่วงเวลา และยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 9.1 สื่อการเรียนรู้ 
  1) หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.4  
  2) หนังสือค้นคว้าเพ่ิมเติม 
   - วินัย พงศ์ศรีเพียร. 2546. วันวาร กาลเวลา แลนานาศักราช. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์พัฒนา 
                 หนังสือกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. 
  3) เกมนับช่วงเวลา  
  4) บัตรภาพ  
  5) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง เวลากับทศวรรษ 
  6) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง การใช้ศตวรรษ 
  7) ใบงานที่ 3.1 เรื่อง ช่วงเวลาสหัสวรรษ  
 9.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  - ห้องสมุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 

แบบประเมินโปสเตอร์ เรื่อง การนับช่วงเวลาแบบทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ 
 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1. การนับช่วงเวลา
เป็นทศวรรษ                
พร้อมยกตัวอย่าง 

อธิบายการนับช่วงเวลาเป็น
ทศวรรษ พร้อมยกตัวอย่าง   
ประกอบได้ถูกต้อง 

อธิบายการนับช่วงเวลาเป็น
ทศวรรษ พร้อมยกตัวอย่าง  
ประกอบได้ถูกต้อง เป็นส่วน
ใหญ่  

อธิบายการนับช่วงเวลา
เ ป็ น ท ศ ว ร ร ษ  พ ร้ อ ม
ยกตัวอย่าง ประกอบได้
ถูกต้องเป็นบางส่วน 

2. การนับช่วงเวลา
เป็นศตวรรษ                 
พร้อมยกตัวอย่าง  

อธิบายการนับช่วงเวลาเป็น
ศตวรรษ พร้อมยกตัวอย่าง  
ประกอบได้ถูกต้อง 

อธิบายการนับช่วงเวลาเป็น
ศตวรรษ พร้อมยกตัวอย่าง  
ประกอบได้ถูกต้อง เป็นส่วน
ใหญ่ 

อธิบายการนับช่วงเวลา
เ ป็ น ศ ต ว ร ร ษ  พ ร้ อ ม
ยกตัวอย่าง ประกอบได้
ถูกต้องเป็นบางส่วน 

3. การนับช่วงเวลา
เป็นสหัสวรรษ                 
พร้อมยกตัวอย่าง 

อธิบายการนับช่วงเวลาเป็น
สหัสวรรษ พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบได้ถูกต้อง 

อธิบายการนับช่วงเวลาเป็น
สหัสวรรษพร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบได้ถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ่ 

อธิบายการนับช่วงเวลา
เป็ นสหั ส ว ร รษ  พร้ อม
ยกตัวอย่างประกอบได้
ถูกต้องเป็นบางส่วน 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
  8 - 9 ดี 
  5 - 7 พอใช้ 
  ต่ ากว่า 5 ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 2    ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 
เวลา  4  ชั่วโมง 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 ส 4.1 ป.4/2 อธิบายยุคสมัยในการศึกษาประวัติของมนุษยชาติโดยสังเขป 
 
2. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 การแบ่งยุคสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์เป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติ ศาสตร์นั้น ท าให้เกิด
ความเข้าใจ ที่ตรงกันต่อการศึกษาประวัติของมนุษยชาติ 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

1) เกณฑ์การแบ่งยุคสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์ที่แบ่งเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุค 
      ประวัติศาสตร์ 
2) ยุคสมัยที่ใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย เช่น สมัยก่อนสุโขทัย สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัย 
      ธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์ 

 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น    
   (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา) 
 
4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 4.1  ความสามารถในการสื่อสาร 
 4.2 ความสามารถในการคิด 
  1) ทักษะการวิเคราะห์    
  2) ทักษะการตีความ 
  3) ทักษะการให้เหตุผล 
  4) ทักษะการสรุปความ  
 4.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย   
 2. ใฝ่เรียนรู้    
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
 
 



6. ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 รายงาน เรื่อง ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 
 
7. การวัดและการประเมินผล 
 7.1 การประเมินก่อนเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 
 7.2 การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1) ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่อง การแบ่งยุคสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์ 
  2) ตรวจใบงานที่ 2.1 เรื่อง ข้อมูลหรือภาพเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ประทับใจ 
  3) ตรวจแบบบันทึกการอ่าน 
  4) ประเมินการน าเสนอผลงาน 
  5) สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล 
    6)  สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
    7)  สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 7.3 การประเมินหลังเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 
 7.4 การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
  - ตรวจรายงาน เรื่อง ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 
 
8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 1   การแบ่งยุคสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์                                       เวลา  1-2  ชั่วโมง 
วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) 
 
ขั้นที่  1  กระตุ้นความสนใจ (Engage)   
 ครูน าภาพเกี่ยวกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เช่น ภาพเครื่องมือเครื่องใช้ของมนุษย์สมัยส าริด สมัย
เหล็กภาพศิลาจารึกมาให้นักเรียนดู แล้ววิเคราะห์ความส าคัญของภาพดังกล่าว 
 
ขั้นที่  2  ส ารวจค้นหา (Explore) 
 นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-7 คน ตามความสมัครใจ แล้วให้แต่ละกลุ่มช่วยกันศึกษาความรู้เรื่อง การ
แบง่ยุคสมัย ในการศึกษาประวัติศาสตร์ 
   
ขั้นที่  3  อธิบายความรู้ (Explain) 
 สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มร่วมกันอธิบายความรู้เรื่อง การแบ่งยุคสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์ ในประเด็น 
ดังนี้ 

1) สมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
2) สมัยประวัติศาสตร์ 

 
ขั้นที่  4  ขยายความเข้าใจ (Expand) 
 สมาชิกแต่ละกลุ่มน าความรู้ที่ได้จากการศึกษามาเป็นพ้ืนฐานในการท าใบงานที่ 1.1 เรื่อง การแบ่งยุค
สมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์ 

 
ขั้นที่  5  ตรวจสอบ (Evaluate) 
 ครูเฉลยใบงานที่ 1.1 แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เรื่องท่ี 2   ยุคสมัยที่ใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย                เวลา  1-2  ช่ัวโมง 
วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ 
 
ขั้นที่  1  สังเกต ตระหนัก 

1. ครูน าภาพเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ เช่น ภาพการแสดงยุทธหัตถี ภาพคนชุมนุมกันบริเวณ
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ฯลฯ มาให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่า ภาพใดจัดอยู่ในสมัยเดียวกัน 

2. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจถึงเกณฑ์การแบ่งยุคสมัยประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย 
3. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการสืบค้นความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่นักเรียนประทับใจในสมัย

ต่างๆ และก าหนดจุดประสงค์ เพ่ือแสวงหาค าตอบ  
 
ขั้นที่  2  วางแผนปฏิบัติ 
  ครูน าจุดประสงค์ท่ีนักเรียนมีความต้องการหาค าตอบมาก าหนดแนวทางในการหาค าตอบ  
 
ขั้นที่  3  ลงมือปฏิบัติ 
  นักเรียนกลุ่มเดิมร่วมกันค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ส าคัญ พร้อมภาพประกอบในสมัยต่างๆ ที่
กลุ่มก าหนดร่วมกัน กลุ่มละ 1 สมัย  
 
ขั้นที่  4  พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ 

1. สมาชิกแต่ละกลุ่มน าข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้า มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แล้วตอบค าถามลงในใบงานที่ 
2.1 เรื่อง ข้อมูลหรือภาพเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ประทับใจ 

2. ตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอใบงานที่ 2.1 หน้าห้องเรียน โดยมีครูตรวจสอบความถูกต้อง 
 
ขั้นที่  5  สรุป 
  นักเรียนร่วมกันสรุปสาระส าคัญเกี่ยวกับเรื่อง การแบ่งสมัยประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย 
 

 ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดท ารายงาน เรื่อง ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ โดยให้
ครอบคลุมประเด็นตามท่ีก าหนด 

 
  นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 
 
 
 
 



9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 9.1 สื่อการเรียนรู้ 
  1) หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.4  
  2) หนังสือค้นคว้าเพ่ิมเติม 
   (1) วุฒิชัย มูลศิลป์. 2547. ประวัติศาสตร์ชาติไทย. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิกตเวทินในพระบรม 
                 ราชูปถัมภ์. 
   (2) สุภัทรดิศ ดิศกุล, ม.จ. 2531. ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ ถึง พ.ศ. 2000. กรุงเทพมหานคร  
                 : สมาคมประวัติศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช 
                   กุมารี. 
  3) บัตรภาพ 
  4) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง การแบ่งยุคสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์ 
  5) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ข้อมูลหรือภาพเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ประทับใจ 
 9.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  - ห้องสมุด 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 

แบบประเมินรายงาน เรื่อง ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 
 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1. การอธิบายเกณฑ์      
การแบ่งยุคสมัย         
ก่อนประวัติศาสตร์ 

อธิบายเกณฑ์การแบ่งยุค
สมัยก่อนประวัติศาสตร์
และวิถีการด าเนินชีวิต
ข อ ง ม นุ ษ ย์ ไ ด้ ถู ก ต้ อ ง
ชัดเจน 

อธิบายเกณฑ์การแบ่งยุค
สมัยก่อนประวัติศาสตร์
และวิถีการด าเนินชีวิตของ
มนุษย์ ได้ถูกต้องชัดเจน
เป็นส่วนใหญ่  

อธิบายเกณฑ์การแบ่งยุค
สมัยก่อนประวัติศาสตร์
และวิถีการด าเนินชีวิตของ
มนุษย์ได้ถูกต้องชัดเจนเป็น
บางส่วน 

2. การอธิบายเกณฑ์                 
การแบ่งยุคสมัย
ประวัติศาสตร์                  
ในดินแดนไทย 

อธิบายเกณฑ์การแบ่งยุค
สมั ยประวั ติ ศาสตร์ ใน
ดินแดนไทย ได้ถูกต้อง 

อธิบายเกณฑ์การแบ่งยุค
สมั ยปร ะวั ติ ศ า สต ร์ ใ น
ดินแดนไทย ได้ถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่ 

อธิบายเกณฑ์การแบ่งยุค
ส มั ย ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ ใ น
ดินแดนไทยได้ถูกต้องเป็น
บางส่วน 

3. การอธิบาย
ลักษณะส าคัญใน
สมัยประวัติศาสตร์ 

อธิบายลักษณะส าคัญใน
สมัยประวัติศาสตร์ พร้อม
ย ก ตั ว อ ย่ า ง ห ลั ก ฐ า น
ประกอบได้ถูกต้อง 

อธิบายลักษณะส าคัญใน
สมัยประวัติศาสตร์ พร้อม
ยก  ตั ว อ ย่ า ง ห ลั ก ฐ า น
ประกอบได้ถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่ 

อธิบายลักษณะส าคัญใน
สมัยประวัติศาสตร์ พร้อม
ย ก ตั ว อ ย่ า ง ห ลั ก ฐ า น
ประกอบได้ถู กต้อง เป็น
บางส่วน 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
  8 - 9 ดี 
  5 - 7 พอใช้ 
  ต่ ากว่า 5 ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 3    การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
เวลา  6  ชั่วโมง 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 ส 4.1 ป.4/3 แยกแยะประเภทหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น 
 
2. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 หลักฐานที่ใช้ในการศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่นนั้น มีทั้งหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชั้นต้นและชั้นรอง 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 1) ประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่แบ่งเป็นหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรอง 
 2) ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่นของตน  

  3)  เกณฑ์การจ าแนกหลักฐานที่พบในท้องถิ่นเป็นหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองอย่างง่ายๆ 
 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น    
   (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา) 
 
4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
 4.2 ความสามารถในการคิด 
  1) ทักษะการส ารวจ   
          2)  ทักษะการวิเคราะห์    
          3)  ทักษะการตีความ 
  4) ทักษะการให้เหตุผล   
          5)  ทักษะการประเมิน    
 4.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย      
 2. ใฝ่เรียนรู้    
 3. มุ่งม่ันในการท างาน     
 4. รักความเป็นไทย 
 
 



6. ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 รายงาน เรื่อง การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
 
7. การวัดและการประเมินผล 
 7.1 การประเมินก่อนเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
 7.2 การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1) ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่อง ประเภทของหลักฐานเกี่ยวกับท้องถิ่น 
  2) ตรวจใบงานที่ 2.1 เรื่อง การศึกษาหลักฐานเกี่ยวกับท้องถิ่น 
  3) ตรวจใบงานที่ 3.1 เรื่อง การศึกษาประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น 
  4) ตรวจแบบบันทึกการอ่าน 
  5) ประเมินการน าเสนอผลงาน 
  6) สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล 
    7)  สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
    8)  สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 7.3 การประเมินหลังเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
 7.4 การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
  - ตรวจรายงาน เรื่อง การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
 
8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 1   ประเภทของหลักฐานเกี่ยวกับท้องถิ่น                                                   
    เวลา  1-2  ชั่วโมง 
วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) 
 
ขั้นที่ 1 กระตุ้นความสนใจ (Engage)  

ครูน าภาพหลักฐานทางประวัติศาสตร์หลายๆ ภาพมาให้นักเรียนเปรียบเทียบความแตกต่างของภาพ
ดังกล่าว ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนทราบเกี่ยวกับประเภทของหลักฐานเกี่ยวกับความเป็นมาของท้องถิ่น  
 
ขั้นที่ 2 ส ารวจค้นหา (Explore) 
 นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน ตามความสมัครใจ ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง ประเภทของ
หลักฐานเกี่ยวกับความเป็นมาของท้องถิ่น  
 
ขั้น 3 อธิบายความรู้ (Explain) 
 นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มผลัดกันอธิบายความรู้ที่ได้จากการศึกษาเรื่อง ประเภทของหลักฐานเกี่ยวกับความ
เป็นมาของท้องถิ่น ในหัวขอ้ หลักฐานชั้นต้น และหลักฐานชั้นรอง 
 
ขั้น 4 ขยายความเข้าใจ (Expand) 
 สมาชิกแต่ละกลุ่มน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาเป็นพ้ืนฐานในการท าใบงานที่ 1.1 เรื่อง ประเภท
ของหลักฐานเกี่ยวกับท้องถิ่น 
 
ขั้น 5 ตรวจสอบผล (Evaluate) 
 ครูเฉลยค าตอบในใบงานที่ 1.1 และให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกันตรวจใบงาน จากนั้นให้นักเรียนช่วยกันสรุป
ประเภทของหลักฐานเกี่ยวกับความเป็นมาของท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 2   การศึกษาหลักฐานเกี่ยวกับท้องถิ่น                                                เวลา  1-2  ช่ัวโมง 
วิธีสอนโดยใช้ทักษะกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
  นักเรียนเล่นเกมจับกลุ่มประเภทของหลักฐานเกี่ยวกับความเป็นมาของท้องถิ่น โดยให้ตัวแทนกลุ่มละ 2 
คน ออกมาเล่นเกม  
 
ขั้นสอน 
 ขั้นที่ 1 รวบรวมข่าวสาร ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความรู้ และหลักการ  

 นักเรียนกลุ่มเดิมร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง การศึกษาหลักฐานเกี่ยวกับท้องถิ่น ซึ่งมีทั้งหลักฐานชั้นต้น
และหลักฐานชั้นรอง สมาชิกในกลุ่มร่วมกันอภิปรายประเด็นส าคัญ 

 ขั้นที่ 2 ประเมินคุณค่าและประโยชน์  
 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันท าใบงานที่ 2.1 เรื่อง การศึกษาหลักฐานเกี่ยวกับท้องถิ่น เมื่อท าเสร็จแล้ว
ให้ส่งตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอผลงานหน้าห้องเรียน โดยมีครูตรวจสอบความถูกต้อง 

 ขั้นที่ 3 เลือกและตัดสินใจ  
  นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันเลือกและตัดสินใจสืบค้นหลักฐานความเป็นมาของท้องถิ่น กลุ่มละ 1 ชนิด 
 ขั้นที่ 4 ปฏิบัติ  
  สมาชิกแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับหลักฐานความเป็นมาของท้องถิ่น ตามที่กลุ่มเลือก แล้วน าเสนอ
ผลงานหน้าห้องเรียน 
 
ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความรู้เกี่ยวกับหลักฐานที่ส าคัญของท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 3   การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น                                               เวลา  1-2  ชั่วโมง 
วิธีสอนโดยการศึกษานอกสถานที่ 
 
ขั้นที่  1 ก าหนดปัญหาหรือประเด็นที่จะไปศึกษานอกสถานที่ 

1. ครูให้นักเรียนผลัดกันเล่าประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นที่นักเรียนมีภูมิล าเนาอยู่ ตามที่นักเรียนมี
ความรู้ 

2. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น ในประเด็นที่นักเรียนสนใจ 
3. ครูและนักเรียนร่วมกันก าหนดหัวข้อส าคัญที่ต้องการศึกษา 

 
ขั้นที่  2  วางแผนและเตรียมการ 

1. ครูและนักเรียนร่วมกันวางแผนในการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยก าหนดวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา ก าหนดสถานที่ วันเวลา พาหนะในการเดินทาง เอกสารข้อมูลในการศึกษา กิจกรรม
ระหว่างการศึกษานอกสถานที่ การวัดและประเมินผล 

2. ครูด าเนินการขออนุญาตจากผู้บริหาร ติดต่อเจ้าของสถานที่ ขออนุญาตผู้ปกครอง จัดเตรียมพาหนะ
และประสานงานกับทีมงานในการพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ 

 ครูมอบหมายให้นักเรียนจัดท ารายงาน เรื่อง การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยให้ครอบคลุม
ประเด็นตามที่ก าหนด 

 
ขั้นที่  3  ศึกษานอกสถานที่ 

1. นักเรียนกลุ่มเดิม (มีครูที่ปรึกษาประจ ากลุ่ม) เดินทางไปยังสถานที่ที่ต้องการศึกษาประวัติความเป็นมา
ในท้องถิ่น 

2. ครูแจกใบงานที่ 3.1 เรื่อง การศึกษาประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น เพ่ือให้นักเรียนบันทึกข้อมูลใน
การศึกษาค้นคว้าตามประเด็นที่ก าหนด โดยมีครูที่ปรึกษาประจ ากลุ่มเป็นผู้ดูแล 

3. ครูผู้สอนและครูที่ปรึกษาช่วยเสนอแนะให้นักเรียนได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของ
ท้องถิ่นเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม 

 
ขั้นที่  4  ประเมินผล 

สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันน าข้อมูลที่บันทึกในใบงานที่ 3.1 มาอภิปรายร่วมกัน แล้วจัดท าเป็นรายงานส่งครู  
 

  นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
 
 
 



9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 9.1 สื่อการเรียนรู้ 
  1) หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.4  
  2) หนังสือค้นคว้าเพ่ิมเติม 
    (1) วีณา เอ่ียมประไพ. 2535. หลักฐานทางประวัติศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์. 
    (2) นิธิ เอียวศรีวงศ์และอาคม พัฒิยะ. 2525. หลักฐานประวัติศาสตร์ในประเทศไทย (ส021). 
         กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ. 
    (3) ธิดา สาระยา. 2539. ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : ประวัติศาสตร์ที่สัมพันธ์กับสังคมมนุษย์.  
         กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ. 
    (4) เอกวิทย์ ณ ถลาง. 2544. ภาพรวมภูมิปัญญาไทย. กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์. 
  3) บัตรภาพ 
  4) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ประเภทของหลักฐานเกี่ยวกับท้องถิ่น  
  5) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง การศึกษาหลักฐานเกี่ยวกับท้องถิ่น 
  6) ใบงานที่ 3.1 เรื่อง การศึกษาประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น   
 9.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  - ห้องสมุด   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 

แบบประเมินรายงาน เรื่อง การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1. การอธิบายประเภท
ของหลักฐาน
เกี่ยวกับความ
เป็นมาของท้องถิ่น 

อ ธิ บ า ย ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง
หลักฐานเกี่ ยวกับความ
เ ป็ น ม า ข อ ง ท้ อ ง ถิ่ น ไ ด้
ถูกต้อง 

อ ธิ บ า ย ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง
หลั กฐาน เกี่ ย วกับความ
เ ป็ น ม า ข อ ง ท้ อ ง ถิ่ น ไ ด้
ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ 

อ ธิ บ า ย ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง
หลั กฐาน เกี่ ยวกับความ
เ ป็ น ม า ข อ ง ท้ อ ง ถิ่ น ไ ด้
ถูกต้องเป็นบางส่วน 

2. การจ าแนกประเภท
ของหลักฐาน
เกี่ยวกับท้องถิ่น 

จ า แ น ก ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง
หลักฐานเกี่ยวกับท้องถิ่นที่
นั ก เ รี ยนมีภู มิ ล า เ นา ได้
ถูกต้องครบทุกชนิด 

จ า แ น ก ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง
หลักฐานเกี่ยวกับท้องถิ่นที่
นั ก เ รี ย นมี ภู มิ ล า เ น า ไ ด้
ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ 

จ า แ น ก ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง
หลักฐานเกี่ยวกับท้องถิ่นที่
นั ก เ รี ย นมี ภู มิ ล า เ น า ไ ด้
ถูกต้องเป็นบางส่วน 

3. การอธิบายประวัติ
ความเป็นมาของ
ท้องถิ่น พร้อม
ยกตัวอย่าง
ประกอบ 

อธิบายประวัติความเป็นมา
ของท้องถิ่นโดยใช้หลักฐาน
ชั้นต้นและหลักฐานชั้นรอง
ป ร ะ ก อ บ ไ ด้ ถู ก ต้ อ ง
เหมาะสม 

อธิบายประวัติความเป็นมา
ของท้องถิ่นโดยใช้หลักฐาน
ชั้นต้นและหลักฐานชั้นรอง
ป ร ะ ก อ บ ไ ด้ ถู ก ต้ อ ง
เหมาะสมเป็นส่วนใหญ่ 

อธิบายประวัติความเป็นมา
ของท้องถิ่นโดยใช้หลักฐาน
ชั้นต้นและหลักฐานชั้นรอง
ป ร ะ ก อ บ ไ ด้ ถู ก ต้ อ ง
เหมาะสมเป็นบางส่วน 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
  8 - 9 ดี 
  5 - 7 พอใช้ 
  ต่ ากว่า 5 ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 4    การตั้งถิ่นฐานและการด ารงชีวิตของมนุษย์ในดินแดนไทย 
เวลา 4 ชั่วโมง 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 ส 4.2 ป.4/1 อธิบายการตั้งหลักแหล่งและพัฒนาการของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุค

