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ค าน า 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และได้
ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้สถานศึกษาน าไปใช้เป็นกรอบทิศทางใน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา วางแผนจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วั ดท่ีก าหนดให้ พร้อมท้ัง
ด าเนินการวัดประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักการของหลักสูตร เพื่อให้เกิดผลส าเร็จตาม
เจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษาไทย ดังนั้นขั้นตอนการน าหลักสูตรสถานศึกษาไปปฏิบัติจริงในชั้นเรียนของ
ครูผู้สอน จึงจัดเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุตามเปูาหมายของหลักสูตร 
 บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จ ากัด จึงจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  รายวิชาประวัติศาสตร์                 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ฉบับอนุญาต) เพื่อให้ครูผู้สอนใช้เป็นแนวทางวางแผนจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน โดยจัดท า
เปน็หน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการออกแบบย้อนกลับ (Backward 
Design) ท่ีมุ่งเน้นกระบวนการคิดและการประกันคุณภาพผู้เรียน ช่วยให้ผู้ปกครองและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา สามารถมั่นใจในผลการเรียนรู้และคุณภาพของผู้เรียนท่ีมีหลักฐานตรวจสอบผลการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
 คณะผู้จัดท าหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน ได้ด าเนินการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบท่ีส านัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.) ก าหนดขึ้น เพื่อเป็นเอกภาพเดียวกันตามองค์ประกอบต่อไปนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์ประกอบของหนว่ยการเรียนรู้ อิงมาตรฐาน 
  

หน่วยการเรียนรู้ที่  
กลุ่มสาระการเรียนรู้        

 ชั้น                เวลาเรียน        ชั่วโมง 
 

 1.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีว้ัด 
               
 
 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  
              



องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

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

              
 
  3.2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ถ้ามี)  

              
 
 4.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
              
 
 5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
              
 
 6.  กิจกรรมการเรียนรู้  

วิธีสอนและขั้นตอนการจัดกจิกรรม        ค าถามกระตุ้นความคิด 
 

7. การวัดและการประเมินผล 
             

    
 8.  สื่อ/แหล่งการเรียนรู้  

              
 



ค าน า (ต่อ) 
 ผู้สอนสามารถน าแผนการจัดการเรียนรู้เล่มนี้ ไปเป็นคู่มือวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบ การ
ใช้หนังสือเรียนรายวิชา ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 (ฉบับอนุญาต) ท่ีทางบริษัทจัดพิมพ์จ าหน่าย โดย
ออกแบบการเรียนรู้ (Instructional Design) ตามหลักการส าคัญ คือ  
 

1. หลักการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน 
หน่วยการเรียนรูแ้ต่ละหน่วย จะก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดไว้เป็นเปูาหมายในการจัดการ

เรียนการสอน ผู้สอนจะต้องศึกษาและวิเคราะห์รายละเอียดของมาตรฐานตัวชี้วัดทุกข้อว่า ระบุให้ผู้เรียนต้องมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอะไร และต้องสามารถลงมือปฏิบัติอะไรได้บ้าง และผลการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นกับ
ผู้เรียนตามมาตรฐานตัวชี้วัดนี้จะน าไปสู่การเสริมสร้างสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ด้านใดแก่
ผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. หลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

เมื่อผู้สอนวิเคราะห์รายละเอียดของมาตรฐานตัวชี้วัดและได้ก าหนดเปูาหมายการจัดการเรียนการสอน
เรียบร้อยแล้ว จึงก าหนดขอบข่ายสาระการเรียนรู้และแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียน ลงมือปฏิบัติตาม
ขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีออกแบบไว้จนบรรลุตัวชี้วัดทุกข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผูเ้รยีนรูอ้ะไร 

มาตรฐานการเรยีนรู/้ตวัชีว้ดั 

ผูเ้รยีนท าอะไรได ้

สมรรถนะส าคญัของผูเ้รยีน คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

น าไปสู่ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3. หลักการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้สู่มาตรฐานตัวชี้วัด 
เมื่อผู้สอนก าหนดขอบข่ายสาระการเรียนรู้ และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไว้แล้ว จึง

ก าหนดรูปแบบการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ท่ีจะฝึกฝนผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้บรรลุผลตามมาตรฐาน
ตัวชี้วัด  โดยเลือกใช้กระบวนการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีเป็นเปูาหมายในหน่วยนั้นๆ เช่น 
กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์และการแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการ พัฒนาลักษณะนิสัย 
กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการทาง   สังคม ฯลฯ กระบวนการ
เรียนรู้ท่ีมอบหมายให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัตินั้นจะต้องน าไปสู่การเสริมสร้างสมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียนตามสาระการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
 

4. หลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยผู้สอนต้องก าหนดขั้นตอนและ

วิธีปฏิบัติให้ชัดเจน โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือฝึกฝนและฝึกปฏิบัติมากท่ีสุด ตามแนวคิดและวิธีการส าคัญ คือ 
1) การเรียนรู ้เป็นกระบวนการทางสติปัญญา ท่ีผู้เรียนทุกคนต้องใช้สมองคิดและท าความเข้าใจในสิ่ง

ต่างๆ ร่วมกับการลงมือปฏิบัติ ทดลองค้นคว้า จนสามารถสรุปเป็นความรู้ด้วยตนเอง และสามารถ
น าเสนอผลงาน แสดงองค์ความรู้ท่ีเกิดขึ้นในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ได้ 

2) การสอน เป็นการเลือกวิธีการหรือกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับการเรียนรู้ในหน่วยนั้นๆ และท่ีส าคัญคือ
ต้องเป็นวิธีการท่ีสอดคล้องกับสภาพผู้เรียน ผู้สอนจึงต้องเลือกใช้วิธีการสอน เทคนิคการสอน และ
รูปแบบการสอนอย่างหลากหลาย เพื่อช่วยให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างราบรื่นจน
บรรลุตัวชี้วัดทุกข้อ 

 
 

เป้าหมาย
การเรียนรู้
และการ
พฒันา
คณุภาพ 

ของผูเ้รียน 

มาตรฐานการเรยีนรู/้ตวัชีว้ดั 

สมรรถนะส าคญัของผูเ้รยีน 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์
ของผูเ้รยีน 

หลกัการจดัการเรยีนรู ้

      เน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 

      สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 

      เน้นพฒันาการทางสมอง 

      กระตุน้การคดิ 

      เน้นความรูคู้่คุณธรรม 



3) รูปแบบการสอน ควรเป็นวิธีการและขั้นตอนฝึกปฏิบัติท่ีส่งเสริมหรือกระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถคิด
อย่างเป็นระบบ เช่น รูปแบบการสอนตามวัฏจักรการสร้างความรู้แบบ 5E รูปแบบ     การสอน
โดยใช้การคิดแบบโยนิโสมนสิการ รูปแบบการสอนแบบ CIPPA Model รูปแบบ การเรียนการ
สอนตามวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 4MAT รูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิค JIGSAW, 
STAD, TAI, TGT เป็นต้น 

4) วิธีการสอน ควรเลือกใช้วิธีการสอนท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาของบทเรียน ความถนัด ความสนใจ และ
สภาพปัญหาของผู้เรียน วิธีสอนท่ีดีจะช่วยให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดในระดับ
ผลสัมฤทธิ์ท่ีสูง เช่น วิธีการสอนแบบบรรยาย การสาธิต การทดลอง การอภิปรายกลุ่มย่อย การ
แสดงบทบาทสมมติ การใช้กรณีตัวอย่าง การใช้สถานการณ์จ าลอง การใช้ศูนย์การเรียน การใช้
บทเรียนแบบโปรแกรม เป็นต้น 

5) เทคนิคการสอน ควรเลือกใช้เทคนิคการสอนท่ีสอดคล้องกับวิธีการสอน และช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ
เนื้อหาในบทเรียนได้ง่ายขึ้น สามารถกระตุ้นความสนใจและจูงใจให้ผู้เรียนร่วมปฏิบัติกิจกรรมการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เทคนิคการใช้ผังกราฟิก (Graphic Organizers) เทคนิคการใช้
ค าถาม เทคนิคการเล่านิทาน การเล่นเกม การใช้ตัวอย่างกระตุ้นความคิด การใช้สื่อการเรียนรู้ท่ี
น่าสนใจ เป็นต้น 

6) สื่อการเรียนการสอน ควรเลือกใช้ส่ือหลากหลายกระตุ้นความสนใจ และท าความกระจ่างในเนื้อหา
สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ และเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้บรรลุตัวชี้วัดอย่าง
ราบรื่น เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ เอกสารประกอบการสอน แถบวีดิทัศน์ แผ่นสไลด์ คอมพิวเตอร์ VCD 
LCD Visualizer เป็นต้น ควรเตรียมสื่อให้ครอบคลุมท้ังสื่อการสอนของครูและสื่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

 
5. หลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบย้อนกลับตรวจสอบ 

เมื่อผู้สอนวางแผนออกแบบการจัดการเรียนรู้ รวมถึงก าหนดรูปแบบการเรียนการสอนไว้เ รียบร้อย
แล้วจึงน าเทคนิควิธีการสอน วิธีจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ไปลงมือจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะน า
ผู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงานหรือภาระงาน เกิดทักษะกระบวนการและสมรรถนะส าคัญตามธรรมชาติวิชา รวมท้ัง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดท่ีเป็นเปูาหมายของหน่วยการเรียนรู้ 
ตามล าดับขั้นตอนการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 



จากเป้าหมายและหลกัฐาน 
   คิดย้อนกลบัสู่จดุเร่ิมต้น 
      ของกิจกรรมการเรียนรู ้
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ นอกจากจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงแล้ว 
จะต้องฝึกฝนกระบวนการคิดทุกขั้นตอน โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามกระตุ้นความคิด และใช้ระดับค าถามให้
สัมพันธ์กับเนื้อหาการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับความรู้ ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ 
และการประเมินค่า นอกจากจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจบทเรียนอย่างลึกซึ้งแล้ว ยังเป็นการเตรี ยมความ
พร้อมเพื่อสอบ O-NET ซึ่งเป็นการทดสอบระดับชาติท่ีเน้นกระบวนการคิดระดับวิเคราะห์ สังเคราะห์ด้วย ในแต่
ละแผนการเรียนรู้จึงมีการระบุค าถามเพื่อกระตุ้นความคิดของผู้เรียนไว้ด้วยทุกกิจกรรม ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนวิธีการ
ท 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. รอบที่ 3) 
ในปีการศึกษา 2554 ถึง 2558 สถานศึกษาทุกแห่งต้องเตรียมการรองรับการประเมินคุณภาพ

ภายนอกจาก สมศ. ในรอบท่ี 3 ตามตารางเปรียบเทียบด้านคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
ของกระทรวงศึกษาธิการ และมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. 

มาตรฐานการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2553 กระทรวงศึกษาธิการ 
(ด้านคุณภาพผู้เรียน 6 มาตรฐาน) 

มาตรฐานเพ่ือการประเมิน 
คุณภาพภายนอก รอบสาม 

(ด้านคุณภาพผู้เรียน 5 ตัวบ่งช้ีหลกั) 

มาตรฐานที่ 1   ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
มาตรฐานที่ 2   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
   ที่พึงประสงค ์
มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
     รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
มาตรฐานที่ 4   ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ 
   คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ 
   สมเหตุผล 
มาตรฐานที่ 5   ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
มาตรฐานที่ 6   ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน  

   สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติท่ีด ี
       ต่ออาชีพสุจริต 

 ตัวบ่งช้ีที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและ 
   สุขภาพจิตที่ดี 
 ตัวบ่งช้ีที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
  และค่านิยมที่พึงประสงค ์
 ตัวบ่งช้ีที่ 3  ผู้เรียนมีความใฝุรู้ และเรียนรู้
   อย่างต่อเนื่อง 
 ตัวบ่งช้ีที่ 4  ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 
 ตัวบ่งช้ีที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 
  ผู้เรียน 

 

การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละหน่วยจะครอบคลุมกิจกรรมการเรียนรู้ และการ
ประเมินผลด้านความรู้ความเข้าใจ (K) ด้านทักษะกระบวนการ (P) และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) ตาม
หลักสูตรแกนกลางฯ 2551 พร้อมท้ังออกแบบเครื่องมือการวัดและประเมินผล รวมท้ังแบบบันทึกผลการเรียนรู้
ด้านต่างๆ ไว้ครบถ้วน สอดคล้องกับมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน และตัวบ่งชี้ท่ีต้องรับการประเมินภายนอกจาก 
สมศ. เช่น แบบบันทึกผลด้านการคิดวิเคราะห์ ด้านการอ่านและแสวงหาความรู้ ด้านสมรรถนะและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามหลักสูตร เป็นต้น ผู้สอนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ประกอบการ
จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Reports) จึงมั่นใจอย่างยิ่งว่า การน าแผนการจัดการเรียนรู้
ฉบับนี้ไปเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอน จะช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นตาม
มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทุกประการ 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                 คณะผู้จดัท า 
สารบัญ 

 หน้า 
 การพัฒนาศักยภาพการคิดของผู้เรยีน พิเศษ  1-19   

 ค าอธิบายรายวชิา พิเศษ  20   

 โครงสร้างรายวิชา  พิเศษ  21  

 โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้  พิเศษ  22-24  
หน่วยการเรียนรู้ที ่1 ศักราชในชวีิตประจ าวัน 1-48 
   

หน่วยการเรียนรู้ที ่2 เรื่องราวส าคัญของโรงเรยีนและชมุชน 49-96 
   

หน่วยการเรียนรู้ที ่3 ถิ่นฐานไทย (1)  97-176 
   

หน่วยการเรียนรู้ที ่4 ถิ่นฐานไทย (2) 177-226 
   

หน่วยการเรียนรู้ที ่5 พระมหากษัตรยิ์ผู้สถาปนาอาณาจักรไทย 227-307 
   

หน่วยการเรียนรู้ที ่6 ร่มเกล้าชาวไทย 308-356 

   

หน่วยการเรียนรู้ที ่7 บรรพบุรุษไทย 357- 418 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การพัฒนาศักยภาพการคิดของผู้เรียน 
 

 
 การคิดและกระบวนการคิด 
 การคิดเป็นพฤติกรรมการท างานทางสมองของมนุษย์ ในการเรียบเรียงข้อมูลความรู้และความรู้สึกนึกคิดที่เกิดจาก
กระบวนการเรียนรู้ผ่านการดู การอ่าน การฟัง การสังเกต การสัมผัส และการดึงข้อมูลความรู้ที่บรรจุอยู่ในสมองเดิม  ตาม
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ถูกสั่งสมมา 
 ทักษะการคิดจึงเป็นพฤติกรรมที่มนุษย์แสดงการกระท าออกมาได้อย่างชัดเจนมองเห็นเป็นรูปธรรม เช่น พฤติกรรมการ
สังเกต แสดงออกด้วยการเพ่งดูอย่างพินิจพิเคราะห์ หรือพฤติกรรมการเปรียบเทียบ เป็นการน าลักษณะของสิ่งของตั้งแต่สอง
อย่างขึ้นไปมาเปรียบเทียบกัน เพื่อแสดงให้เห็นถึงสิ่งเหมือนหรือสิ่งต่าง เป็นต้น 
 ดังนั้น การคิดจึงเป็นพฤติกรรมซับซ้อนที่มีลักษณะแยกย่อยแตกต่างกันไป เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การ
คิดไตร่ตรองโดยใช้วิจารณญาณ ซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการท างานของร่างกาย ประสาทสัมผัสทั้ง 5 และการเชื่อมโยง
ระหว่างข้อมูลที่รับรู้เข้ามาใหม่กับข้อมูลเก่าท่ีถูกบรรจุอยู่ในคลังสมองของคนเราตลอดเวลา 
 หากเปรียบเทียบการท างานของระบบคอมพิวเตอร์กับสมองมนุษย์หรืออาจเปรียบได้กับสมองคนกับสมองกล     จะพบว่า 
การท างานของสมองคน ประกอบด้วยความชาญฉลาด 3 ลักษณะ คือ  

1. ความสามารถในการเรียนรู้และสืบค้น (Tactical Intelligence) ทั้งในรูปแบบการสังเกต การค้นหา        การ
ซักถาม การทดลองปฏิบัติ เป็นต้น 

2. ความสามารถในการแยกแยะคุณค่า (Emotional Intelligence) ทั้งในรูปแบบการตัดสิน การลงมติ        การแสดง
ความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ ด้วยอารมณ์ความรู้สึกท่ีเห็นด้วย หรือต่อต้าน หรือวางเฉย เป็นต้น 

3. ความสามารถในการประมวลเนื้อหาสาระ (Content Intelligence) จากเรื่องราวที่เรียนรู้ใหม่ผสมผสานกับ
ประสบการณ์เดิมที่ถูกจัดเก็บอยู่ในสมอง โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และสังเคราะห์เป็นความรู้ใหม่ ที่มัก
ประกอบไปด้วยความเข้าใจ เหตุผล และทัศนคติ ทั้งในเชิงบวกหรือเชิงลบ ซึ่งความรู้สึกนึกคิดต่อเรื่องราวต่างๆ นี่เอง
ที่สมองกลของคอมพิวเตอร์ไม่สามารถท างานได้เหมือนสมองของมนุษย์ 

การฝึกฝนกระบวนการเรียนรู้แก่ผู้เรียนจึงต้องกระตุ้นการท างานและเสริมสร้างความสามารถของสมองทั้ง 3 ด้าน ที่กล่าว
มา จึงจะบังเกิดผลการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ คือ บังเกิดความรู้ความเข้าใจที่มีความชัดเจนยิ่งขึ้น บังเกิดความช านาญในทักษะและ
การปฏิบัติได้คล่องแคล่วขึ้น และที่ส าคัญบังเกิดค่านิยมคุณธรรมที่งอกงามขึ้นในจิตใจของผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 

 
 



 การสร้างศักยภาพในการคิดของสมอง 
การจัดการเรียนการสอนตามจุดหมายของการปฏิรูปการเรียนรู้ทศวรรษที่ 2 และเปูาหมายการเรียนรู้ของหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 มีจุดมุ่งหมายส าคัญ คือ การฝึกฝนให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดและการ
เรียนรู้ ผู้สอนต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สัมพันธ์กับกระบวนการท างานทางสมองของผู้เรียน (Brain Based Learning : BBL) 
โดยฝึกฝนพฤติกรรมการคิดระดับต่างๆ ตามล าดับทักษะกระบวนการคิดที่เป็นแกนส าคัญ (Core Thinking Processes) ดังนี้ 

1. การสังเกตลักษณะของสิ่งต่างๆ 
2. การสังเกตและระบุความเหมือน 
3. การสังเกตและจ าแนกความแตกต่าง 
4. การจดัหมวดหมู่สิ่งของหรือตัวอย่างที่เข้าพวก 
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 าเสนอข้อมูลความรู้ความคิดเป็นระบบ 
17. การแยกแยะข้อเท็จจริง และรายละเอียดที่เป็นความคิดเห็น 
18. การนิยามและการสรุปความ 
19. การค้นหาความเชื่อพ้ืนฐานและการอ้างอิง 
20. การแยกแยะรายละเอียดที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กันและการใช้เหตุผล 
21. การคิดวิเคราะห์ข้อมูลความรู้จากเรื่องที่อ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
22. การตั้งสมมติฐานและการตัดสินใจ 
23. การทดสอบสมมติฐาน อธิบายสาเหตุและผลที่เกิดขึ้น 
24. การพินิจพิเคราะห์ ท าความกระจ่าง และเสนอความคิดท่ีแตกต่าง 
25. การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การจัดระบบและโครงสร้าง 
26. การออกแบบสร้างสรรค์และการประยุกต์ดัดแปลง 

 
 



รูปแบบการคิดทั้ง 26 ประเภทนี้ ผู้สอนสามารถน ามาสร้างเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
มอบหมายให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติและแสดงพฤติกรรมการคิดตามล าดับเนื้อหาการเรียนรู้ เหมาะสมกับวัยและจิตวิทยาการเรียนรู้ 
ตั้งแต่ระดับช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  ประถมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ซึ่งจะสะท้อนออกมาได้อย่าง
ชัดเจนว่า ผู้เรียนมีความสามารถคิดคล่อง คิดละเอียด คิดกว้าง คิดลึกซึ้ง คิดหลากหลาย และคิดสร้างสรรค์แตกต่างกันไปตาม
คุณลักษณะและภูมิหลังประสบการณ์การเรียนรู้ที่สั่งสมอยู่ในสมองเดิมของผู้เรียนแต่ละคน 

 
 การพัฒนากระบวนการคิด 
 การคิดเป็น คิดคล่อง คิดได้ชัดเจน จนสามารถคิดเป็น ปฏิบัติเป็น และแก้ปัญหาได้ จะมีลักษณะเป็นกระบวนการ การ
พัฒนาการคิดแก่ผู้เรียนจึงเป็นการสอนกระบวนการและฝึกฝนวิธีการอย่างหลากหลายที่เป็นปัจจัยส่งเสริมเก้ือกูลกัน คือ  

1. การสร้างความพร้อมด้านร่างกาย นับต้ังแต่การรับประทานอาหาร ดื่มน้ า การหายใจ การผ่อนคลาย           
 การฟังเสียงดนตรีหรือฟังเพลง การบริหารสมองด้วยการบริหารร่างกายอย่างถูกวิธี 

2. การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการคิด การเสริมแรงให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้          
 และพัฒนาตนเอง 

3. การจัดกิจกรรมและการสร้างเนื้อหาการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อการฝึกฝนวิธีการคิดรูปแบบต่างๆ โดยใช้        
 การเรียนรู้กระตุ้นผ่านการสอนและการฝึกทักษะการคิด 

4. การจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการคิดตามทฤษฎีต่างๆ ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนามาแล้ว  
 เช่น ทฤษฎีพหุปัญญา ทฤษฎีการสร้างความรู้ หลักเสริมสร้างความเป็นพหูสูตและหลักโยนิโสมนสิการของพุทธศาสนา 
การจัดกิจกรรมบูรณาการการสอนกับการฝึกทักษะการคิดในกลุ่มสาระต่างๆ และการเรียนรู้ผ่าน 

 การท าโครงงาน เป็นต้น 
5. การใช้เทคนิควิธีการที่ส่งเสริมและพัฒนาการคิดของผู้เรียน สอดแทรกในบทเรียนต่างๆ เช่น เทคนิคการใช้ 

 ค าถาม การอภิปรายโดยใช้เทคนิคหมวก 6 ใบ การท าผังกราฟิก แผนภูมิความรู้ ผังมโนทัศน์ และการใช้  
 กิจกรรมบริหารสมอง (brain gym) เป็นต้น ซึ่งมีผู้พัฒนาเทคนิควิธีการเหล่านี้และได้รับความนิยมอย่าง  
 แพร่หลายในสถานศึกษาต่างๆ 
  
 หมายเหตุ : การสร้างศักยภาพการคิดผ่านการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดให้แก่ผู้เรียนเป็นหัวใจส าคัญอย่างยิ่ง
ของการปฏิรูปการศึกษา และยังใช้เกณฑ์ประเมินวิทยฐานะครู รวมทั้งมาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู โปรดศึกษาวิธีการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด จากคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
และทุกรายวิชา ที่จัดพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จ ากัด และศึกษาค้นคว้าจาก www.aksorn.com ได้
ตลอดเวลา 
 
 
 
 
 

http://www.aksorn.com/


จุดเน้นการพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน 
ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) 

 
 
        ม.4-6   ทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่าง 
            สร้างสรรค์ 
 
       ม. 3     ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
             ทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์ 
 
      ม. 2      ทักษะการสังเคราะห์ ทักษะการประยุกต์ใช้ 
          ความรู้ 
 
     ม. 1   ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการประเมิน 
         ทักษะการสรุปลงความเห็น 
 
 
    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 าจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : ส านักงานคณะกรรมการ 
 การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. 

 
 

ทกัษะการคิด 
ขัน้สงู 

ทกัษะการคิด 
ขัน้พ้ืนฐาน 



ทักษะการคิดที่น ามาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

 
    
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
ที่มา :  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน. (2553). แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดตามหลักสูตรแกนกลาง 
 การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ระดับประถมศึกษา. กรุงเทพฯ :  
  โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.  

 
 
 
 
 

ทกัษะการวเิคราะห ์ทกัษะการสรา้งความรู ้ทกัษะการน าความรู้ไปใช ้ทกัษะการรวบรวมขอ้มลู ทกัษะการระบุ ทกัษะการแปลความ ทกัษะ
การสงัเคราะห์ ทกัษะการส ารวจคน้หา ทกัษะการเปรยีบเทยีบ ทกัษะการให้เหตุผล ทกัษะการเชื่อมโยง ทกัษะกระบวนการคดิอย่างมี
วจิารณญาณ ทกัษะการคดิกวา้ง ทกัษะการคดิไกล ทกัษะการจดัโครงสรา้ง ทกัษะการประเมนิ ทักษะการประยุกต์ใชค้วามรู ้ทกัษะการ
สรุปลงความเหน็ ทกัษะการตคีวาม ทกัษะการสรุปอา้งองิ ทกัษะการตัง้ค าถาม ทกัษะการคดัแยก  

ทกัษะการเชื่อมโยง ทกัษะการท าใหก้ระจ่าง ทกัษะการน าความรูไ้ปใช ้ทกัษะการสรุปลงความเหน็ ทกัษะการสร้างความรู้ ทกัษะการ     
หาแบบแผน ทกัษะการส ารวจคน้หา ทกัษะการจดัโครงสรา้ง ทกัษะการวเิคราะห์ ทกัษะการรวบรวมขอ้มลู ทกัษะการส ารวจ ทกัษะการ
ตคีวาม ทกัษะการประยุกต์ใชค้วามรู ้ ทกัษะการใหค้ าจ ากดัความ ทกัษะการเปรยีบเทยีบ ทกัษะการสงัเกต ทกัษะการใหเ้หตุผล ทกัษะ
กระบวนการคดิอย่างมวีจิารณญาณ ทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหา ทกัษะการสรุปอ้างองิ ทกัษะการระบุ ทกัษะการจ าแนกประเภท 
ทกัษะการประเมนิ ทกัษะการเรยีงล าดบั  

ทกัษะการเชือ่มโยง ทกัษะการน าความรูไ้ปใช ้ทกัษะการวเิคราะห ์ทกัษะการสรุปลงความเหน็ ทกัษะการสรา้งความรู ้ทกัษะการเชื่อมโยง 
ทกัษะการส ารวจคน้หา ทกัษะการสงัเกต ทกัษะการตคีวาม ทกัษะการรวบรวมขอ้มลู ทกัษะการสรุปย่อ ทกัษะการเปรยีบเทยีบ ทกัษะการ
ตดัสนิใจ ทกัษะการระบุ ทกัษะการจ าแนกประเภท ทกัษะการให้เหตุผล ทกัษะการพยากรณ์ ทกัษะการประเมนิ ทกัษะการสรุปอ้างอิง 
ทกัษะการเรยีงล าดบั  

ทกัษะการเชื่อมโยง ทกัษะการท าให้กระจ่าง ทกัษะการน าความรูไ้ปใช ้ทกัษะการสรุปลงความเหน็ ทกัษะการสรา้งความรู้ ทกัษะการ    
หาแบบแผน ทกัษะการส ารวจคน้หา ทกัษะการจดัโครงสรา้ง ทกัษะการวเิคราะห์ ทกัษะการรวบรวมขอ้มลู ทกัษะการส ารวจ ทกัษะการ
ประยุกต์ใชค้วามรู ้ทกัษะการใหค้ าจ ากดัความ ทกัษะการตคีวาม ทกัษะการแปลความ ทกัษะการใหเ้หตุผล ทกัษะการเปรยีบเทยีบ ทกัษะ
การตดัสนิใจ ทกัษะกระบวนการคดิอย่างมวีจิารญาณ ทกัษะการจดักลุ่ม ทกัษะการสงัเคราะห ์ทกัษะการสงัเกต ทกัษะการจ าแนกประเภท 
ทกัษะการสรุปอา้งองิ   

ทกัษะการท าใหก้ระจ่าง ทกัษะการหาแบบแผน ทกัษะการรวบรวมข้อมลู ทกัษะการสรุปลงความเห็น ทกัษะการใหเ้หตุผล ทกัษะการ    
หาความเชือ่พืน้ฐาน ทกัษะการน าความรูไ้ปใช ้ทกัษะการส ารวจคน้หา ทกัษะการสงัเกต ทกัษะการสงัเคราะห์ ทกัษะการพสิูจน์ความจรงิ 
ทกัษะการใหค้ าจ ากดัความ ทกัษะการตคีวาม ทกัษะการแปลความ ทกัษะการวเิคราะห ์ทกัษะการเชือ่มโยง ทกัษะการจดักลุ่ม ทกัษะการ
เปรยีบเทยีบ ทกัษะการพยากรณ์  ทกัษะการคดัแยก ทกัษะการสรา้งความรู ้ทกัษะการประยุกต์ใช้ความรู้ ทกัษะการระบุ ทกัษะการ
จ าแนกประเภท ทกัษะการสรุปย่อ  

ป. 6 

ป. 5 

ป. 4 

ป. 3 

ป. 2 

ป. 1 

ทกัษะการจดัโครงสรา้ง ทกัษะการรวบรวมขอ้มลู ทกัษะการใหเ้หตุผล ทกัษะการน าความรูไ้ปใช ้ทกัษะการส ารวจคน้หา ทกัษะการสงัเกต 
ทกัษะการให้ค าจ ากดัความ ทกัษะการตีความ ทกัษะการแปลความ ทกัษะการวเิคราะห์  ทกัษะการเชื่อมโยง ทกัษะการเปรยีบเทยีบ 
ทกัษะการประยุกต์ใช้ความรู้ ทกัษะการระบุ ทกัษะการจ าแนกประเภท ทกัษะการจดัระเบยีบ ทกัษะการสื่อสา ร ทกัษะกระบวนการคดิ
แกปั้ญหา ทกัษะการสรุปลงความเหน็ ทกัษะการสงัเคราะห ์ทกัษะการสรา้งความรู ้ 



จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   
ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) 

นโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) 

วิสัยทัศน์ คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอยา่งมีคุณภาพ 

เป้าหมาย ภายในป ี2561 มกีารปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ 

ประเด็นหลักของเป้าหมายปฏิรูปการศึกษา 

    1.   พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา และการเรียนรู้ของคนไทย 

    2.   เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

    3.   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารและการจัดการศึกษา 

กรอบแนวทางในการปฏิรูปการศึกษา และการเรยีนรู้อย่างเป็นระบบ 

    1.   พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ 

    2.   พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ 

    3.   พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ใหม่ 

    4.   พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ 

 
               หลักสูตรแกนกลางการศึกษา                                                    จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

                  ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551                          ด้านความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะของผู้เรียน 

         เปูาหมายหลักสูตร/คุณภาพผู้เรียน                โรงเรียนจะต้องประกันได้ว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ ทักษะ และ 

         การจัดการเรียนรู้                 คุณลักษณะของผู้เรียนตามจุดเน้น   

         การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้                 แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

                      ด้านการจัดการเรียนรู้ 

1. โรงเรียนจะต้องจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะ 

               นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล             ที่เป็นจุดเน้น พร้อมทั้งผลักดนั ส่งเสรมิ ใหค้รูผู้สอนออกแบบและจัดการเรียนรู้ 

                        มุ่งเน้นให้ผู้เรียน               ตามความถนัด ความสนใจ เต็มศักยภาพของผู้เรียน 

          มีความสามารถในการรับรู้       2. การจัดการเรียนรู้พึงจัดให้เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต เน้นการปฏิบัติจริงทั้งในและนอก        

          รักที่จะเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย            ห้องเรียน โดยจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเวลาเรียน         

          สนุกกับการเรียนรู้     3. ใช้สื่อ เทคโนโลยีที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียน และเพิ่มพูนความรู้ 

      มีโอกาสได้เรียนรู้นอกห้องเรียน       ความเข้าใจ  

          อย่างสร้างสรรค์       4. แสวงหาความร่วมมือจากชุมชน จัดแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมในการ 

                 จัดการเรียนรู้ 

        5. ผู้บริหารต้องเป็นผู้น าทางวิชาการ ตลอดจนก ากับ ดูแล นิเทศการจัดการเรียนรู้ 

        อย่างสม่ าเสมอ และน าผลการนิเทศมาปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนของครู 

          ด้านการวัดและประเมินผล 

                    ครูทุกคนวัดผลและประเมินผลผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามจุดเน้นด้วยวิธีการและ 

      เครื่องมือที่หลากหลาย เน้นการประเมินสภาพจริงใช้ผลการประเมินพัฒนาผู้เรียน 

      อย่างต่อเนื่อง และรายงานคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นอย่างเป็นระบบ 

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



 การขับเคลื่อนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 และการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง      (พ.ศ. 
2552-2561) ให้ประสบผลส าเร็จตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยให้ทุกภาคส่วนร่วมกันด าเนินการ 
กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดังนี้ 
 

ทักษะความสามารถ                                              คุณลักษณะ 
 
                                                                           จุดเน้นตามช่วงวัย       คุณลักษณะตามหลักสูตร 
 
 
            แสวงหาความรู้ เพ่ือแก้ปัญหา    รักชาติ ศาสน์ 
          ใช้เทคโนโลยี เพ่ือการเรียนรู้  มุ่งม่ันใน        กษัตริย์ 
              ใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)    การศึกษา และ 
              มีทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะชีวิต    การท างาน    ซื่อสัตย์สุจริต 
             ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 
       มีวินัย 
   
  แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง    อยู่อย่าง  
                         ใช้เทคโนโลยี เพ่ือการเรียนรู้ มีทักษะ       พอเพียง    ใฝุเรียนรู้ 
              การคิดขั้นสูง ทักษะชีวิต ทักษะการสื่อสาร 
              อย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย      อยู่อย่าง 
     พอเพียง 
          อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง    ใฝุเรียนรู้    มุ่งม่ันในการ 
                         ทักษะการคิดขัน้พ้ืนฐาน ทักษะชีวิต   ท างาน 
             ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 
  
       รักความเป็นไทย 
          อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น    ใฝุดี 
                         มีทักษะการคิดข้ันพ้ืนฐาน ทักษะชีวิต     มีจิตสาธารณะ 
             ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 

 
 
 
ที่มา  : ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2553). แนวทางการน าจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : ส านักงานคณะกรรมการ 
 การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. 
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 การด าเนินการตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในการขับเคลื่อนหลักสูตร และการปฏิรูปการศึกษา         ใน
ทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) สู่การปฏิบัติในสถานศึกษานั้น ครูเป็นบุคลากรส าคัญที่สุด ในการด าเนินการ       ในระดับ
ห้องเรียนในการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุเปูาหมายตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดัง
แผนภูมิ 
 

แนวทางการปฏิบัติระดับสถานศึกษา 
  
       นโยบาย ยุทธศาสตร์ เปูาหมายการพัฒนาผู้เรียน 
                ท าความเข้าใจให้กระจ่าง     แนวทางการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น 
                         บทบาทหน้าท่ีของผู้เกี่ยวข้อง 
         การจัดการเรยีนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 
 
         คุณภาพผู้เรยีนในภาพรวมของสถานศึกษา 
                 ตรวจสอบ ทบทวน     คุณภาพผู้เรยีนแยกเป็นรายวชิาและระดับชั้น 
               วิเคราะห์จุดเด่น จุดพัฒนา     จุดเด่น จุดพัฒนาของสถานศกึษา 
         จุดเด่น จุดพัฒนาของผู้เรยีน 
 
                          ก าหนดเป้าหมาย     ปีการศึกษา 2553 ระยะที่ 1 
                       การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน     ปีการศึกษา 2554 ระยะที่ 2, 3 
                 ตามจุดเน้น     ปีการศึกษา 2555 ระยะที่ 4, 5 
 