ประวัติศาสตร์โดยสังเขป 
 
2. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 การตั้งหลักแหล่งและพัฒนาการของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์ในบริเวณต่างๆ ใน
ดินแดนไทยนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญหลายประการ โดยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็นสิ่งยืนยัน 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  - พัฒนาการของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยโดยสังเขป 
 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น    
  (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา) 
 
4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
 4.2 ความสามารถในการคิด 
  1) ทักษะการวิเคราะห์    
  2) ทักษะการรวบรวมข้อมูล 
  3) ทักษะการสรุปลงความเห็น    
 4.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย   
 2. ใฝ่เรียนรู้   
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
 
6. ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 แผ่นพับ เรื่อง การตั้งถ่ินฐานและพัฒนาการของมนุษย์ในดินแดนไทย 
  
 



7. การวัดและการประเมินผล 
 7.1 การประเมินก่อนเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  เรื่อง การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของมนุษย์ใน            
   ดินแดนไทย  
 7.2 การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1) ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ 
  2) ตรวจใบงานที่ 2.1 เรื่อง การตั้งหลักแหล่งของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย 
  3) ตรวจใบงานที่ 2.2 เรื่อง แหล่งชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในภาคท่ีฉันอาศัยอยู่ 
  4) ตรวจใบงานที่ 3.1 เรื่อง พัฒนาการของชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์   
  5) ตรวจแบบบันทึกการอ่าน 
  6) ประเมินการน าเสนอผลงาน 
  7) สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล 
  8) สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
   9) สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 7.3 การประเมินหลังเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การตั้งถิ่นฐานและการด ารงชีวิตของมนุษย์ใน            
   ดินแดนไทย 
 7.4 การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
  - ตรวจแผ่นพับ เรื่อง การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของมนุษย์ในดินแดนไทย 
 
8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การตั้งถิ่นฐานและการด ารงชีวิตของ
มนุษย์ในดินแดนไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 1   ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์                  เวลา  1  ชั่วโมง 
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคร่วมกันคิด 
 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 ครูตั้งค าถามให้นักเรียนตอบเกี่ยวกับการเลือกตั้งถิ่นฐานและอธิบายเหตุผล จากนั้นครูอธิบายเชื่อมโยงให้
นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ 
 
ขั้นสอน 

1.  ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ ครูอธิบายวิธีการจัดการเรียนรู้            
        ร่วมกัน 

2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมมือกันศึกษาความรู้เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ และร่วมกัน
อภิปรายประเด็นส าคัญ 

3. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมมือกันตอบค าถามในใบงานที่ 1.1 เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานของ
มนุษย์ และผลัดกันอธิบายค าตอบให้เพื่อนคนอ่ืนในกลุ่มฟังจนมีความเข้าใจกระจ่างชัดเจน 

4. ครูสุ่มนักเรียนในแต่ละกลุ่มออกไปตอบค าถามตามใบงานที่ 1.1 ครูตรวจสอบความถูกต้อง 
 
ขั้นสรุป 
 นักเรียนและครูช่วยกันสรุปปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 2   การตั้งหลักแหล่งของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย            เวลา  1-2  ชั่วโมง 
วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) 
 
ขั้นที่ 1  กระตุ้นความสนใจ (Engage) 
 ครูให้นักเรียนผลัดกันเล่าความรู้เดิมเก่ียวกับสภาพความเป็นอยู่และการตั้งหลักแหล่งของมนุษย์ในสมัยหิน  
 
ขั้นที่ 2  ส ารวจค้นหา (Explore)    
 นักเรียนรวมกลุ่มเดิม แล้วร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง แหล่งชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย 

 
ขั้นที่ 3  อธิบายความรู้ (Explain) 

1.  สมาชิกในแต่ละกลุ่มร่วมกันอธิบายความรู้เกี่ยวกับการตั้งหลักแหล่งและเครื่องมือเครื่องใช้ที่พบในแต่
ละภาคของประเทศไทยในชุมชนสมัยหินเก่า สมัยหินใหม่ สมัยส าริด และสมัยเหล็ก 

2.  สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมมือกันท า ใบงานที่  2.1 เรื่อง การตั้งหลักแหล่งของมนุษย์สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย จากนั้นครูเฉลยค าตอบในใบงานที่ 2.1 

 
ขั้นที ่4  ขยายความเข้าใจ (Expand)    

1.  นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในภาคที่นักเรียน
อาศัยอยู่แล้วน าข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้ามาใช้ในการท าใบงานที่ 2.2 เรื่อง แหล่งชุมชนสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ในภาคที่ฉันอาศัยอยู่ 

2.  ครูสุ่มตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอใบงานที่ 2.2 
 
ขั้นที ่5  ตรวจสอบ (Evaluate) 
 ครูวัดและประเมินผลนักเรียนจากการท าใบงานที่ 2.1-2.2 
 
 
 



เรื่องท่ี 3    พัฒนาการของชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์                                      เวลา  1  ชั่วโมง 
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคกลุ่มสืบค้น 
 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ตัวแทนนักเรียนอ่านบทกลอน “พัฒนาการแห่งดินแดนไทย” ให้เพ่ือนนักเรียนในชั้นฟัง จากนั้นครูให้
นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ข้อคิดท่ีได้จากบทกลอนที่แสดงถึงพัฒนาการของมนุษย์ 

2. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจถึงพัฒนาการของมนุษย์ในดินแดนไทย 
  
ขั้นสอน 

1. นักเรียนกลุ่มเดิมร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง พัฒนาการของชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ และร่วมกัน
วิเคราะห์  หาเหตุผลมาสนับสนุนในประเด็นที่ครูก าหนด 

2. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมมือกันท าใบงานที่ 3.1 เรื่อง พัฒนาการของชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
โดยที่สมาชิกในกลุ่มให้โอกาสสมาชิกท่ีเรียนอ่อนได้เลือกหัวข้อย่อยในการท าใบงานก่อน 

3. สมาชิกแต่ละคนสืบค้นข้อมูลความรู้มาเป็นพ้ืนฐานในการท าใบงานในส่วนที่ตนรับผิดชอบ แล้วน า
ค าตอบมาอภิปรายร่วมกัน 

4. สมาชิกแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานหน้าห้องเรียน ครูตรวจสอบความถูกต้อง 
 
ขั้นสรุป 
    ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปพัฒนาการของชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย 
   
  ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดท าแผ่นพับ เรื่อง การตั้งถิ่นฐานและการด ารงชีวิตของมนุษย์ 
         ในดินแดนไทย โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามท่ีก าหนด  
 
  นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การตั้งถิ่นฐานและการด ารงชีวิตของ
มนุษย์ในดินแดนไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 9.1 สื่อการเรียนรู้ 
  1) หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.4 
  2) หนังสือค้นคว้าเพ่ิมเติม 
   (1) วุฒิชัย มูลศิลป์. 2547. ประวัติศาสตร์ชาติไทย. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิกตเวทินในพระ 
                      บรมราชูปถัมภ์. 
   (2)  สุภัทรดิศ ดิศกุล, ม.จ. 2531. ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ ถึง พ.ศ. 2000.  
                     กรุงเทพมหานคร : สมาคมประวัติศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 สยามบรมราชกุมารี. 
   (3) ธิดา สาระยา. 2539. ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น:ประวัติศาสตร์ที่สัมพันธ์กับสังคมมนุษย์.  
     กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ. 
  3) บทกลอน 
  4)  ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ 
  5)  ใบงานที่ 2.1 เรื่อง การตั้งหลักแหล่งของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย 
  6)  ใบงานที่ 2.2 เรื่อง แหล่งชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในภาคท่ีฉันอาศัยอยู่ 
      7)  ใบงานที่ 3.1 เรื่อง พัฒนาการของชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
 9.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  — 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 

แบบประเมินแผ่นพับ เรื่อง การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของมนุษย์ในดินแดนไทย 
 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1. การตั้งหลักแหล่ง
ของมนุษย์
สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ 

อธิบายการตั้งหลักแหล่ง
ข อ ง ม นุ ษ ย์ ส มั ย ก่ อ น
ประวัติศาสตร์ได้ถูกต้อง 4 
สมัย 

อธิบายการตั้งหลักแหล่ง
ข อ ง ม นุ ษ ย์ ส มั ย ก่ อ น
ประวัติศาสตร์ ได้ถูกต้อง 
3 สมัย 

อธิบายการตั้งหลักแหล่ง
ข อ ง ม นุ ษ ย์ ส มั ย ก่ อ น
ประวัติศาสตร์ ได้ถูกต้อง 
1-2 สมัย 

2. การพัฒนาการของ
ชุมชนสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์  

อธิบาย พัฒนาการของ
ชุ ม ช น ส มั ย ก่ อ น
ประวัติศาสตร์ได้ถูกต้อง 4 
ประเด็นขึ้นไป 

อธิบาย พัฒนาการของ
ชุ ม ช น ส มั ย ก่ อ น
ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์                  
ได้ถูกต้อง 3 ประเด็น 

อธิ บ า ย พัฒนาก า รขอ ง
ชุ ม ช น ส มั ย ก่ อ น
ประวัติศาสตร์ได้ถูกต้อง 2 
ประเด็น 

3. แหล่งชุมชน
สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ใน
ภาคที่นักเรียนมี
ภูมิล าเนาอยู่ 

อ ธิ บ า ย แ ห ล่ ง ชุ ม ช น
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ใน
ภาคที่นักเรียนมีภูมิล าเนา
อยู่ได้ถูกต้อง 

อ ธิ บ า ย แ ห ล่ ง ชุ ม ช น
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ใน
ภาคที่นักเรียนมีภูมิล าเนา
อ ยู่ ไ ด้ ถู ก ต้ อ ง              
เป็นส่วนใหญ่ 

อ ธิ บ า ย แ ห ล่ ง ชุ ม ช น
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ใน
ภาคที่นักเรียนมีภูมิล าเนา
อยู่ได้ถูกต้อง เป็นบางส่วน 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
  8 - 9 ดี 
  5 - 7 พอใช้ 
  ต่ ากว่า 5 ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  พัฒนาการของมนุษย์สมัยประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย 
เวลา  6  ชั่วโมง 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด     
   ส 4.2 ป.4/2 ยกตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบในท้องถิ่นที่แสดงพัฒนาการของ
มนุษยชาติในดินแดนไทย 
 
2. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ชั้นต้นและชั้นรองที่พบในท้องถิ่น ท าให้ได้ข้อมูลที่แสดงถึงพัฒนาการของ
มนุษยชาติในดินแดนไทย 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  1) หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่แสดงการตั้งหลักแหล่งของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุค 
             ประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยโดยเฉพาะที่สามารถก่อตั้งเป็นอาณาจักรโบราณได้โดยสังเขป 
  2) หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบในท้องถิ่นท่ีแสดงพัฒนาการของมนุษยชาติในดินแดนไทย 
             โดยสังเขป 
 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา) 
 