         ทบทวน ออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้ 
                  ก าหนดภาระงาน     ทบทวน ปรับโครงสร้างเวลาเรียน ตารางเรียน 
          การพัฒนาคุณภาพตามจุดเน้น     ออกแบบการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน    
        การวัดผลและประเมินผลตามหลักสตูรและจดุเน้น 
 
                     ด าเนินการ     ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสตูรที่ออกแบบ 
                    พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินระหว่างการปฏิบัติงานตามแผน 
                             ตามจุดเน้น     วัดผลและประเมินผลผูเ้รียนตามจุดเน้น 
 
                              ตรวจสอบ     ตรวจสอบ ปรับปรุง พัฒนา 
                        ปรับปรุง พัฒนา     น าผลการตรวจสอบ ปรับปรุงไปใช้พัฒนา 
 
                    สรุป และรายงานผล     ผลการด าเนินงาน 
                         การพัฒนาผู้เรียน     ความภาคภูมิใจ และความส าเร็จ 
                           ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 

แนวทางการปฏิบัติระดับสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 



  



  

ขั้นที ่ ประเด็นที่เกี่ยวข้อง วิธีการ ผลที่ได้รับ 
1.  ท าความ 
     เข้าใจให้ 
     กระจ่าง 

1.  นโยบาย จุดเน้น ยุทธศาสตร์ และ 
     เปูาหมายการพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน 
     ตามจุดเน้น 
2.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
     ตามจุดเน้น 
3.  บทบาทหน้าท่ีของผู้เกี่ยวข้องทั้งใน 
     และนอกโรงเรียน 
4.  แนวทางการออกแบบหลักสตูรและ 
     ตารางการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ 
     การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม          
     จุดเน้น 

1.  ประชุมชี้แจง 
2.  ประชาสมัพันธ์ผ่านสื่อ 
 ต่างๆ ท้ังในระดับ
 สถานศึกษา และชุมชน 

1.  ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความตระหนัก  
 เห็นความส าคัญในบทบาทของ 
 ตนเอง 
2.  มีความเข้าใจในการน าจุดเน้น 
 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนไปสู ่
 การปฏิบัต ิ
3.  มีความร่วมมือในระดับองค์กร 
  และชุมชน 
4.  ครูมีความรู้ ความเข้าใจในการ   
      ออกแบบหลักสูตร และปรับ 
 ตารางเรียนให้เหมาะสมกับจุดเน้น 
5.  มีการปรับพฤติกรรมการเรียน 
 การสอนตามแนวทางปฏิรูป 
 การศึกษารอบสอง 

2. ตรวจสอบ 
    ทบทวน 
    วิเคราะห์ 
    จุดเด่น 
    จุดพัฒนา 

1.  คุณภาพผู้เรยีนในภาพรวมของ 
 สถานศึกษาท้ังจุดเด่นและจุดพัฒนา  
 เช่น ผลการประเมินในระดับชาติ        
 สมศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา โรงเรียน  
 ฯลฯ 

2.  ผลการเรยีนของผู้เรยีนแยกเป็น 
 ระดับชั้นและรายวิชา ระดับ 
 สถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา  
 ฯลฯ 

1.  ตรวจสอบเอกสาร  
     ข้อมูลต่างๆ  
2.  วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
3.  ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
4.  ประชุมสมัมนา 

1.  ข้อมูลสารสนเทศ 
2.  จุดเด่น จดุพัฒนาด้านคณุภาพ 
 ผู้เรยีน สถานศึกษา และ 
 ครูผูส้อน 

3. ก าหนด 
    เป้าหมาย 
    การพัฒนา 
    คุณภาพ 
    ผู้เรียนตาม 
    จุดเน้น 

1.  ตัวช้ีวัดภาพความส าเร็จของ 
 สถานศึกษา ระยะที่ 1 ภาคเรยีนที่  
 2/2553 

2.  ตัวช้ีวัดภาพความส าเร็จของ 
 สถานศึกษา ระยะที่ 2 ภาคเรยีนที่  
 1/2554 
3.  ตัวช้ีวัดภาพความส าเร็จของ 
 สถานศึกษา ระยะที่ 3 ภาคเรยีนที่  

2/2554 
 
 

1.  ประชุม วางแผน 
2.  จัดท าแผนพัฒนาคณุภาพ 

เปูาหมายสถานศึกษา และม ี             
แผนการพัฒนาคณุภาพผู้เรยีนตามจุด 
เน้นในแต่ละระยะที่สอดคล้องกับบริบท 
และศักยภาพของสถานศึกษา/ผู้เรยีน 

 



ขั้นที ่ ประเด็นที่เกี่ยวข้อง วิธีการ ผลที่ได้รับ 

 4.  ตัวช้ีวัดภาพความส าเร็จของ 
     สถานศึกษา ระยะที่ 4 ภาคเรยีน 
     ที่ 1/2555 
5.  ตัวช้ีวัดภาพความส าเร็จของ 
     สถานศึกษา ระยะที่ 5 ภาคเรยีน 
     ที่ 2/2555 

  

4. ก าหนด 
    ภาระงาน 
   การพัฒนา 
    คุณภาพ  
    ตามจุดเน้น 

1.  ทบทวนจุดแข็ง จุดอ่อนของ หลักสตูรสถานศึกษาในแต่ละ 
 องค์ประกอบ เช่น วิสัยทัศน์  
 โครงสร้างเวลาเรียน การจัด 
 รายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม การจดั 
 ตารางเรียน ฯลฯ 
2.  ออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้ที ่
    สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพ 
 ผู้เรยีนตามจุดเน้น (พิจารณาได้จาก 
 ตัวอย่าง 4 ลักษณะ) 
3.  ปรับโครงสร้างเวลาเรียน และ 
    ตารางเรียนให้สอดคล้องกับ 
 หลักสตูรการเรยีนรู้ที่ออกแบบไว ้
4.  ออกแบบการจัดการเรียนรู้ให ้
 ส่งเสริมการพัฒนาคณุภาพผู้เรียน 
 ตามจุดเน้นทั้งในและนอกห้องเรียน 
5.  จัดหา จัดท าสื่อ แหล่งเรียนรู้ และ 
     ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมกับ 
     การจัดการเรยีนรู ้
6.  ออกแบบการวัดและประเมินผล 
     ที่หลากหลายและเหมาะสมกับ 
 ผู้เรยีนโดยเน้นการประเมินสภาพ 
 จริง 

1.  ประชุม ทบทวน  
     หลักสตูรฯ และปรับปรุง 
     หลักสตูร 
2.  ประชุม ปฏิบตัิการปรับ 
     โครงสร้าง เวลาเรียน และ 
     จัดท าแผนการเรยีนรู ้
3.  ส ารวจ จดัหา พัฒนาสื่อ 
     และแหล่งการเรียนรู ้

1.  สถานศึกษามีหลักสตูรการ 
 เรียนรู้ทีส่่งเสริมการพัฒนา 
 คุณภาพผู้เรยีนตามจุดเน้น 
2.  ตารางเรียนใหม ่
3.  ครูผูส้อนมีวิธีการจดัการเรียนรู้ที ่
 หลากหลายตามจุดเน้น 
4.  สื่อ แหล่งเรยีนรู้ที่หลากหลาย 
5.  มีเครื่องมือ วิธีการวัดผล และ 
  ประเมินผลตามจุดเน้น 

5. ด าเนินการ 
    พัฒนา 
    คุณภาพ  
    ผู้เรียนตาม 
    จุดเน้น 

1.  จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรและ 
 ตารางเรียนท่ีออกแบบไว้ โดยเน้น 
 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม 
 จุดเน้น 
2.  วัดและประเมินผลความก้าวหน้า 
 ของผู้เรียนระหว่างเรยีน 
3.  วัดและประเมินผลคณุภาพผู้เรยีน 
     ตามตัวช้ีวัดของจุดเน้น 

1.  ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
  อย่างหลากหลายทั้งใน  
  และนอกห้องเรียน 
2.  ออกแบบการวัดและ 
     ประเมินผลที่สอดคล้อง  
  กับจุดเน้น 

1.  ผู้เรยีนไดร้ับการพัฒนาตาม 
 จุดเน้น 
2.  ครูมีรูปแบบและนวตักรรมการ 
 จัดการเรียนรู้ที่น าไปพัฒนา 
 คุณภาพผู้เรยีนได้ตามจุดเน้น 



ขั้นที ่ ประเด็นที่เกี่ยวข้อง วิธีการ ผลที่ได้รับ 

6. ตรวจสอบ 
    ปรับปรุง 
    พัฒนา 

1.  ตรวจสอบ ประเมินผลการพัฒนา 
     คุณภาพผู้เรยีนตามจุดเน้นในขั้น 
 ที่ 5 
     -  การใช้หลักสตูรการเรยีนรู้ที ่
  ส่งเสริมการพัฒนาคณุภาพ 
  ผู้เรยีนตามจุดเน้น 
    -  การใช้โครงสร้างเวลาเรียนและ 
        ตารางเรียนตามรูปแบบของ 
  หลักสตูรการเรยีนรู ้
    -  การจัดการเรยีนรู้ที่หลากหลาย 
  ทั้งในและนอกห้องเรียน 
    -  การวัดและประเมินผลที่เน้น 
        การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม 
  จุดเน้น 
2.  น าผลการตรวจสอบปรับปรุง 
 จุดอ่อน และพัฒนาจุดเด่น 

1.  ประชุมครเูพื่อประเมินผล 
     การน าหลักสูตรไปใช้ 
2.  ผู้ที่เกี่ยวข้องประเมิน 
     ตนเอง 
3.  ตรวจสอบแผนการจัดการ 
     เรียนรู ้

1.  หลักสตูรและการจัดการ 
     เรียนรูไ้ดร้ับการพัฒนา 
2.  กระบวนการบริหาร 
     หลักสตูรมีการขับเคลื่อน 
3.  ผู้เรยีนมีการพัฒนาตาม 
     จุดเน้น 

7. สรุป และ 
    รายงานผล 
    การพัฒนา 
    ผู้เรียน 

1.  สรุปผลการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน 
 ตามจุดเน้นในด้านการด าเนินงาน  
 ผลการด าเนินงาน ปญัหา อุปสรรค  
 และข้อเสนอแนะ 
2.  รายงานผลการพัฒนาคณุภาพ 
 ผู้เรยีนตามจุดเน้น เมื่อสิ้นสุดตาม 
 ระยะที่ 1-5  
3.  น าผลจากรายงานไปใช้ในการ 
 วางแผนและพัฒนา 

1.  ประชุมสมัมนาแลกเปลี่ยน 
 เรียนรู ้
2.  น าเสนอผลงานคณุภาพ 
     ผู้เรยีนตามจุดเน้น 
3.  จัดนิทรรศการแสดง 
     ผลงานหรือประชาสัมพันธ์ 
 ผลงานสูส่าธารณชน 
4.  สรุป รายงานผล เสนอผู้ที ่
 เกี่ยวข้อง 

1.  มีผลการพัฒนาคณุภาพ 
     ผู้เรยีนตามจุดเน้น 
2.  มีแนวทางและนวัตกรรม 
     การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
     ตามจุดเน้น 
3.  มีหลักฐานและร่องรอย 
     ในการพัฒนาคุณภาพ 
     ผู้เรยีนตามจุดเน้น 
4.  มีความภาคภูมิใจใน 
     ความส าเร็จ 
5.  ได้ข้อเสนอแนะเพื่อ 
     การพัฒนา 

 
ที่มา  : ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2553). แนวทางการน าจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : ส านักงานคณะกรรมการ 
  การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. 