4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
 4.2  ความสามารถในการคิด 
  1) ทักษะการวิเคราะห์      
          2) ทักษะการประเมิน 
  3) ทักษะการตีความ      
          4) ทักษะการให้เหตุผล 
 4.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย  
 2. ใฝ่เรียนรู้   
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
 



6. ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 แบบบันทึกการสืบค้นข้อมูล เรื่อง พัฒนาการของมนุษย์ในแคว้นโบราณสมัยประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นไทย 
 
7. การวัดและการประเมินผล 
 7.1 การประเมินก่อนเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง พัฒนาการของมนุษย์สมัยประวัติศาสตร์
   ในดินแดนไทย 
 7.2 การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1) ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่อง แคว้นโบราณสมัยประวัติศาสตร์ในภาคเหนือของไทย  
  2) ตรวจใบงานที่ 2.1 เรื่อง แคว้นโบราณสมัยประวัติศาสตร์ในภาคกลางของไทย 
  3) ตรวจใบงานที่ 3.1 เรื่อง แคว้นโบราณสมัยประวัติศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย 
  4) ตรวจใบงานที่ 4.1 เรื่อง แคว้นโบราณสมัยประวัติศาสตร์ในภาคใต้ของไทย 
  5)  ตรวจแบบบันทึกการอ่าน 
  6) ประเมินการน าเสนอผลงาน 
  7) สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล 
  8) สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
  9) สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 7.3 การประเมินหลังเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง พัฒนาการของมนุษย์สมัยประวัติศาสตร์
   ในดินแดนไทย 
 7.4 การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
  - ตรวจแบบบันทึกการสืบค้นข้อมูล เรื่อง พัฒนาการของมนุษย์ในแคว้นโบราณสมัยประวัติศาสตร์
   ในท้องถิ่นไทย 
 
8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง พัฒนาการของมนุษย์สมัย
ประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 1   แคว้นโบราณสมัยประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย : ภาคเหนือ  เวลา  1  ชั่วโมง 
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่คิดสีส่หาย 
 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 

1.  ครูน าภาพโบราณสถานสมัยประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย มาให้นักเรียนดูแล้วให้นักเรียนช่วยกันแสดง
ความคิดเห็นว่าโบราณสถานนั้นชื่ออะไร อยู่ที่ไหน 

2.  ครูอธิบายให้นักเรียนเห็นความส าคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย 
 
ขัน้สอน 

1. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ ครูอธิบายวิธีการเรียนรู้ร่วมกัน 
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมมือกันศึกษาความรู้เรื่อง แคว้นโบราณสมัยประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย

ภาคเหนือ 
3. สมาชิกแต่ละกลุ่มจับคู่กันเป็น 2 คู่ ให้แต่ละคู่ช่วยกันท าใบงานที่ 1.1 เรื่อง แคว้นโบราณสมัย

ประวัติศาสตร์ในภาคเหนือของไทย 
4. สมาชิกแต่ละคู่ในกลุ่มผลัดกันอภิปรายค าตอบของตนในใบงานที่ 1.1 
5. ครูสุ่มตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอใบงานที่ 1.1 

 
ขั้นสรุป 
 นักเรียนและครูช่วยกันสรุปลักษณะส าคัญของแคว้นหริภุญชัยและแคว้นโยนก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 2  แคว้นโบราณสมัยประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย : ภาคกลาง  เวลา  1  ชั่วโมง 
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคโต๊ะกลม  
 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูให้นักเรียนตอบค าถามจากภาพโบราณสถานและโบราณวัตถุในสมัยประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย   
            ภาคกลาง   

2. ครอูธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเห็นความส าคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
 
ขั้นสอน 

1. นักเรียนกลุ่มเดิมร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง แคว้นโบราณสมัยประวัติศาสตร์ในภาคกลางของไทย และ
อภิปรายร่วมกันในหัวข้อส าคัญจนมีความเข้าใจกระจ่างชัด 

2. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมมือกันท าใบงานที่ 2.1 เรื่อง แคว้นโบราณสมัยประวัติศาสตร์ในภาค
กลางของไทย โดยให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มท าหน้าที่ ดังนี้ 
- สมาชิกคนที่ 1 เขียนค าตอบข้อที่ 1 แล้วส่งใบงานไปยังสมาชิกคนที่ 2 
- สมาชิกคนที่ 2 อ่านค าตอบของสมาชิกคนที่ 1 ตรวจสอบความถูกต้องและเขียนเพ่ิมเติมให้

สมบูรณ์แล้วตอบค าถามในข้อต่อไป 
- สมาชิกคนที่ 3 อ่านค าตอบของสมาชิกคนที่ 2 ตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขหรือเขียน

เพ่ิมเติมให้สมบูรณ์แล้วตอบค าถามในข้อต่อไป 
- สมาชิกคนที่ 4 อ่านค าตอบของสมาชิกคนที่ 3 ตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขหรือเขียน

เพ่ิมเติมให้สมบูรณ์แล้วตอบค าถามในข้อต่อไป สมาชิกทุกคนจะได้ตอบค าถามในจ านวนข้อที่
เท่ากัน  

 
ขั้นสรุป 
  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับลักษณะส าคัญของแคว้นทวารวดีและแคว้นละโว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 3  แคว้นโบราณสมัยประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย :                                    เวลา  1  ชั่วโมง 
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ        
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคเล่าเรื่องรอบวง 
 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 ครูให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพหลักฐานทางประวัติศาสตร์ สมัยอาณาจักรขอมหรือเ ขมร
โบราณว่าภาพใดเป็นโบราณสถานในประเทศไทย พร้อมอธิบายเหตุผล  
 
ขั้นสอน 

1. ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิมร่วมมือกันศึกษาความรู้เกี่ยวกับอาณาจักรขอมหรือเขมรโบราณ 
2. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มอภิปรายร่วมกันในประเด็นที่ส าคัญทีละคนแบบเล่าเรื่องรอบวง 
3. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่ มท า ใบงานที่  3.1 เรื่อง แคว้นโบราณสมัยประวัติศาสตร์ ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของไทย 
4. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มผลัดกันอธิบายค าตอบในใบงานที่ 3.1 ให้สมาชิกกลุ่มฟังทีละคนแบบเล่าเรื่องรอบวง 
5. ครูเฉลยค าตอบในใบงานที่ 3.1 แล้วให้สมาชิกแต่ละกลุ่มตรวจสอบค าตอบพร้อมปรับปรุงแก้ไขให้

ถูกต้อง 
 
ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความรู้เกี่ยวกับอาณาจักรขอมหรือเขมรโบราณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 4  แคว้นโบราณสมัยประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย : ภาคใต ้        เวลา  1  ช่ัวโมง 
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคกลุ่มสืบค้น 
 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 ครูให้นักเรียนรวมกลุ่มเดิม แล้วให้แต่ละกลุ่มเล่นเกมแข่งขันติดบัตรค าชื่อโบราณสถานและโบราณวัตถุสมัย
ประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย บนแผนที่ประเทศไทย  
 
ขั้นสอน 

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมมือกันศึกษาความรู้เรื่อง แคว้นโบราณสมัยประวัติศาสตร์ในภาคใต้ของไทย 
2. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายสาระส าคัญของแคว้นตามพรลิงค์และแคว้นลังกาสุกะ แล้วช่วยกันท า

ใบงานที่ 4.1 เรื่อง แคว้นโบราณสมัยประวัติศาสตร์ในภาคใต้ของไทย 
3. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มน าค าตอบของตนมาอภิปรายร่วมกับเพ่ือนในกลุ่ม จนได้ค าตอบที่สมบูรณ์และมี

ความเข้าใจตรงกัน 
4. ตัวแทนกลุ่มผลัดกันเฉลยค าตอบในใบงานที่ 4.1 หน้าชั้นเรียน ครูตรวจสอบความถูกต้อง 

 
ขั้นสรุป  
 นักเรียนและครูร่วมกันสรุปสาระส าคัญเกี่ยวกับแคว้นตามพรลิงค์และแคว้นลังกาสุกะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 5  การสืบค้นข้อมูลแคว้นโบราณสมัยประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น     เวลา  1-2  ชั่วโมง 
วิธีสอนโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 ครูให้นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นถึงคุณค่าหรือความส าคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในแคว้น
โบราณสมัยประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย 
 
ขั้นสอน 
 ขั้นที่ 1 ก าหนดประเด็นปัญหา 
  นักเรียนร่วมกันเสนอเรื่องที่ต้องการศึกษาข้อมูลของแคว้นโบราณสมัยประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นที่
นักเรยีนอาศัยอยู ่
 ขั้นที่ 2 รวบรวมหลักฐาน 
  นักเรียนกลุ่มเดิมร่วมกันก าหนดแนวทางการรวบรวมหลักฐานประเภทต่างๆ ทั้งประเภทลายลักษณ์
อักษรและ หลักฐานทางโบราณดคีมาประกอบ 
 ขั้นที่ 3 วิเคราะห์และประเมินคุณค่าข้อมูล 
  สมาชิกของกลุ่มน าหลักฐานที่สืบค้นมาร่วมกันวิเคราะห์ว่า หลักฐานดังกล่าวถูกต้องหรือไม่ มีคุณค่า
เพียงใด 
 ขั้นที่ 4 ตีความและสังเคราะห์ 
  สมาชิกแต่ละกลุ่มน าข้อมูลที่สืบค้นมาวิเคราะห์ แยกประเภท เรียงเหตุการณ์ตามล าดับก่อนหลัง 
 ขั้นที่ 5 น าเสนอข้อมูล 
 
   ครูมอบหมายให้สมาชิกแต่ละกลุ่มน าข้อมูลที่ผ่านการสังเคราะห์แล้ว มาเรียบเรียงตามหัวข้อที่ครู
   ก าหนดให้ในแบบบันทึก เรื่อง พัฒนาการของมนุษย์ในแคว้นโบราณสมัยประวัติศาสตร์ ใน 
            ท้องถิ่นไทย โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามท่ีก าหนด  
     
ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการสืบค้นข้อมูลแคว้นโบราณสมัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในดินแดนไทย 
 
นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง พัฒนาการของมนุษย์สมัย

ประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย 
 
 
 



9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 9.1 สื่อการเรียนรู้ 
   1) หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.4 
   2) หนังสือค้นคว้าเพ่ิมเติม 
    (1) ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย. 2545.
     ข้อมูลวัฒนธรรมภาคกลาง. กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. 
   (2) ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย. 2545. 
    ข้อมูลวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการ 
                     วัฒนธรรมแห่งชาติ. 
   (3)  ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย. 2545. 
     ข้อมูลวัฒนธรรมภาคเหนือ. กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. 
   (4)  ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย. 2545.  
                   ข้อมูลวัฒนธรรมภาคใต้. กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. 
   (5)  ธิดา สาระยา. 2539. ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : ประวัติศาสตร์ที่สัมพันธ์กับสังคมมนุษย์. 
     กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ. 
   (6)  วุฒิชัย มูลศิลป์. 2547. ประวัติศาสตร์ชาติไทย. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิกตเวทินในพระ 
                    บรมราชูปถัมภ์. 
   3) แผนที่ประเทศไทย 
   4) บัตรค า  
   5) บัตรภาพ 
   6) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง แคว้นโบราณสมัยประวัติศาสตร์ในภาคเหนือของไทย 
   7) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง แคว้นโบราณสมัยประวัติศาสตร์ในภาคกลางของไทย 
    8) ใบงานที่ 3.1 เรื่อง แคว้นโบราณสมัยประวัติศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย 
    9) ใบงานที่ 4.1 เรื่อง แคว้นโบราณสมัยประวัติศาสตร์ในภาคใต้ของไทย 
 9.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  1) ห้องสมุด 
  2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
   - http://www.maceducation.com/e-knowledge/2413117100/07.htm 
   - http://th.wikipedia.org/wiki/ประวัติศาสตร์ไทย 
 
 
 
 

http://www.maceducation.com/e-knowledge/2413117100/07.htm


การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 
แบบประเมินแบบบันทึกการสืบค้นข้อมูล เรื่อง พัฒนาการของมนุษย์ในแคว้นโบราณสมัยประวัติศาสตร์ใน
ท้องถิ่นไทย 

 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1. การก าหนดเรื่องที่ 
    สืบค้นและ 
    วัตถุประสงค์ 

ก าหนดเรื่องที่สืบค้นและ
วั ตถุ ป ระส งค์ ชั ด เ จนมี
ความสัมพันธ์กัน 
 

ก าหนดเรื่องที่สืบค้นและ
วั ตถุ ป ระส งค์ ชั ด เ จนมี
ความสัมพันธ์กันเป็นส่วน
ใหญ่ 

ก าหนดเรื่องที่สืบค้นและ
วั ตถุ ป ระส งค์ ค่ อนข้ า ง
ชัดเจนมีความสัมพันธ์กัน
เป็นบางส่วน 

2. การสืบค้นหลักฐาน  
    พร้อมบอกแหล่งท่ีมา 
 

มีหลักฐานประกอบการ
สืบค้นข้อมูล 3 ชนิดขึ้นไป 
และมีแหล่งที่มา 

มีหลักฐานประกอบการ
สืบค้นข้อมูล 2 ชนิด และ
มีแหล่งที่มา 

มีหลักฐานประกอบการ
สืบค้นข้อมูล 1 ชนิด และ
มีแหล่งที่มา 

3. การบันทึกข้อมูลใน 
   การสืบค้นอย่างเป็น 
   ระบบ 

มีการบันทึกข้อมูลในการ
สื บค้ น เ รี ย งตามล า ดั บ
เหตุการณ์และแสดงถึง
การวิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูล 

มีการบันทึกข้อมูลในการ
สื บค้ น เ รี ย งตามล า ดั บ
เหตุการณ์และแสดงถึง
การวิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูลเป็นส่วนใหญ่ 

มีการบันทึกข้อมูลในการ
สื บค้ น เ รี ย งตามล า ดั บ
เหตุการณ์และแสดงถึง
การวิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูลเป็นบางส่วน 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
  8 - 9 ดี 
  5 - 7 พอใช้ 
  ต่ ากว่า 5 ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 6    พัฒนาการของสมัยสุโขทัย 
เวลา  5  ชั่วโมง 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 ส 4.3 ป.4/1 อธิบายพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยโดยสังเขป  
 
2. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 อาณาจักรสุโขทัยมีพัฒนาการทั้งด้านการเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจ โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ผู้น าส าคัญในการพัฒนา 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง  
  1) การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย โดยสังเขป 
  2) พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยทางด้านการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจ โดยสังเขป 
 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น    
   (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา) 
 
4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
 4.2 ความสามารถในการคิด 
  1) ทักษะการรวบรวมข้อมูล 
  2) ทักษะการตีความ 
  3) ทักษะการวิเคราะห์ 
  4) ทักษะการสรุปอ้างอิง 
 4.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย   
 2. ใฝ่เรียนรู้    
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
 
6. ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 ป้ายนิเทศ เรื่อง พัฒนาการด้านต่างๆ สมัยสุโขทัย 
 



7. การวัดและการประเมินผล 
 7.1 การประเมินก่อนเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง พัฒนาการของสมัยสุโขทัย 
 7.2 การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1) ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่อง การก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัย 
  2) ตรวจใบงานที่ 2.1 เรื่อง การสร้างความม่ันคงของอาณาจักรสุโขทัย  
  3) ตรวจใบงานที่ 2.2 เรื่อง ลักษณะของผู้ปกครองของอาณาจักรสุโขทัย 
  4) ตรวจใบงานที ่2.3 เรื่อง รูปแบบการปกครองของอาณาจักรสุโขทัย 
  5) ตรวจใบงานที่ 2.4 เรื่อง การด ารงชีวิตของราษฎรสมัยสุโขทัยและการสูญเสียอ านาจของสุโขทัย 
  6) ตรวจใบงานที่ 3.1 เรื่อง พัฒนาการด้านเศรษฐกิจสมัยสุโขทัย 
  7) ตรวจแบบบันทึกการอ่าน 
  8) ประเมินการน าเสนอผลงาน 
  9) สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล 
  10) สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
  11) สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 7.3 การประเมินหลังเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง พัฒนาการของสมัยสุโขทัย 
 7.4 การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
  - ตรวจป้ายนิเทศ เรื่อง พัฒนาการด้านต่างๆ สมัยสุโขทัย 
 
8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง พัฒนาการของสมัยสุโขทัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 1   การตั้งอาณาจักรสุโขทัย                            เวลา  1  ชั่วโมง 
วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) 
 
ขั้นที่  1  กระตุ้นความสนใจ (Engage)   
 ครูน าภาพศิลาจารึกมาให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นถึงความส าคัญของภาพและ
ความสัมพันธ์กับอาณาจักรไทย 
 
ขั้นที่  2  ส ารวจค้นหา (Explore) 
 นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6-8 คน ตามความสมัครใจ แล้วให้แต่ละกลุ่มร่วมมือกันศึกษาความรู้เรื่อง การ
ตั้งอาณาจักรสุโขทัย จากหนังสือเรียน   
   
ขั้นที่  3  อธิบายความรู้ (Explain) 
 สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มผลัดกันอธิบายความรู้เรื่อง การตั้งอาณาจักรสุโขทัย ตามประเด็น ดังนี้ 

1) สภาพความเป็นอยู่ของประชากรไทยบริเวณท่ีราบลุ่มน้ าต่างๆ                                                                                             
2) การร่วมมือกันก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัย 

 
ขั้นที ่ 4  ขยายความเข้าใจ (Expand) 
 สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มร่วมมือกันน าความรู้ที่ได้จากการศึกษามาเป็นพ้ืนฐานในการท าใบงานที่ 1.1 เรื่อง 
การก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัย 
 
ขั้นที่  5  ตรวจสอบ (Evaluate) 
 ครูเฉลยค าตอบในใบงานที่ 1.1 โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง แล้วร่วมกันสรุป
ความรู้เรื่องการตั้งอาณาจักรสุโขทัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 2   พัฒนาการด้านการเมืองการปกครองสมัยสุโขทัย                                เวลา  1-2  ชั่วโมง 
วิธีสอนแบบโมเดลซิปปา (CIPPA Model) 
 
ขั้นที่  1  ทบทวนความรู้เดิม 

นักเรียนร่วมกันร้องเพลงเกี่ยวกับอาณาจักรสุโขทัย แล้วให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นถึงข้อคิดที่ได้จากบทเพลง 
 
ขั้นที่  2  แสวงหาความรู้ใหม่ 
 นักเรียนกลุ่มเดิมร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง พัฒนาการด้านการเมืองการปกครองของอาณาจักรสุโขทัย โดย
แบ่งหน้าที่กันศึกษา ดังนี้ 

- หมายเลข 1 ศึกษาความรู้เรื่อง การสร้างความมั่นคงของอาณาจักรสุโขทัย 
- หมายเลข 2 ศึกษาความรู้เรื่อง ลักษณะของผู้ปกครองของอาณาจักรสุโขทัย 
- หมายเลข 3 ศึกษาความรู้เรื่อง รูปแบบการปกครองของอาณาจักรสุโขทัย 
- หมายเลข 4 ศึกษาความรู้เรื่อง การด ารงชีวิตของประชากรสมัยสุโขทัย และการสูญเสียอ านาจของอาณาจักรสุโขทัย 

 
ขั้นที่  3  ศึกษาท าความเข้าใจข้อมูล/ความรู้ใหม่ และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม 
 สมาชิกแต่ละหมายเลขท าความเข้าใจข้อมูลความรู้ที่ได้จากการศึกษามาเชื่อมโยงกับความรู้เดิม แล้วท าใบงาน ดังนี้ 
  - หมายเลข 1 ท าใบงานที่ 2.1 เรื่อง การสร้างความม่ันคงของอาณาจักรสุโขทัย 
  - หมายเลข 2 ท าใบงานที่ 2.2 เรื่อง ลักษณะของผู้ปกครองของอาณาจักรสุโขทัย 
  - หมายเลข 3 ท าใบงานที่ 2.3 เรื่อง รูปแบบการปกครองของอาณาจักรสุโขทัย 
  - หมายเลข 4 ท าใบงานที่ 2.4 เรื่อง การด ารงชีวิตของราษฎรสมัยสุโขทัยและการสูญเสียอ านาจของสุโขทัย 
 
ขั้นที่  4  แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม 

1. สมาชิกแต่ละหมายเลขผลัดกันเล่าความรู้ที่ได้จากการศึกษาและจากผลการท าใบงานที่ตนรับผิดชอบ 
2. ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยค าตอบในใบงานที่ 2.1 -2.4 

 
ขั้นที่  5  สรุปและจัดระเบียบความรู้ 
 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันเขียนผังมโนทัศน์เรื่อง พัฒนาการด้านการเมืองการปกครองของอาณาจักรสุโขทัย 
 
ขั้นที่  6  ปฏิบัติและ/หรือแสดงผลงาน 
 ตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน และให้เพ่ือนกลุ่มอ่ืนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
 
 
 



ขั้นที่  7  ประยุกต์ใช้ความรู้ 
 ครูมอบหมายให้นักเรียนน าความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการด้านการเมืองการปกครองของอาณาจักรสุโขทัยไป
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาความรู้ด้านเศรษฐกิจในสมัยสุโขทัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 3   พัฒนาการด้านเศรษฐกิจสมัยสุโขทัย                                              เวลา  1-2  ช่ัวโมง 
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) 
 
ขั้นที่  1  สร้างคุณค่าและประสบการณ์ของสิ่งที่เรียน (พัฒนาสมองซีกขวา) 

ครูน าภาพพืชส าคัญที่ปลูกกันมากในสมัยสุโขทัย มาให้นักเรียนดูแล้วแสดงความคิดเห็นว่า พืชชนิดใดมี
ความส าคัญที่สุดในสมัยสุโขทัย 
 
ขั้นที่  2  วิเคราะห์ประสบการณ์ (พัฒนาสมองซีกซ้าย) 
 นักเรียนอธิบายเหตุผลที่สนับสนุนความคิดที่แสดงว่า พืชชนิดใดที่มีความส าคัญที่สุดในสมัยสุโขทัย 
 
ขั้นที่  3  ปรับประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอด (พัฒนาสมองซีกขวา) 

นักเรียนร่วมกันหลอมรวมความคิดของทุกคนที่แสดงถึงอาชีพที่ส าคัญของประชากรในสมัยสุโขทัย 
 