 
 
 
 
 



แนวทางการปฏิบัติระดับห้องเรียน 

    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 
     ทบทวน 
     รายวิชา    
     และ 
     กิจกรรม 
     ในความ 
     รับผิดชอบ 

1.  โครงสร้างรายวิชา โครงสร้างกิจกรรม 
     พัฒนาผู้เรียน 
2.  ตารางเรียนหน่วยการเรยีนรู ้
3.  แผนการจดักิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 
    และแผนปฏิบัติการโครงการตา่งๆ 
4.  สื่อ แหล่งการเรียนรู้ และภูมิปญัญา 
     ท้องถิ่น 
5.  คุณภาพผู้เรยีนทุกระดับทั้งใน 
 ภาพรวมและแยกรายวิชา เช่น NT,  
 O-Net, สมศ., เขตพื้นท่ีการศึกษา 
     
 

1.  ศึกษาเอกสาร ข้อมลูต่างๆ 
     ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา 
     คุณภาพผู้เรยีนตามจุดเน้น 
2.  วิเคราะหจ์ุดเด่น จุดพัฒนา 
     ทุกด้าน 
3.  น าข้อมูลของสถานศึกษา 
     มาเปรยีบเทียบกับ 
 แนวทางการพัฒนา 
     คุณภาพผู้เรยีนตามจุดเน้น 
     ของ สพฐ. 
4.  ตรวจสอบ 
     ความสอดคล้องของสื่อ 
     แหล่งการเรียนรูฯ้ 
 สถานศึกษาท่ีปรับปรุงใหม ่
 และสิ่งที่ใช้อยู่เดมิ 

1.  ได้จุดเด่น จดุพัฒนาของ 
     รายวิชาและกจิกรรมในความ    
     รับผิดชอบ 
2.  ได้แนวทางการปรับปรุง/ 
     พัฒนารายวิชาและกิจกรรมให ้
     สอดคล้องกับแนวทางการ 
 พัฒนาคุณภาพผู้เรยีนตาม 
 จุดเน้นของ สพฐ. และ 
 สถานศึกษา 
3.   มีข้อมูลพื้นฐานในการ 
     ก าหนดทิศทางการพัฒนา 
     คุณภาพผู้เรยีนตามจุดเน้น 

2.  วิเคราะห์ 
     ผู้เรียนเป็น 
     รายบุคคล 

1.  ข้อมูลด้านสติปญัญา ทักษะ  
     ความสามารถ และคุณลักษณะ 
2.  สุขภาพ ร่างกาย 
3.  พื้นฐานครอบครัว เศรษฐกิจ 
4.  สังคม เพื่อน และผู้เกี่ยวข้อง 
5.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
6.  ผลงานท่ีภาคภูมิใจประสบ 
 ความส าเร็จ 
7.  ผลกระทบท่ีเป็นปัญหา 

1.  ศึกษา รวบรวมข้อมลู 
     รายบุคคล โดยวิธีการ  
 ดังนี ้
    -  ตรวจสอบจากข้อมูล 
        เอกสารของสถานศึกษา 
        และ Portfolio นักเรียน 
    -  สอบถาม 
    -  สัมภาษณ ์
    -  สังเกต ฯลฯ 
2.  วิเคราะหจ์ุดเด่น จุดด้อย 
     ของผู้เรียนรายบุคคล 
3.  จัดกลุ่มผู้เรียน โดยให ้
     แต่ละกลุ่มมคีวาม 
     สอดคล้องใกลเ้คียงกัน 
     ตามจุดเน้นระดับชั้น 

1.  มีข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียนเป็น   
    รายบุคคล 
2.  มีข้อมูลที่เป็นจดุเด่นจุดพัฒนา 
    ของผู้เรียนรายบุคคล และราย  
    กลุ่ม 
3.  มีหลักฐาน ร่องรอยเพื่อน าไปสู ่
    การพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล     
    รายกลุม่อย่างเป็นรูปธรรม 

 

 
 



ขั้นที่ ประเด็นที่เกี่ยวข้อง วิธีการ ผลที่ได้รับ 

3.  ก าหนด 
     แนวทาง 
     การจัดการ 
     เรียนรู้ที่ 
     สอดคล้อง 
     กับจุดเน้น 

1.  หน่วยการเรียนรู ้
2.  แผนการจดัการเรียนรู ้
3.  แผนการจดักิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 
4.  แผนปฏิบัติการโครงการและกิจกรรม 
     พิเศษต่างๆ 
5.  สื่อ แหล่งการเรียนรู้ ภูมิปญัญา 
6.  การวัดและประเมินผล 
 

1.  ออกแบบการจัดการเรียนรู ้
     และการจัดกิจกรรมที ่
     หลากหลายเหมาะสม 
     กับจุดเน้นการพัฒนา 
     ผู้เรยีน และตารางเรียน 
     ที่ก าหนด 
2.  จัดท า จัดหาสื่อ  
    แหล่งการเรียนรูฯ้ ให ้
     สอดคล้องกับกิจกรรม 
     การเรยีนรู้ที่ออกแบบ 
3.  ออกแบบเครื่องมือวัดผล 
     และประเมินผลที ่
     หลากหลาย โดยเน้น 
  การประเมินสภาพจริง 
     ในระดับชั้นเรยีน 

1.  มีแนวทางในการพัฒนาผู้เรยีน 
    เป็นรายบุคคลและรายกลุม่   
    สอดคล้องตามจุดเน้น 
2.  มีรูปแบบการจัดการเรยีนรู้ที่   
    เหมาะสมกับผู้เรียนตามจุดเน้น 
3.  มีสื่อ แหล่งการเรียนรู้ที ่
    หลากหลายสอดคล้องตาม 
 จุดเน้น 
4.  มีเครื่องมือวัดและประเมิน   
    คุณภาพผู้เรยีนตามจุดเน้น 

4.  ด าเนินการ 
     จัดการ 
 เรียนรู้ 

1.  การจัดการเรยีนรู้ตามจุดเน้นทั้งใน 
    และนอกห้องเรียน 
2.  การประเมินความก้าวหน้าของผู้เรยีน 
3.  การประเมินคณุภาพผู้เรยีนตามจดุเน้น 
4.  การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ้
5.  การวิจัยเพื่อพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน 
     ในระดับชั้นเรยีน 
6.  การนิเทศ แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

1.  จัดการเรียนรู้ในห้องเรียน 
     ตามแผนการจัดการเรียนรู ้
2.  จัดกิจกรรมนอกห้องเรียน 
     ที่ส่งเสรมิจุดเน้นตาม 
     ศักยภาพผูเ้รียน 
3.  วัดและประเมินผล 
     ความก้าวหน้าของผู้เรียน 
     และประเมินคุณภาพ 
     ตามจุดเน้น 
4.  พัฒนานวัตกรรมการ 
     เรียนรู้ที่ช่วยให้เกดิการ 
     พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
  ทัง้รายบุคคลและรายกลุม่ 
5.  น าผลการประเมินไปใช้ 
     พัฒนาและแก้ไขปญัหา 
     ผู้เรียนตามกระบวนการวิจัย 
6.  ครูผูส้อนและผู้เกีย่วข้อง 
  มีการนิเทศแลกเปลี่ยน 
     เรียนรู้ โดยเน้นการสร้าง 
     ความร่วมมือ 

 

1.  ผู้เรยีนมีทักษะความสามารถ 
 และคณุลักษณะตามจดุเน้น 
2.  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการ     
     เรียนรู ้
3.  มีการใช้นวัตกรรมการเรียนรู ้
 ตามจุดเน้น 
4.  ผู้เรยีนได้แสดงออกตาม   
    ศักยภาพของตนเอง 
5.  มีการพัฒนาคณุภาพผูเ้รียน โดย      
    ใช้กระบวนการวิจัย 
6.  มีการสร้างความร่วมมือระหว่าง    
    ครูและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
7.  มีการน าหลักสตูรการเรยีนรู ้
  ไปสู่การปฏิบตั ิ



ขั้นที ่ ประเด็นที่เกี่ยวข้อง วิธีการ ผลที่ได้รับ 

5.  น าเสนอ 
 ผลการ 
 พัฒนา 
     ผู้เรียนตาม 
     จุดเน้น 

1.  ผลการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น 
     รายบุคคลและรายกลุ่ม 
2.  ผลการพัฒนานวัตกรรมการเรยีนรู้ 
3.  ผลการวิจัยในช้ันเรียน 
4.  ผลการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ 
     ในระดับห้องเรยีน 
 

1.  ประเมินผลการพัฒนา 
     คุณภาพผู้เรยีนตาม 
 จุดเน้นด้วยวิธีการต่างๆ 
2.  วิเคราะห์และสรุปผล 
     การพัฒนาผู้เรียนท้ัง 
     รายกลุม่และรายบคุคล 
     ตามจุดเน้น 
3.  น าผลการพัฒนาผูเ้รียน 
 ไปจัดท าเป็นข้อมูลใน 
 ระดับห้องเรียนเพื่อใช้ใน 
 การพัฒนาผู้เรียนตาม 
 จุดเน้น 
4.  สรุปผลการน านวัตกรรม 
    การเรยีนรู้และการวิจยั 
    ในช้ันเรียน 
5.  จัดท ารายงานผลการ 
     พัฒนาผู้เรียนตามจดุเน้น 
     ระดับห้องเรียนใน 
     ความรับผิดชอบ 
6.  จัดท ารายงานผลการ 
     พัฒนาหลักสตูรการเรียนรู ้
     ระดับห้องเรียนใน 
     ความรับผิดชอบ 

1.  มีผลการพัฒนาผูเ้รียนตาม 
     จุดเน้นในทุกมิติทั้ง 
     รายบุคคล รายกลุ่ม และ 
     ระดับห้องเรียน 
2.  มีหลักสูตรการเรียนรู ้
    ระดับห้องเรียนท่ีเป็น 
     ตัวอย่างในการพัฒนา 
     ผู้เรยีนตามจุดเน้น 
3.  มีการวิจัยในช้ันเรยีน 
     ที่เป็นแนวทางในการ 
     พัฒนาผู้เรียนตามจดุเน้น 
4.  มีรูปแบบความร่วมมือ 
     ของครูและผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 
5.  มีเอกสารรายงาน และ 
     ข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็น 
     ร่องรอย หลักฐานในการ 
     พัฒนาผู้เรียนตามจดุเน้น 

 
ที่มา  : ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2553). แนวทางการน าจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : ส านักงานคณะกรรมการ 
 การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการประเมินตามจุดเน้นคุณภาพผู้เรยีน 

  

จุดเน้น : ทักษะการคิดขัน้พื้นฐาน 

ชั้น ความสามารถและทักษะ 
วิธีการวัดและประเมินผล 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
ป. 1 ทักษะการสังเกตและ  

ทักษะการจัดกลุ่ม 
1.  ให้ผู้เรียนสังเกตรูปภาพ 
     ผลไม้ หรือสัตว์ ฯลฯ แล้ว 
     ให้ผู้เรียนจัดกลุ่มรูปภาพ  
     ผลไม้ หรือสัตว์ ฯลฯ  
     พร้อมกับบอกเหตผุลใน     
     การจัดกลุ่ม หรือ 
2.  จัดวัสดหุรือสิ่งของให้     
     ผู้เรยีนสังเกตแล้วให ้
    ผู้เรยีนจัดกลุ่มวัสดุหรือ 
     สิ่งของ พร้อมกับบอก  
     เหตุผลในการจดักลุม่ 
 โดยมีครูคอย
 สังเกตการณ์การจัดกลุ่ม  
 และการอธิบาย  
     เหตุผลในการจดักลุม่ของ   
    ผู้เรยีน ฯลฯ 

-  แบบทดสอบ 
-  แบบบันทึก 
   การสังเกตจัดกลุ่ม  
   และบอกเหตผุล 
   การจัดกลุ่ม 

ผ่าน : 
ผู้เรยีนจัดกลุ่ม และบอกเหตผุลได้
ถูกต้องและเหมาะสม 
หมายเหตุ  
เกณฑ์การประเมินอาจจะจัดเป็น ระดับ
คุณภาพกไ็ด้ ถ้าหากมีการจดักลุ่มหรือ
บอกเหตุผลหลายรายการ เช่น ถ้าหากมี
การสังเกตแล้วสามารถจัดกลุม่และบอก
เหตุผลได้ 6 รายการ อาจก าหนดเกณฑ์
การประเมิน ดังนี ้
ระดับ 1 จัดกลุ่ม แต่บอกเหตุผลไม่ได ้
ระดับ 2 จัดกลุ่มและบอกเหตุผลได้ 
          1-2 รายการ (ผ่าน) 
ระดับ 3 จัดกลุ่มและบอกเหตุผลได้ 
          3-4 รายการ 
ระดับ 4 จัดกลุ่มและบอกเหตุผลได้ 
          5-6 รายการ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ทกัษะการคิด 



ชั้น ความสามารถ และทักษะ 
วิธีการวัดและประเมินผล 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
ป. 2 ทักษะการเปรยีบเทียบ 

และทักษะการจ าแนก 
1.  ให้ผู้เรียนสังเกตรูปภาพ 
 วัสดุ หรือสิ่งของ ฯลฯ ที่มี
 ขนาดต่างกันแล้วให้
 นักเรียนเปรียบเทียบ
 ขนาดหรือความสูง และ
 จ าแนกรูปภาพ วัสดุ หรือ
 สิ่งของ ฯลฯ ที่มีลักษณะ
 เหมือนกันหรือคล้ายกัน
 พร้อมกับบอกเหตผุล หรือ 
2.  ให้นักเรียนสังเกตวัสดุ 
 หรือสิ่งของ ซึ่งวัสดุหรือ
 สิ่งของที่น ามาให้นักเรียน
 สังเกตเป็นวัสดุหรือสิ่งของ 
     ชนิดเดียวกัน เช่น ก้อนหิน 
 ใบไม้ ดินสอ ปากกา ฯลฯ                 
  แต่มีขนาด หรือมีความสูง  
 หรือความยาวต่างกัน แล้ว  
 ให้ผู้เรียนเปรยีบเทียบ 
 ขนาด หรือความสูง  
 หรือความยาว จากนั้นให ้
 ผู้เรยีนจ าแนกสิ่งของที ่
 ไม่เหมือนกัน หรือ 
    แตกต่างกันไว้เป็น
 หมวดหมู่พร้อมกับอธิบาย
 เหตุผลการจ าแนก ครู
 สังเกตการเปรียบเทียบ
 และการจ าแนกของผู้เรยีน 
 ฯลฯ 

-   แบบทดสอบ 
-   แบบบันทึก 
    การสังเกต  
    การเปรียบเทียบ 
    และการจ าแนก 
 

ผ่าน : 
 ผู้เรยีนเปรยีบเทียบ 
 หรือจ าแนก และบอกเหตผุลได้
 ถูกต้อง และเหมาะสม 
หมายเหตุ  
 เกณฑ์การประเมินอาจจะจัดเป็น
 ระดับคณุภาพก็ได้ ถ้าหากมีการ
 เปรียบเทยีบหรือจ าแนกแล้วบอก
 เหตุผลหลายรายการ เช่น 
 ถ้าหากมีการสังเกตแล้วสามารถ 
 เปรียบเทยีบ หรือจ าแนก แล้ว
 บอกเหตุผลได้ 8 รายการ อาจ
 ก าหนดเกณฑ์การประเมิน ดังนี ้
 ระดับ 1 เปรียบเทียบ หรือจ าแนก 
             แต่บอกเหตุผลไมไ่ด้  
   ระดับ 2 เปรียบเทียบ หรือจ าแนก 
             แล้วบอกเหตุผลได ้
        1-3 รายการ (ผ่าน)  
   ระดับ 3 เปรียบเทียบ หรือจ าแนก 
             แล้วบอกเหตุผลได้  
           4-5 รายการ  
   ระดับ 4 เปรียบเทียบ หรือจ าแนก 
             แล้วบอกเหตุผลได ้
       6-8 รายการ 

 

 

 

 

 



ชั้น ความสามารถ และทักษะ 
วิธีการวัดและประเมินผล 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

ป. 
3 

ทักษะการรวบรวมข้อมูล 
และทักษะการเชื่อมโยง 

1.  ให้ผู้เรียนวางแผน/
 ออกแบบ ก าหนด
 จุดประสงค์ วิธีการเก็บ
 รวบรวมข้อมลู และ 
     น าเสนอข้อมูลจาก  
     สถานการณ์ที่ก าหนดให ้
2.  ให้ผู้เรียนเลือกข้อมลูที ่
     เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และ 
     บอกความหมายของข้อมูล 
     โดยอาศัยความรู้ และ 
     ประสบการณ์เดมิของ  
     ตนเองพร้อมกับอธิบาย 
     เหตุผลประกอบ 

-   แบบทดสอบ 
    สถานการณ ์
    ปฏิบัติจริง 
 

ผ่าน : 
 -  ผู้เรยีนวางแผน/ออกแบบ  
  ก าหนดจุดประสงค์ วิธีการเก็บ 
  รวบรวมข้อมลู และน าเสนอ 
  ข้อมูลได้เหมาะสมตามประเด็น 
  ที่ก าหนด 
 -  ผู้เรยีนเลือกข้อมลูที่เกี่ยวข้อง   
    สัมพันธ์กัน และบอกความหมาย   
    และอธิบายเหตผุลของข้อมูลได้   
    เหมาะสม 

ป. 
6 

ทักษะการสรุปอ้างอิง และ 
ทักษะการน าความรู้ไปใช้ 

1.  ประเมินทักษะการสรุป 
     อ้างอิง โดยการก าหนด 
     สถานการณ์หรือ 
     เรื่องราวต่างๆ จาก 
     หนังสือพิมพ์ ข้อความ 
     จากโฆษณา แล้วให้ผูเ้รียน 
     สรุปความเป็นไปได้ พร้อม 
     กับสรุปข้ออ้างอิงจากแหล่ง 
     ข้อมูลที่เชื่อถือได ้
2.  ก าหนดเนื้อหาหรือ
 เรื่องราวให้ผูเ้รียนอ่าน 
 แล้วให้ผู้เรียนสรุป และ
 บอกวิธีการที่จะน าไปใช้ใน   
     ชีวิตประจ าวัน 
     โดยการต่อยอดจากเนื้อหา 
     หรือเรื่องราวท่ีอ่าน 

-   แบบทดสอบ 
    การสรุปอ้างอิง 
-   แบบทดสอบ 
    การน าความรู้ไปใช้ 

ผ่าน : 
 - สรุปสถานการณ์ หรือเรื่องราว 
  ต่างๆ และมีการอ้างอิง   
  แหล่งข้อมูลได้เหมาะสม 
 -  สรุปและบอกวิธีการ 
    น าข้อสรุปจากสถานการณ์หรือ 
    เรื่องราวต่างๆ ไปใช้ใน   
    ชีวิตประจ าวันได้เหมาะสม 

 

 

 



จุดเน้น : ทักษะการคิดขัน้สูง 

ชั้น ความสามารถ และทักษะ 
วิธีการวัดและประเมินผล 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

ม. 
1 

ทักษะการวิเคราะห ์
ทักษะการประเมิน 
และทักษะการสรปุ 
ความคิดเห็น 
 

1.  ประเมินทักษะการ 
 คิดวิเคราะห์ โดยการ
 ก าหนดสถานการณ์ให้
 ผู้เรยีน แล้วตั้งค าถามให้
 ผู้เรยีนวิเคราะห ์

2.  ก าหนดสถานการณห์รือ 
  ค าถามแล้วใหผู้้เรยีน
 ประเมินหรือตดัสิน 

3.  ก าหนดสถานการณ์ให ้
 ผู้เรยีนแล้วตั้งค าถามให ้
 ผู้เรยีนสรุปและพร้อมกับ 
 อธิบายเหตผุล 

-  แบบทดสอบ 
   สถานการณ ์
 

ผ่าน : 
 1.  วิเคราะห์ข้อมูลจาก 
     สถานการณ์ได้เหมาะสม 
 2.  สรุปและอธิบาย 
     เหตุผลได้เหมาะสม 

  ม. 
4-6 

ทักษะการคิดแก้ปญัหา 
อย่างสร้างสรรค ์

ประเมินทักษะการคดิแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ โดยการก าหนด
สถานการณ์ให้ผูเ้รียนแก้ปัญหา 
โดยเน้นการแก้ปัญหาเชิงบวกที่
เป็นวิธีการที่สร้างสรรค์ และมี
ความเป็น 
ไปได้ในการน าไปใช้แก้ปัญหาใน
ชีวิตจริง 

-   แบบทดสอบ 
    สถานการณ์ที่เน้น 
    การคิดแก้ปัญหา 
    อย่างสร้างสรรค ์

ผ่าน : 
 ผู้เรยีนแก้ปัญหา 
 จากสถานการณ์ที่ก าหนดให้ได้
 เหมาะสมอย่างสร้างสรรค์และ 
 มีความเป็นไปได้ในการแก้ปญัหา 
 ในชีวิตจริง 

 

ที่มา  : ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2553). แนวทางการน าจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : ส านักงานคณะกรรมการ 
  การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. 
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ของชุมชนตนเองกับชุมชนอ่ืนๆ ระบพุระนามและอธิบายพระราชกรณียกิจโดยสังเขปของพระมหากษัตริย์ไทยที่เป็นผู้สถาปนา
อาณาจักรไทย พระมหากษัตริย์ในรัชกาลปัจจุบัน และวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่ปกปูองประเทศชาติ 
 โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการทาง
สังคม  
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ 
ตระหนักถึงความส าคัญของเหตุการณ์ต่างๆ มีความรัก ความภูมิใจ และธ ารงความเป็นไทย สามารถด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขใน
สังคมไทยและสังคมโลก 

ตัวช้ีวัด 
 ส 4.1     ป.3/1, ป.3/2  
 ส 4.2     ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3  
 ส 4.3     ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3  
  รวม 8 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างรายวิชา ประวัติศาสตร์  ป. 3 
 

ล าดับที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้
มาตรฐานการ

เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง)  

น้ าหนัก
คะแนน 

1 ศักราชในชีวิตประจ าวัน ส 4.1  ป. 3/1  
          
         

การเทียบศักราชตามปฏิทินท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน 
จะช่วยให้ล าดับเหตุการณ ์
หรือเรื่องราวต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นได้ถูกต้อง 

4  

2 เรื่องราวส าคัญของ
โรงเรียนและชุมชน 

ส 4.1  ป. 3/2 
 

การสืบค้นและรวบรวมข้อมลูจากหลักฐาน  
และแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างมรีะบบข้ันตอน 
ช่วยให้สามารถล าดับเหตุการณส์ าคัญที่เกิดขึ้นใน
โรงเรียนและชุมชนได้สอดคล้องกบัความ 
เป็นจริง 

5  

3 ถิ่นฐานไทย (1) ส 4.2  ป. 3/1 ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคมมีผลต่อ
การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน    ในภาค
ต่างๆ ของประเทศไทย 

10  

4 ถิ่นฐานไทย (2) ส 4.2  ป. 3/2 
         ป. 3/3 
 

ขนบธรรมเนยีม ประเพณี และวัฒนธรรม  
เป็นวิถีการด าเนินชีวิตอันเป็นเอกลักษณ ์
ของชุมชนที่เกิดจากปัจจัยทางภูมศิาสตร ์
และปัจจยัทางสังคมของแต่ละชุมชน 

5  

5 พระมหากษัตริย์ 
ผู้สถาปนาอาณาจักร 
ไทย 

ส 4.3  ป. 3/1 
 

พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 
(พระเจ้าอู่ทอง) สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
และพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลก
มหาราช เป็นพระมหากษตัริย์ทีไ่ดก้อบกู้แผ่นดิน 
และสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคง  
จนท าให้มีชาติไทยจนถึงปัจจุบัน 

8  

6 ร่มเกล้าชาวไทย 
 

ส 4.3  ป. 3/2 
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภมูพิลอดุลยเดช และ
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรง
เป็นศูนย์รวมใจของคนไทย ได้ทรงท าคุณประโยชน์
ต่อสังคมไทยและประเทศชาติหลายประการ เพื่อ
ประเทศชาตมิั่นคงและคนไทย 
อยู่เย็นเป็นสุข  

3  

7 บรรพบุรุษไทย 
 

ส 4.3  ป. 3/3 
 

ท้าวเทพสตรี ท้าวศรสีุนทร ชาวบา้นบางระจัน พระ
ยาพิชัยดาบหัก และสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
เป็นบรรพบุรุษของไทยท่ีได้ปกปูองประเทศชาติให้
เป็นเอกราชและสร้างความมั่นคงของชาติไทย 
วีรกรรมของบรรพบุรุษ 
เป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบตัิตาม 