ขั้นที่  4  พัฒนาความคิดรวบยอด (พัฒนาสมองซีกซ้าย) 

นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง พัฒนาการด้านเศรษฐกิจสมัยสุโขทัย 
 
ขั้นที่  5  ลงมือปฏิบัติจากกรอบความคิดที่ก าหนด (พัฒนาสมองซีกซ้าย) 

1. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมมือกันท าใบงานที่ 3.1 เรื่อง พัฒนาการด้านเศรษฐกิจสมัยสุโขทัย 
2. ตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอใบงานที่ 3.1 หน้าชั้นเรียน โดยมีครูตรวจสอบความถูกต้อง  

 
ขั้นที่  6  สร้างช้ินงานเพื่อสะท้อนความเป็นตนเอง (พัฒนาสมองซีกขวา) 
 

 ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดป้ายนิเทศ เรื่อง พัฒนาการด้านต่างๆ สมัยสุโขทัย  โดยให้
ครอบคลุมประเด็นตามท่ีก าหนด 

 
ขั้นที่  7  วิเคราะห์คุณค่าและประยุกต์ใช้ (พัฒนาสมองซีกซ้าย) 

สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ผลงานป้ายนิเทศ แล้วร่วมมือกันปรับปรุงแก้ไขและน าไปพัฒนา 
 
ขั้นที่  8  แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้กับผู้อ่ืน (พัฒนาสมองซีกขวา) 

นักเรียนแต่ละกลุ่มหมุนเวียนกันไปศึกษาป้ายนิเทศของกลุ่มอื่น แล้วผลัดกันให้ข้อเสนอแนะหรือแสดงความ
ชื่นชม 
 
  นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง พัฒนาการของสมัยสุโขทัย 



9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 9.1 ส่ือการเรียนรู้ 
  1) หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.4  
  2) หนังสือค้นคว้าเพ่ิมเติม 
   - กรมวิชาการ. 2539. สุโขทัย รุ่งอรุณแห่งความสุข. กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการ. 
  3) เพลงค าขวัญสุโขทัย  
  4) บัตรภาพ  
  5) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง การก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัย 
  6) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง การสร้างความม่ันคงของอาณาจักรสุโขทัย  
  7) ใบงานที่ 2.2 เรื่อง ลักษณะของผู้ปกครองของอาณาจักรสุโขทัย 
  8) ใบงานที ่2.3 เรื่อง รูปแบบการปกครองของอาณาจักรสุโขทัย 
  9) ใบงานที่ 2.4 เรื่อง การด ารงชีวิตของราษฎรสมัยสุโขทัยและการสูญเสียอ านาจของสุโขทัย 
        10) ใบงานที่ 3.1 เรื่อง พัฒนาการด้านเศรษฐกิจสมัยสุโขทัย 
 9.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  1) ห้องสมุด 
  2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
    - http:// th.wikipedia.org/wiki/อาณาจักรสุโขทัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 

แบบประเมินป้ายนิเทศ เรื่อง พัฒนาการด้านต่างๆ สมัยสุโขทัย 
 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1. การก่อตั้ง
อาณาจักรสุโขทัย 

อธิบายการก่อตั้งอาณาจักร
สุโขทัยได้ถูกต้องชัดเจน 

อธิบายการก่อตั้งอาณาจักร
สุโขทัยได้ถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ ่

อ ธิ บ า ย ก า ร ก่ อ ตั้ ง
อ า ณ า จั ก ร สุ โ ข ทั ย ไ ด้
ถูกต้องเป็นบางส่วน 

2. พัฒนาการด้าน
การเมืองการ
ปกครองสมัย
สุโขทัย  

อ ธิ บ า ย พั ฒ น า ก า ร ด้ า น
การเมืองการปกครองสมัย
สุโขทัยได้ถูกต้องชัดเจน 

อธิ บ า ย พัฒนากา รด้ า น
การเมืองการปกครองสมัย
สุโขทัยได้ถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ ่

อธิบายพัฒนาการด้าน
การเมืองการปกครองสมัย
สุ โ ขทั ย ไ ด้ ถู ก ต้ อ ง เ ป็ น
บางส่วน 

3. พัฒนาการด้าน
เศรษฐกิจสมัย
สุโขทัย 

อ ธิ บ า ย พั ฒ น า ก า ร ด้ า น
เศรษฐกิจสมั ยสุ โ ขทั ย ได้
ถูกต้องชัดเจน 

อธิ บ า ย พัฒนากา รด้ า น
เศรษฐกิจสมัยสุ โขทัยได้
ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่  

อธิบายพัฒนาการด้าน
เศรษฐกิจสมัยสุโขทัยได้
ถูกต้องเป็นบางส่วน 

4. พัฒนาการด้าน
สังคมและ
วัฒนธรรมสมัย
สุโขทัย 

อธิบายพัฒนาการด้านสังคม      
และวัฒนธรรมสมัยสุโขทัย               
ไ ด้ ถู ก ต้ อ ง ชั ด เ จ น                        
พร้อมภาพประกอบ                             

อธิ บ า ย พัฒนากา รด้ า น
สังคม และวัฒนธรรมสมัย
สุโขทัยได้ถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ่พร้อมภาพประกอบ 

อธิบายพัฒนาการด้าน
สังคม และวัฒนธรรมสมัย
สุ โ ขทั ย ไ ด้ ถู ก ต้ อ ง เ ป็ น
บ า ง ส่ ว น พ ร้ อ ม
ภาพประกอบ 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
  10 - 12 ดี 
  6 - 9 พอใช้ 
  ต่ ากว่า 6 ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 7    บุคคลส าคัญสมัยสุโขทัย 
เวลา  5  ชั่วโมง 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 ส 4.3 ป.4/2 บอกประวัติและผลงานของบุคคลส าคัญสมัยสุโขทัย  
 
2. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ พ่อขุนรามค าแหงมหาราช และพระมหาธรรมราชาที่ 1 เป็นบุคคลส าคัญที่พัฒนา
อาณาจักรสุโขทัยทั้งด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
  
3. สาระการเรียนรู้ 
 3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  - ประวัติและผลงานของบุคคลส าคัญสมัยสุโขทัย เช่น พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ พ่อขุนรามค าแหง 
               มหาราชพระมหาธรรมราชาที่ 1 (พระยาลิไทย) โดยสังเขป 
 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น    
   (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา) 
 
4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
 4.2 ความสามารถในการคิด 
  1) ทักษะการรวบรวมข้อมูล 
  2) ทักษะการวิเคราะห์ 
  3) ทักษะการตีความ 
  4) ทักษะการสรุปความ 
 4.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย   
 2. ใฝ่เรียนรู้    
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
 4. รักความเป็นไทย 
 
6. ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 รายงานผลการสืบค้นข้อมูล เรื่อง ประวัติและผลงานของบุคคลส าคัญในสมัยสุโขทัย 



7. การวัดและการประเมินผล 
 7.1 การประเมินก่อนเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง บุคคลส าคัญสมัยสุโขทัย 
 7.2 การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1) ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่อง พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ 
  2) ตรวจใบงานที่ 2.1 เรื่อง พ่อขุนรามค าแหงมหาราช 
  3) ตรวจใบงานที่ 3.1 เรื่อง พระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย) 
  4) ตรวจแบบบันทึกการอ่าน 
  5) ประเมินการน าเสนอผลงาน 
  6) สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล 
    7) สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
    8) สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 7.3 การประเมินหลังเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง บุคคลส าคัญสมัยสุโขทัย 
 7.4 การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
  - ตรวจรายงานผลการสืบค้นข้อมูล เรื่อง ประวัติและผลงานของบุคคลส าคัญในสมัยสุโขทัย 
 
8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง บุคคลส าคัญสมัยสุโขทัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 1   พ่อขุนศรีอินทราทิตย์                                                                   เวลา  1  ชั่วโมง 
วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการสร้างเจตคติ 
 
ขั้นที่  1  สังเกต  
 ครูน าภาพอนุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ มาให้นักเรียนดู  แล้วให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่าท าไมคนใน 
ยุคปัจจุบันจึงสร้างอนุสาวรีย์ของพระองค์ท่าน 
 
ขั้นที่  2  วิเคราะห์ 

1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-7 คน ตามความสมัครใจ แล้วให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง 
ประวัติและผลงานส าคัญของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์  

2. ครูให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างผลงานส าคัญของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ด้านการสร้างความมั่นคงแก่
บ้านเมือง พร้อมทั้งแสดงเหตุผลประกอบ 

3. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมมือกันท าใบงานที่ 1.1 เรื่อง พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ เสร็จแล้วส่งตัวแทนกลุ่ม
ออกมาน าเสนอใบงาน โดยมีครูตรวจสอบความถูกต้อง 

  
ขั้นที่  3  สรุป  
 นักเรียนร่วมกันสรุปข้อคิดท่ีได้จากการศึกษาประวัติและผลงานของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ และแนวทางการ
น าแบบอย่างไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติตนในยุคปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 2   พ่อขุนรามค าแหงมหาราช                                                      เวลา  1  ชัว่โมง 
วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการสร้างความตระหนัก 
 
ขั้นที่ 1 สังเกต 
 ครูให้นักเรียนร่วมกันร้องเพลง ในน้ ามีปลาในนามีข้าว และดูภาพพ่อขุนรามค าแหงมหาราช แล้วร่วมกัน
แสดงความคิดเห็นและข้อคิดท่ีได้จากบทเพลง 
 
ขั้นที่  2  วิเคราะห์ วิจารณ์ 

1.  ครูให้นักเรียนดูภาพเหตุการณ์ส าคัญในสมัยพ่อขุนรามค าแหงมหาราช แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็น
จากภาพ  

2.  นักเรียนกลุ่มเดิมศึกษาความรู้เรื่อง ประวัติและผลงานส าคัญของพ่อขุนรามค าแหงมหาราช  
3.  นักเรียนแต่ละกลุ่มท าใบงานที่ 2.1 เรื่อง พ่อขุนรามค าแหงมหาราช เสร็จแล้วส่งตัวแทนกลุ่มออกมา

น าเสนอใบงานที่หน้าชั้นเรียน 
 

ขั้นที่  3  สรุป  
 ครูให้นักเรียนร่วมกันสรุปคุณค่าของผลงานส าคัญในสมัยพ่อขุนรามค าแหงมหาราชที่มีผลต่อการด ารงชีวิต
ของคนไทยในปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 3   พระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย)                                                       เวลา  1  ชั่วโมง 
วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการกลุ่ม 
 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูให้นักเรียนดูภาพหนังสือไตรภูมิพระร่วง แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็น จากนั้นครูอธิบายเพิ่มเติม 
2. ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ พระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย) 

 
ขั้นสอน 
 ขั้นที่ 1 มีผู้น าและมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ 
  สมาชิกแต่ละกลุ่มเลือกหัวหน้า และเลขานุการกลุ่ม แล้วแบ่งหน้าที่ให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มศึกษา
ข้อมูลตามประเด็นที่ก าหนด 
 ขั้นที่ 2 วางแผน 
  สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนในการค้นคว้าข้อมูลตามประเด็นที่ครูก าหนด 
 ขั้นที่ 3 ปฏิบัติตามแผน 
  สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มปฏิบัติหน้าที่ตามที่ตนรับผิดชอบ แล้วน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาท า 
 ใบงานที่ 3.1 เรื่อง พระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย)  
 ขั้นที่ 4 ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มร่วมกันตรวจสอบผลงานในใบงานที่ 3.1 
 ขั้นที่ 5 ปรับปรุงและพัฒนา 
  นักเรียนแต่ละกลุ่มปรับปรุงและพัฒนาผลงานในใบงานที่ 3.1 จากนั้นน าส่งครูตรวจ 
 