5  

 
 



โครงสร้างแผนฯ ประวัติศาสตร์ ป. 3  
เวลา  40  ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู ้ แผนการจดั 
การเรียนรู ้

วิธีสอน/กระบวนการจดั 
การเรียนรู ้

ทักษะการคดิ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  
ศักราชในชีวิตประจ าวัน 

1. ท่ีมาของศักราช -  วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้ 
 แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่คิดสี่สหาย 
 

1.  ทักษะการรวบรวมข้อมูล 
2. ทักษะการวิเคราะห์ 
3. ทักษะการเชื่อมโยง 

1 

2. วิธีการเทียบศักราช - วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
 (Inquiry Method : 5E) 

1.  ทักษะการรวบรวมข้อมูล 
2. ทักษะการวิเคราะห์ 
3. ทักษะการเชื่อมโยง 

1-2 

3. การเทียบศักราช 
 ในชีวิตประจ าวัน 
 

-  วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้ 
 แบบร่วมมือ : เทคนิคเล่าเรื่อง 
 รอบวง 

1.  ทักษะการรวบรวมข้อมูล 
2. ทักษะการวิเคราะห์ 
3. ทักษะการเชื่อมโยง 

1 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
เรื่องราวส าคัญของ
โรงเรียนและชุมชน 

1. โรงเรียนและชุมชน
 ของเรา 
 

- วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
 (Inquiry Method : 5E) 

1.  ทักษะการส ารวจ 
2. ทักษะการวิเคราะห์ 
3. ทักษะการเชื่อมโยง 
4. ทักษะการน าความรู้ไปใช้ 

1-2 

2. การล าดับเรื่องราว
 ตามเวลา 

- วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :  
 กระบวนการเรียนความรู้ 
 ความเข้าใจ 
 

1.  ทักษะการส ารวจ 
2. ทักษะการวิเคราะห์ 
3. ทักษะการเชื่อมโยง 
4. ทักษะการน าความรู้ไปใช้ 

1 

3. เรื่องราวส าคัญ 
 ของชุมชน 
 

-  วิธีสอนโดยใช้ทักษะกระบวนการ 
 เผชิญสถานการณ์ 
 

1.  ทักษะการส ารวจ 
2. ทักษะการวิเคราะห์ 
3. ทักษะการเชื่อมโยง 
4. ทักษะการน าความรู้ไปใช้ 

1-2 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
ถิ่นฐานไทย (1) 

1. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
 ตั้งถิ่นฐานและ 
 พัฒนาการของ
 ชุมชน 

- วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :  
 กระบวนการสร้างความคิด 
 รวบยอด 
 

1.  ทักษะการส ารวจ 
2. ทักษะการวิเคราะห์ 
3. ทักษะการเชื่อมโยง 

1-2 

2. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
 ตั้งถิ่นฐานและ 
 พัฒนาการของ  
 ชุมชนภาคเหนือ 

- วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
 (Inquiry Method : 5E) 

1.  ทักษะการส ารวจ 
2. ทักษะการวิเคราะห์ 
3. ทักษะการเชื่อมโยง 

1-2 

3. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
 ตั้งถิ่นฐานและ 
 พัฒนาการของ  
 ชุมชนภาคกลาง 

- วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :  
 กระบวนการเรียนความรู้ 
 ความเข้าใจ 
 

1.  ทักษะการส ารวจ 
2. ทักษะการวิเคราะห์ 
3. ทักษะการเชื่อมโยง 

1-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างแผนฯ ประวัติศาสตร์ ป. 3 (ต่อ) 
 

หน่วยการเรียนรู ้
แผนการจดั 
การเรียนรู ้

วิธีสอน/กระบวนการจดั 
การเรียนรู ้

ทักษะการคดิ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
 4. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการ

 ตั้งถิ่นฐานและ 
 พัฒนาการของ  
 ชุมชนภาคใต้ 

- วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
 (Inquiry Method : 5E) 

1.  ทักษะการส ารวจ 
2. ทักษะการวิเคราะห์ 
3. ทักษะการเชื่อมโยง 

1-2 

5. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
 ตั้งถิ่นฐานและ 
 พัฒนาการของ  
 ชุมชนภาค 
 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

- วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :  
 กระบวนการสร้างความตระหนัก 

1.  ทักษะการส ารวจ 
2. ทักษะการวิเคราะห์ 
3. ทักษะการเชื่อมโยง 

1-2 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
ถิ่นฐานไทย (2) 

1. วัฒนธรรมชุมชน (1) 
 

-  วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้ 
 แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่ตรวจสอบ  

1. ทักษะการให้เหตุผล 
2. ทักษะการวิเคราะห์ 
3. ทักษะการสังเคราะห์ 
4. ทักษะการสรุปลงความเห็น 

1-2 

2. วัฒนธรรมชุมชน (2) 
 

-  วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้ 
 แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่คิดสี่สหาย  

1. ทักษะการให้เหตุผล 
2. ทักษะการวิเคราะห์ 
3. ทักษะการสังเคราะห์ 
4. ทักษะการสรุปลงความเห็น 

1 

3. ความเหมือนและ 
 ความแตกต่างทาง 
 วัฒนธรรมของชุมชน 
 

- วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
 (Inquiry Method : 5E) 

1. ทักษะการให้เหตุผล 
2. ทักษะการวิเคราะห์ 
3. ทักษะการสังเคราะห์ 
4. ทักษะการสรุปลงความเห็น 

1-2 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 
พระมหากษัตริย์ 
ผู้สถาปนาอาณาจักรไทย 

1. พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ 
 

- วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
 (Inquiry Method : 5E) 

1. ทักษะการส ารวจค้นหา 
2. ทักษะการวิเคราะห์ 
3. ทักษะการสังเคราะห์ 
4. ทักษะการสรุปลงความเห็น 

1-2 

2. สมเด็จพระรามาธิบดี 
 ท่ี 1 
 

- วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : 
 กระบวนการเรียนความรู้ความ 
 เข้าใจ 

1. ทักษะการส ารวจค้นหา 
2. ทักษะการวิเคราะห์ 
3. ทักษะการสังเคราะห์ 
4. ทักษะการสรุปลงความเห็น 

1 

3. สมเด็จพระเจ้า 
 ตากสินมหาราช 
 

- วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : 
 กระบวนการสร้างความตระหนัก 

1. ทักษะการส ารวจค้นหา 
2. ทักษะการวิเคราะห์ 
3. ทักษะการสังเคราะห์ 
4. ทักษะการสรุปลงความเห็น 

1-2 

4. พระบาทสมเด็จ 
 พระพุทธยอดฟูา 
 จุฬาโลกมหาราช  

- วิธีสอนโดยใช้วิธีการ 
 ทางประวัติศาสตร์ 

1. ทักษะการส ารวจค้นหา 
2. ทักษะการวิเคราะห์ 
3. ทักษะการสังเคราะห์ 
4. ทักษะการสรุปลงความเห็น 

1-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างแผนฯ ประวัติศาสตร์ ป. 3 (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 

หน่วยการเรียนรู ้ แผนการจดั 
การเรียนรู ้

วิธีสอน/กระบวนการจดั 
การเรียนรู ้

ทักษะการคดิ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

 5. พระมหากษัตริย์ 
 ผู้สถาปนาอาณาจักร 
 ไทย 

- วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : 
 กระบวนการสร้างความตระหนัก 

1. ทักษะการส ารวจค้นหา 
2. ทักษะการวิเคราะห์ 
3. ทักษะการสังเคราะห์ 
4. ทักษะการสรุปลงความเห็น 

1 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 
รม่เกล้าชาวไทย 

1. พระบาทสมเด็จ 
 พระเจ้าอยู่หัว 
 ภูมิพลอดุลยเดช 

-  วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้ 
 แบบร่วมมือ : เทคนิคการต่อ 
 เรื่องราว (Jigsaw) 

1. ทักษะการรวบรวมข้อมูล 
2. ทักษะการสรุปความ 
 

1 

2. สมเด็จพระนางเจ้า 
 สิริกิติ ์
 พระบรมราชินีนาถ 

-  วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้ 
 แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่คิด 
 สี่สหาย 

1. ทักษะการรวบรวมข้อมูล 
2. ทักษะการสรุปความ 
 

1ใ 

3. ร่มเกล้าชาวไทย - วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : 
 กระบวนการสร้างความตระหนัก 

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

1 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 
บรรพบุรุษไทย 

1. สมเด็จพระนเรศวร 
 มหาราช 

- วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : 
 กระบวนการสร้างความตระหนัก 

1. ทักษะการส ารวจค้นหา 
2. ทักษะการวิเคราะห์ 
3. ทักษะการสังเคราะห์ 
4. ทักษะการเชื่อมโยง 

1 

2. ชาวบ้านบางระจัน - วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : 
 กระบวนการเรียนความรู้ 
 ความเข้าใจ 

1. ทักษะการส ารวจค้นหา 
2. ทักษะการวิเคราะห์ 
3. ทักษะการสังเคราะห์ 
4. ทักษะการเชื่อมโยง 

1 

3. พระยาพิชัยดาบหัก - วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
 (Inquiry Method : 5E) 

1. ทักษะการส ารวจค้นหา 
2. ทักษะการวิเคราะห์ 
3. ทักษะการสังเคราะห์ 
4. ทักษะการเชื่อมโยง 

1-2 

4. ท้าวเทพสตรี  
 ท้าวศรีสุนทร 

- วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : 
 กระบวนการสร้างความตระหนัก 

1. ทักษะการส ารวจค้นหา 
2. ทักษะการวิเคราะห์ 
3. ทักษะการสังเคราะห์ 
4. ทักษะการเชื่อมโยง 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1    ท่ีมาของศักราช 

เวลา 1 ชั่วโมง 
1. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 การนับช่วงเวลาเป็นพุทธศักราช คริสต์ศักราช และฮิจเราะห์ศักราช จะต้องรู้ที่มาของศักราช 
 
2. ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 2.1 ตัวชี้วัด 
  ส 4.1 ป.3/1 เทียบศักราชท่ีส าคญัตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

2.2 จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
- อธิบายที่มาของพุทธศักราช หรือ พ.ศ. คริสต์ศักราช หรือ ค.ศ. และฮิจเราะห์ศักราช หรือ ฮ.ศ. ได้ 

 
3. สาระการเรียนรู้ 

3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
-  ที่มาของศักราชที่ปรากฏในปฏิทิน เช่น พุทธศักราช คริสต์ศักราช อย่างสังเขป (ถ้าเป็นมุสลิม 
  ควรเรียนฮิจเราะห์ศักราชด้วย) 
 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  (พิจารณาตามหลักสตูรสถานศึกษา) 
 
4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
 4.2 ความสามารถในการคิด 
  1) ทักษะการรวบรวมข้อมูล 
  2) ทักษะการวิเคราะห์ 
  3) ทักษะการเชื่อมโยง 
 4.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย   
 2. ใฝุเรียนรู้    
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 

 วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่คิดสีส่หาย 
 

 นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1  เร่ือง ศักราชในชีวิตประจ าวัน 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
สื่อการเรียนรู้   :   ตัวอย่างปฏิทิน 

1. ครูน าตัวอย่างปฏิทินมาแสดงให้นักเรียนดูที่หน้าช้ันเรียน แล้วให้
นักเรียนสังเกตรายละเอียดต่างๆ ที่ปรากฏอยู่บนปฏิทิน  

2. ครูสุ่มเรียกให้นักเรียนบอกรายละเอียดต่างๆ ที่ปรากฏบนปฏิทินตามที่
สังเกตได้  

3. ครูตั้งประเด็นค าถามให้นักเรยีนตอบ เช่น 

1) ตัวเลข 2555 หมายถึงอะไร 

2) ตัวเลข 2012 หมายถึงอะไร 

3) ตัวเลข 2555 และ 2012 มีท่ีมา และมีความส าคัญอย่างไร 

4. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเห็นถึงความส าคัญของที่มาของศักราช
บนปฏิทินที่มีความเกีย่วข้องกับชีวิตประจ าวัน ของนักเรียน 

5. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 

 ค าถามกระตุ้นความคิด 

 การสื่อสารในชีวิตประจ าวันของนักเรยีน    จะใช้
ศักราชใด 

(พุทธศักราช หรือ พ.ศ.) 