ขั้นที่  3  สรุป  
 นักเรียนร่วมกันสรุปประวัติและผลงานส าคัญของพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 4   สืบค้นประวัติและผลงานบุคคลส าคัญสมัยสุโขทัย                 เวลา  1-2  ชั่วโมง 
วิธีสอนโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 ครูให้นักเรียนผลัดกันเล่าและแสดงความคิดเห็นถึงคุณค่าของผลงานส าคัญของบุคคลส าคัญในสมัยสุโขทัย  
 
ขั้นสอน 
 ขั้นที่ 1 ก าหนดประเด็นปัญหา 
  ครูให้นักเรียนช่วยกันเสนอเรื่องที่นักเรียนต้องการสืบค้นข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประวัติและผลงานส าคัญ
ของบุคคลส าคัญสมัยสุโขทัย 1 ท่าน 
 ขั้นที่ 2 รวบรวมหลักฐาน 
  นักเรียนรวมกลุ่มเดิม แล้วให้แต่ละกลุ่มร่วมกันก าหนดแนวทางการรวบรวมข้อมูลความรู้จาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ  
 ขั้นที่ 3 วิเคราะห์และประเมินคุณค่าข้อมูล 

สมาชิกแต่ละกลุ่มน าข้อมูลความรู้ที่ได้จากการสืบค้นมาร่วมกันวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ ตรวจสอบ 
ความถูกต้องและคุณค่าของข้อมูลความรู้  
 ขั้นที่ 4 ตีความและสังเคราะห์ 
  สมาชิกแต่ละกลุ่มน าหลักฐานข้อมูลที่สืบค้นมาร่วมกันวิเคราะห์ แยกประเภท และเรียงเหตุการณ์
ตามล าดับก่อนหลัง  
 ขั้นที่ 5 น าเสนอข้อมูล 

 ครูมอบหมายให้สมาชิกแต่ละกลุ่มน าข้อมูลที่ผ่านการสังเคราะห์แล้ว มาจัดท ารายงานผลการ
สืบค้นข้อมูล เรื่อง ประวัติและผลงานของบุคคลส าคัญในสมัยสุโขทัย โดยให้ครอบคลุมประเด็น
ตามท่ีก าหนด  

 
ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปผลการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและผลงานของบุคคลส าคัญในสมัยสุโขทัย 
 
 นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง บุคคลส าคัญสมัยสุโขทัย 
 
 
 
 
 



9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 9.1 สื่อการเรียนรู้ 
  1) หนังสือเรียน ประว้ติศาสตร์ ป.4  
  2) หนังสือค้นคว้าเพ่ิมเติม 
   - กนกวลี ชูชัยยะ และกฤษฎา บุณยสมิต. 2546. บุคคลส าคญัของไทยที่โลกยกย่อง.  
                  กรุงเทพมหานคร : เมธีทิปส์. 
  3) เพลง 
  4) บัตรภาพ   
  5) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ 
  6) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง พ่อขุนรามค าแหงมหาราช 
  7) ใบงานที่ 3.1 เรื่อง พระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย)  
 9.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  1) ห้องสมุด 
  2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 

-  http://th.wikipedia.org/wiki/พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ 
 - http://th.wikipedia.org/wiki/พ่อขุนรามค าแหงมหาราช 
 -   http://th.wikipedia.org/wiki/พระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
http://th.wikipedia.org/wiki/พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
http://th.wikipedia.org/wiki/พระมหาธรรมราชาที่


การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 

แบบประเมินรายงานผลการสืบค้นข้อมูล เรื่อง  
ประวัติและผลงานของบุคคลส าคัญสมัยสุโขทัย 

 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1.  การอธิบาย
ประวัติของบุคคล
ส าคัญสมัยสุโขทัย 

อธิบายประวัติของบุคคล
ส าคัญสมัยสุโขทัยที่สืบค้นมา
ได้ ส า ระส า คัญครบถ้ วน
ชัดเจน  

อธิบายประวัติของบุคคล
ส าคัญสมัยสุโขทัยที่สืบค้น
มาได้สาระส าคัญเป็นส่วน
ใหญ ่

อธิบายประวัติของบุคคล
ส าคัญสมัยสุโขทัยที่สืบค้น
ม า ไ ด้ ส า ร ะ ส า คั ญ เ ป็ น
บางส่วน 

2. การอธิบายผลงาน
ของบุคคลส าคัญ
สมัยสุโขทัย  

อธิบายผลงานของบุคคล
ส า คั ญ ส มั ย สุ โ ข ทั ย ไ ด้
ส า ร ะ ส า คั ญ ชั ด เ จ น 
ครบถ้วน 3 ด้าน 

อธิบายผลงานของบุคคล
ส า คั ญ ส มั ย สุ โ ข ทั ย ไ ด้
ส า ร ะ ส า คั ญ ชั ด เ จ น 
ครบถ้วน 2 ด้าน 

อธิบายผลงานของบุคคล
ส า คั ญ ส มั ย สุ โ ข ทั ย ไ ด้
ส า ร ะ ส า คั ญ ชั ด เ จ น 
ครบถ้วน 1 ด้าน 

3. การวิเคราะห์
คุณค่าของผลงาน
ของบุคคลส าคัญ
สมัยสุโขทัย 

เขียนวิเคราะห์คุณค่าของ
ผลงานของบุคคลส าคัญ
สมัยสุ โขทัย ได้ ชัด เจน 3 
ประเด็น 

เขียนวิเคราะห์คุณค่าของ
ผลงานของบุคคลส าคัญ
สมัยสุ โขทัยได้ชัดเจน 2 
ประเด็น 

เขียนวิเคราะห์คุณค่าของ
ผลงานของบุคคลส าคัญ
สมัยสุ โขทัยได้ชัดเจน 1 
ประเด็น 

4. การใช้หลักฐาน
ข้อมูลที่หลากหลาย
และน่าเชื่อถือ 

มีหลั กฐานที่ ไ ด้ จ ากการ
สืบค้นและมีความน่าเชื่อถือ 
3 รายการขึ้นไป 

มีหลักฐานที่ ได้จากการ
สื บ ค้ น แ ล ะ มี ค ว า ม
น่าเชื่อถือ 2 รายการ 

มีหลักฐานที่ ได้จากการ
สื บ ค้ น แ ล ะ มี ค ว า ม
น่าเชื่อถือ 1 รายการ 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
  10 - 12 ดี 
  6 - 9 พอใช้ 
  ต่ ากว่า 6 ปรับปรุง 

 
 
 
 
 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 8    ภูมิปัญญาสมัยสุโขทัย 
เวลา  6  ชั่วโมง 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 ส 4.3 ป.4/3 อธิบายภูมิปัญญาไทยที่ส าคัญสมัยสุโขทัยที่น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์  
 
2. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 ภูมิปัญญาสมัยสุโขทัยเป็นสิ่งที่มีคุณค่าท าให้เกิดความภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  1) ภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัย เช่น ภาษาไทย ศิลปกรรมสุโขทัย ที่ท าให้สุโขทัยได้รับการยกย่องเป็น 
              มรดกโลก   
          2) คุณค่าของภูมิปัญญาไทยที่สืบต่อถึงปัจจุบันที่น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์  
 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น    
   (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา) 
 
4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
 4.2 ความสามารถในการคิด 
  1) ทักษะการรวบรวมข้อมูล 
  2) ทักษะการวิเคราะห์ 
  3) ทักษะการเชื่อมโยง 
  4) ทักษะการสรุปอ้างอิง 
 4.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย   
 2. ใฝ่เรียนรู้    
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
 4. อยู่อย่างพอเพียง 
 5. รักความเป็นไทย 
 
 



6. ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 หนังสือเล่มเล็ก เรื่อง ภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัย   
 
7. การวัดและการประเมินผล 
 7.1 การประเมินก่อนเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง ภูมิปัญญาสมัยสุโขทัย 
 7.2 การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1) ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่อง ภูมิปัญญาในการด ารงชีวิต 
  2) ตรวจใบงานที่ 2.1 เรื่อง ภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมสมัยสุโขทัย  
  3) ตรวจใบงานที่ 3.1 เรื่อง ภูมิปัญญาด้านศาสนาสมัยสุโขทัย 
  4) ตรวจใบงานที่ 4.1 เรื่อง คุณค่าของภูมิปัญญาสมัยสุโขทัย 
  5) ตรวจใบงานที่ 5.1 เรื่อง การวิเคราะห์และประเมินค่าภูมิปัญญาสมัยสุโขทัย 
  6) ตรวจใบงานที่ 5.2 เรื่อง แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาสมัยสุโขทัย 
  7) ตรวจแบบบันทึกการอ่าน 
  8) ประเมินการน าเสนอผลงาน 
  9) สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล 
  10) สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
  11) สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 7.3 การประเมินหลังเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่  8  เรื่อง ภูมิปัญญาสมัยสุโขทัย 
 7.4 การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
  - ตรวจหนังสือเล่มเล็ก เรื่อง ภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัย 
 
8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง ภูมิปัญญาสมัยสุโขทัย 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 1   ภูมิปัญญาในการด ารงชีวิต                                                            เวลา  1  ชั่วโมง 
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่คิดสีส่หาย 
 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  

1. ครนู าภาพภูมิปัญญาไทยเกี่ยวกับการด ารงชีวิตของราษฎรในสมัยสุโขทัย มาให้นักเรียนดู แล้วช่วยกัน
เปรียบเทียบความแตกต่างของภูมิปัญญาดังกล่าว  

2. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจถึงการใช้ภูมิปัญญาในการด ารงชีวิตของมนุษย์ 
 
ขั้นสอน 

1. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ แล้วครูอธิบายและชี้แนะให้
นักเรียนเห็นความส าคัญของการปฏิบัติตนตามกฎกติกาของการเรียนรู้ร่วมกัน 

2. นักเรียนแต่ละกลุ่มจับคู่กันเป็น 2 คู่ แล้วร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง ภูมิปัญญาในการด ารงชีวิต 
3. สมาชิกแต่ละคู่ในกลุ่มช่วยกันท าใบงานที่ 1.1 เรื่อง ภูมิปัญญาในการด ารงชีวิต 
4. ครูสุ่มตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน โดยมีครูตรวจสอบความถูกต้อง 

  
ขั้นสรุป 
 นักเรียนช่วยกันสรุปประเด็นส าคัญเก่ียวกับภูมิปัญญาในการด ารงชีวิตของชาวสุโขทัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 2   ภูมิปัญญาในด้านศิลปวัฒนธรรม                                                 เวลา  1  ชั่วโมง 
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคเล่าเรื่องรอบวง 
 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
 ครูให้นักเรียนเล่นเกมแข่งขันจ าแนกภาพศิลปวัฒนธรรมสมัยสุโขทัยประเภทโบราณวัตถุและโบราณสถาน 
โดยครูอธิบายความความหมายของโบราณวัตถุและโบราณสถานให้นักเรียนเข้าใจก่อนการแข่งขัน ครูชมเชย
กลุ่มท่ีจ าแนกภาพได้เสร็จก่อนและถูกต้อง   
 
ขั้นสอน 

1. นักเรียนกลุ่มเดิมร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง ภูมิปัญญาในด้านศิลปวัฒนธรรม จากหนังสือเรียน หนังสือ
ค้นคว้าเพ่ิมเติม ห้องสมุด และแหล่งข้อมูลสารสนเทศ  

2. สมาชิกแต่ละกลุ่มน าความรู้ที่ได้จากการศึกษามาผลัดกันเล่าแบบเล่าเรื่องรอบวงทีละคน 
3. นักเรียนแต่ละคนท าใบงานที่ 2.1 เรื่อง ภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมสมัยสุโขทัย 
4. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มผลัดกันเล่าผลงานในใบงานที่ 2.1 ของตนให้สมาชิกคนอ่ืนฟังทีละคนแบบเล่า

เรื่องรอบวงและสมาชิกคนอื่นช่วยกันเสนอแนะเพ่ิมเติม 
5. ตัวแทนกลุ่มอออกมาน าเสนอใบงานที่ 2.1 หน้าชั้นเรียน โดยมีครูตรวจสอบความถูกต้องและให้

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 
ขั้นสรุป 
 นักเรียนร่วมกันสรุปคุณค่าของภูมิปัญญาในด้านศิลปวัฒนธรรมสมัยสุโขทัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 3   ภูมิปัญญาด้านศาสนา                                                                  เวลา  1  ชั่วโมง 
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคโต๊ะกลม 
 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  

1. ครูเล่านิทาน เรื่อง หุบเขาเหล่ากอไผ่ ให้นักเรียนฟัง แล้วช่วยกันวิเคราะห์ข้อคิดท่ีได้รับ  
2. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจว่า การปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาย่อมท าให้อยู่ร่วมกันได้

อย่างสันติสุข 
 
ขั้นสอน 

1. นักเรียนกลุ่มเดิมร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง ภูมิปัญญาด้านศาสนา จากหนังสือเรียน และหนังสือ
ค้นคว้าเพ่ิมเติม  

2. ครูแจกใบงานที่ 3.1 เรื่อง ภูมิปัญญาด้านศาสนาสมัยสุโขทัย แล้วให้แต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่ให้สมาชิก      
แต่ละคนท า ดังนี้ 
- สมาชิกคนที่ 1 เขียนค าตอบข้อที่ 1 แล้วส่งใบงานไปยังสมาชิกคนที่ 2 
- สมาชิกคนที่ 2 อ่านค าตอบของสมาชิกคนที่ 1 แล้วตรวจสอบความถูกต้องและเขียนเพ่ิมเติมให้

สมบูรณ์และตอบค าถามในหัวข้อต่อไป 
- สมาชิกคนที่ 3 อ่านค าตอบของสมาชิกคนที่ 2 แล้วตรวจสอบความถูกต้องและเขียนเพ่ิมเติมให้

สมบูรณ์และตอบค าถามในข้อต่อไป 
- สมาชิกคนที่ 4 อ่านค าตอบของสมาชิกคนที่ 3 แล้วตรวจสอบความถูกต้อง และเขียนเพ่ิมเติมให้

สมบูรณ์และตอบค าถามในข้อต่อไป 
3. ครูเฉลยค าตอบในใบงานที่ 3.1 แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มตรวจสอบความถูกต้องของผลงาน 

 
ขั้นสรุป 
 นักเรียนร่วมกันสรุปคุณค่าของภูมิปัญญาด้านศาสนาสมัยสุโขทัย และแนวทางการอนุรักษ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 4   คุณค่าของภูมิปัญญาสมัยสุโขทัย                                                เวลา  1  ชั่วโมง 
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคร่วมกันคิด 
 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
 ครูให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างว่า ในชีวิตประจ าวันนั้น นักเรียนได้ใช้ภูมิปัญญาไทยในเรื่องอะไรบ้าง และ
มีผลดีอย่างไร 
 
ขั้นสอน 

1. นักเรียนกลุ่มเดิมร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง คุณค่าของภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัย จากหนังสือเรียน 
และหนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม 

2. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันท าใบงานที่ 4.1 เรื่อง คุณค่าของภูมิปัญญาสมัยสุโขทัย 
3. ครูสุ่มนักเรียนในแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอใบงานที่ 4.1 หน้าชั้นเรียน ครูตรวจสอบความถูกต้อง  

และเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 
 ขั้นสรุป 
 นักเรียนร่วมกันสรุปคุณค่าของภูมิปัญญาสมัยสุโขทัย และแนวทางในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 5   การร่วมมือกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาสมัยสุโขทัย                                     เวลา  1-2  ช่ัวโมง 
วิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา 
 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 ครูให้นักเรียนร่วมกันร้องเพลงร าวงวันลอยกระทง แล้วให้นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สาระส าคัญและข้อคิดท่ีได้จากบทเพลง 
 
ขั้นสอน 
 ขั้นที่ 1 แสวงหาความรู้ 
  นักเรียนรวมกลุ่มเดิม แล้วให้แต่ละกลุ่มร่วมกันสืบค้นความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาสมัยสุโขทัยที่นักเรียน
สนใจกลุ่มละ 1 เรื่อง 
 ขั้นที่ 2 ค้นพบความรู้/สนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ 
  สมาชิกแต่ละคนน าเสนอข้อมูลความรู้ที่สืบค้นเกี่ยวกับภูมิปัญญาสมัยสุโขทัยมาอภิปรายในประเด็น
ส าคัญร่วมกันภายในกลุ่ม  
 ขั้นที่ 3 วิเคราะห์และประเมินค่าความรู้ 

1. สมาชิกแต่ละกลุ่มน าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาสมัยสุโขทัยที่ได้สืบค้นมาวิเคราะห์ตามประเด็น
ที่ก าหนดไว้ในใบงานที่ 5.1 เรื่อง การวิเคราะห์และประเมินค่าภูมิปัญญาสมัยสุโขทัย 

  2.  เมื่อท าเสร็จแล้วให้ตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอใบงานที่ 5.1 หน้าชั้นเรียน   
 ขั้นที่ 4 พิสูจน์ความรู้หรือปฏิบัติ 
  ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเสนอแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาสมัยสุโขทัย แล้วบันทึกลงในใบ 
        งานที่ 5.2 เรื่อง แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาสมัยสุโขทัย  
 
ขั้นสรุป 
  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ และแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาสมัยสุโขทัย   
     

 ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดท าหนังสือเล่มเล็ก เรื่อง ภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัย                                             
โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามที่ก าหนด  

 
  นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง ภูมิปัญญาสมัยสุโขทัย 
 
 
 
 



9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 9.1 สื่อการเรียนรู้ 
  1) หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.4  
  2) หนังสือค้นคว้าเพ่ิมเติม 
   -  เอกวิทย์ ณ ถลาง. 2544. ภาพรวมภูมิปัญญาไทย. กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์. 
  3) นิทาน  
  4) บัตรภาพ   
  5) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ภูมิปัญญาในการด ารงชีวิต 
  6) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมสมัยสุโขทัย 
  7) ใบงานที่ 3.1 เรื่อง ภูมิปัญญาด้านศาสนาสมัยสุโขทัย 
  8) ใบงานที่ 4.1 เรื่อง คุณค่าของภูมิปัญญาสมัยสุโขทัย 
  9) ใบงานที่ 5.1 เรื่อง การวิเคราะห์และประเมินค่าภูมิปัญญาสมัยสุโขทัย 
     10) ใบงานที่ 5.2 เรื่อง แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาสมัยสุโขทัย 
 9.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  1)  ห้องสมุด  
  2)  แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
       -  http://www.hotsia.com/thailandinfo/sukhotai/index.shtml 
    -  http://pojjamansk.exteen.com/20101229/entry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hotsia.com/thailandinfo/sukhotai/index.shtml


การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 

แบบประเมินหนังสือเล่มเล็ก เรื่อง ภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัย   
 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1. การใช้ภูมิปัญญาใน
การด ารงชีวิตของ          
ชาวสุโขทัย 

อธิบายการใช้ภูมิปัญญาใน          
ก า ร ด า ร ง ชี วิ ต ขอ งช า ว
สุโขทัย ได้ถูกต้อง ชัดเจน 

อธิบายการใช้ภูมิปัญญาใน              
ก า ร ด า ร ง ชี วิ ต ข อ ง ช า ว
สุโขทัยได้ถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ ่

อธิบายการใช้ภูมิปัญญาใน              
ก า ร ด า ร ง ชี วิ ต ข อ ง ช า ว
สุโขทัยไม่ถูกต้อง 

2. ภูมิปัญญาไทยสมัย
สุโขทัยด้าน
ศิลปวัฒนธรรม  

อธิบายภูมิปัญญาไทยสมัย
สุโขทัยด้านศิลปวัฒนธรรม      
ไ ด้ ถู ก ต้ อ ง ชั ด เ จ น                
พร้อมมีภาพประกอบ 

อธิบายภูมิปัญญาไทยสมัย
สุโขทัยด้านศิลปวัฒนธรรม            
ได้ ถู กต้ อง เป็นส่ วนใหญ่          
พร้อมมีภาพประกอบ  

อธิบายภูมิปัญญาไทยสมัย
สุโขทัยด้านศิลปวัฒนธรรม              
ได้ถูกต้องแต่ไม่ชัดเจน   
ไม่มีภาพประกอบ 

3. ภูมิปัญญาไทยสมัย
สุโขทัยด้านศาสนา 

อธิบายภูมิปัญญาไทยสมัย
สุ โ ข ทั ย ด้ า น ศ า ส น า ไ ด้
ถูกต้อง ชัดเจน พร้อมมี
ภาพประกอบ 

อธิบายภูมิปัญญาไทยสมัย
สุ โ ข ทั ย ด้ า น ศ า ส น า ไ ด้
ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ พร้อม
มีภาพประกอบ 

อธิบายภูมิปัญญาไทยสมัย
สุ โ ข ทั ย ด้ า น ศ า ส น า ไ ด้
ถูกต้องเป็นบางส่วน ไม่มี
ภาพประกอบ  

4. คุณค่าของภูมิ
ปัญญาไทยสมัย
สุโขทัยและแนว
ทางการอนุรักษ์ 

อ ธิ บ า ย คุ ณ ค่ า ข อ ง ภู มิ
ปัญญา ไทยสมัยสุ โขทัย
และแนวทางการอนุรักษ์ได้
ถูกต้องชัดเจน 

อ ธิ บ า ย คุ ณ ค่ า ข อ ง ภู มิ
ปัญญาไทยสมัยสุโขทัยและ
แนวทางการอนุ รั กษ์ ได้
ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ 

อ ธิ บ า ย คุ ณ ค่ า ข อ ง ภู มิ
ปัญญาไทยสมัยสุโขทัยและ
แนวทางการอนุ รั กษ์ ได้
ถูกต้องเป็นบางส่วน 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
  10 - 12 ดี 
  6 - 9 พอใช้ 
  ต่ ากว่า 6 ปรับปรุง 

 
 
 
 