 

 

ขั้นสอน 
สื่อการเรียนรู้   :   1. หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.3 
   2. แผนผังแสดงการใช้ศักราช 
   3. ใบงานที่ 1.1 

1. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุม่ กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ คือ 
เก่ง ปานกลางค่อนข้างเก่ง ปานกลางค่อนข้างอ่อน และอ่อน ครูชี้แจง
ให้นักเรียนเห็นความส าคัญและปฏิบัติตนตามกติกาของการเรียนรู้ 
และการท างานร่วมกันในกลุ่ม  

2. ครูให้สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง ท่ีมาของศักราชจาก
หนังสือเรียน  

3. สมาชิกแตล่ะคนในกลุม่ผลัดเปลี่ยนกันอธิบายความรู้เรื่อง ท่ีมาของ
ศักราช เพื่อตรวจสอบความเข้าใจที่ถูกต้อง 

4. ครูน าแผนผังแสดงการใช้ศักราชมาให้นักเรียนดู แล้วอธิบายความรู้
เพิม่เตมิเพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งข้ึน 

5. ครูสุ่มเรียกตัวแทนนักเรยีน 2-3 คน ออกมาอธิบายล าดับท่ีมาของ
ศักราชประกอบแผนผัง โดยให้เพือ่นๆ ตรวจสอบความถูกต้อง 

 
6. นักเรียนแตล่ะกลุ่มร่วมมือกันท าใบงานที่ 1.1 เรื่อง ที่มาของศักราช 

โดยให้สมาชิกแตล่ะคนในกลุม่หาค าตอบในใบงานด้วยตนเองจนครบ
ทุกข้อ จากน้ันจับคู่กับเพื่อนในกลุ่มผลดักันอธิบายค าตอบของตนเอง
ให้เพื่อนฟัง (นักเรียนอีกคู่หนึ่งก็ปฏิบัติกิจกรรมเช่นเดียวกัน) 

7. สมาชิกรวมกลุ่ม 4 คนตามเดิม จากนั้นผลดักันอธิบายค าตอบของคู่

   



ตนเองให้เพื่อนอีกคู่หนึ่งฟัง และสรุปค าตอบท่ีเป็นมติของกลุ่มแล้ว
บันทึกค าตอบลงในใบงานท่ี 1.1  

8. ครูเฉลยค าตอบในใบงานท่ี 1.1 สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันตรวจสอบ
ความถูกต้อง และแกไ้ขในส่วนท่ีบกพร่อง   

 

ขั้นสรุป 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้   :   — 

1. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความหมายและที่มาของศักราช 

2. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 

 ค าถามกระตุ้นความคิด 

 การบอกวัน เดือน ปี แต่ไม่ระบุปีที่เป็นศักราชที่
ชัดเจน จะมีความคลาดเคลื่อน     ในการสื่อสาร
หรือไม่ จงอธิบายเหตุผล 

(หากไม่ระบุปวี่า เป็น พ.ศ. ค.ศ. หรือ ฮ.ศ.  
จะท าให้เข้าใจคลาดเคลื่อน) 
 

 
7. การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ ์
ตรวจแบบทดสอบก่อนเรยีน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แบบทดสอบก่อนเรยีน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 (ประเมินตามสภาพจริง) 

ตรวจใบงานท่ี 1.1 ใบงานท่ี 1.1  ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์
สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบคุคล แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์
สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์
สังเกตความมีวินัย ใฝุเรียนรู้ และมุ่งมั่นในการท างาน แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

 
8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 8.1 สื่อการเรียนรู ้
  1) หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.3  
  2) ตัวอย่างปฏิทิน 
  3) แผนผังแสดงการใช้ศักราช 
  4) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ที่มาของศักราช 
 8.2 แหล่งการเรียนรู ้
  — 

 
 
 
 
 
 



เอกสารประกอบการสอน 
 

ตัวอย่างปฏิทิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิถนุายน 2555 June  2012 
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เอกสารประกอบการสอน 
 
 

แผนผังแสดงการใช้ศักราช 
 
 

    1          500             1000            1500          2000          2500 

พ.ศ. 543 1164    
     
     1                500              1000           1500            2000 

 ค.ศ. 621    
 

     1 500           1000            1500 

พ.ศ.         ฮ.ศ.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

พระพุทธเจ้า 
ปรินิพพานครบ 1 ปี  

พระเยซูประสูติ 

นบีมุฮัมมัด 
อพยพจากเมืองเมกกะไปเมืองเมดินะ  



ใบงานที่ 1.1 เรือ่ง ที่มาของศักราช 
 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนบอกค าเต็มของศักราช และความเป็นมาของศักราช 
 
           พ.ศ.        ค.ศ.              ฮ.ศ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
   
    
   
   
   
     
   
          
       
         
     
        
      
    
 

      
   
    
    
   
   
    
   
     
     
   
   
   
   
   
 
 

      
   
   
   
   
    
   
   
    
   
     
      
   
    
   
 



เฉลย ใบงานที่ 1.1 เรือ่ง ที่มาของศักราช 
 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนบอกค าเต็มของศักราช และความเป็นมาของศักราช 
 
           พ.ศ.        ค.ศ.              ฮ.ศ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ค าเตม็ คอื พุทธศกัราช  
เป็นศกัราชของพระพุทธศาสนา  
 นิยมใชใ้นประเทศทีน่บัถอื  
พระพุทธศาสนา เป็นการนบั  
เวลาตามเวลาทาง  
พระพุทธศาสนาเริม่นบัปีที ่  
พระพุทธเจา้เสดจ็ปรนิิพพาน   
(ตาย) เป็น พ.ศ. 1  
     
     
      
   
   
   
   
 

   ค าเตม็ คอื ครสิตศ์กัราช  
เป็นศกัราชทีน่ิยมใชใ้นโลก  
ตะวนัตกทีน่บัถอืครสิตศ์าสนา  
 เป็นการนบัเวลาตามเวลาทาง  
ครสิตศ์าสนา เริม่นบัปีทีพ่ระ  
เยซปูระสตู ิ(เกดิ) เป็น ค.ศ. 1  
   
   
      
       
        
        
       
      
        
 
 

  ค าเตม็ คอื ฮจิเราะหศ์กัราช  
เป็นศกัราชทีน่ิยมใชใ้นประเทศ  
ทีน่บัถอืศาสนาอสิลาม เริม่นับ  
ปีทีพ่ระนบมีุฮมัมดักระท า  
ฮจิเราะห ์(การอพยพโยกยา้ย)  
 คอื ออกจากเมอืงเมกกะไปยงั  
เมอืงเมดนิะ เป็น ฮ.ศ. 1  
   
     
      
          
         
          
          
      
 



แบบสังเกตพฤติกรรม   การท างานรายบุคคล 
 

ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 

 

ล าดับที ่
ชื่อ – สกุล 

ของผู้รบัการ 
ประเมนิ 

ความมีวินัย 
ความมีน้ าใจ 

เอื้อเฟื้อ 
เสียสละ 

การรบัฟัง 
ความคิดเหน็ 

การแสดง 
ความคิดเหน็ 

การตรงต่อ
เวลา 

รวม 
15  

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

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                              ............../.................../................ 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยา่งสม่ าเสมอ ให ้ 3    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให ้   2    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้ ให ้   1    คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 12 - 15 ด ี  
 8 - 11 พอใช้  
 ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง  

 
 

 
 
 
 
 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรม   การท างานกลุ่ม 
 

ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 
 

ล าดับที ่
ชื่อ – สกุล 

ของผู้รบัการ 
ประเมนิ 

การแสดง 
ความคิดเหน็ 

การยอมรบัฟัง
คนอืน่ 

การท างาน 
ตามที่ได้รบั
มอบหมาย 

ความมีน้ าใจ 

การมี 
ส่วนร่วมในการ

ปรบัปรุง 
ผลงานกลุ่ม 

รวม 
15  

คะแนน 

 3  2  1  3  2  1  3  2  1  3  2  1  3  2  1 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                               ............../.................../................ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยา่งสม่ าเสมอ ให ้ 3    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให ้   2    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้ ให ้   1    คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 12 - 15 ด ี  
 8 - 11 พอใช้  
 ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง  

 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  
ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับระดับ
คะแนน 
 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
3 2 1 

1. รักชาติ ศาสน์ 
 กษัตริย ์

1.1  ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และบอกความหมายของ 
 เพลงชาต ิ

   

1.2 ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าท่ีของนักเรียน ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการ 
 ท างานกับสมาชิกในห้องเรียน 

   

1.3 เข้าร่วมกิจกรรมทีส่ร้างความสามคัคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อ 
 โรงเรียนและชุมชน 

   

1.4 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนบัถือ ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา 
 และเป็นตัวอย่างที่ดีของศาสนิกชน 

   

1.5 เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทีเ่กี่ยวกับสถาบัน 
 พระมหากษตัริยต์ามที่โรงเรียนและชุมชนจัดขึ้น ช่ืนชมในพระราชกรณียกิจ 
 พระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ 

   

2. ซ่ือสัตย์ สุจริต 2.1 ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริง    
2.2 ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวที่จะท าความผดิ ท าตาม
 สัญญาที่ตนให้ไว้กับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง และคร ู

   

2.3 ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง และเป็นแบบอย่างท่ีดีแกเ่พื่อนด้าน
 ความซื่อสัตย ์

   

3. มีวินัย รับผิดชอบ 3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัวและ 
 โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
 มีความรับผิดชอบ 

   

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1 ตั้งใจเรียน    
4.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน    
4.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูต้่างๆ    
4.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสอื เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยตี่างๆ 
 แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรยีน และเลือกใช้สื่อไดอ้ย่าง 
 เหมาะสม 

   

4.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู ้    
4.6 แลกเปลีย่นความรู้ ด้วยวิธีการต่างๆ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน    

 
 
 

 
 
 
 



แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ต่อ) 
 
ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับระดับ
คะแนน 
 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
3 2 1 

5. อยู่อย่างพอเพียง 5.1 ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยดั    
5.2 ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คณุค่า    
5.3 ใช้จ่ายอย่างประหยดัและมีการเกบ็ออมเงิน    

6. มุ่งมั่นในการ 
 ท างาน 

6.1 มีความตั้งใจและพยายามในการท างานท่ีได้รับมอบหมาย    
6.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานส าเร็จ    

7. รักความเป็นไทย 7.1  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย    
7.2 เห็นคุณคา่และปฏิบัตตินตามวัฒนธรรมไทย    

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครทู างาน    
8.2 อาสาท างาน ช่วยคิด ช่วยท า และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น    
8.3 ดูแล รักษาทรัพย์สมบตัิและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรยีน ชุมชน    
8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน    

 
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                              ............../.................../................ 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ ให้   3   คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้   2   คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง ให้   1   คะแนน 
 
 
  

       
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บันทึกหลังแผนการสอน 
 
  ด้านความรู้ 
        
        
  ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
        
        
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
        
        
  ด้านอื่นๆ  (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมทีม่ีปัญหาของนักเรียนเปน็รายบุคคล (ถ้ามี))  
        
        
 
  
  ปัญหา/อุปสรรค 
        
        
  แนวทางการแก้ไข 
        
        
 

ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ข้อเสนอแนะ      
        
   ลงชื่อ      
   (                     ) 
   ต าแหน่ง      
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2    วิธีการเทียบศักราช 
                                                                                                                                                       

เวลา 1-2  ชั่วโมง 
1. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 การเทียบ พ.ศ. เป็น ค.ศ. หรือ ค.ศ. เป็น พ.ศ. ท าให้เข้าใจช่วงเวลาของเหตุการณ์ท่ีปรากฏในเอกสารต่างๆ 
 
2. ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 2.1 ตัวชี้วัด 
  ส 4.1 ป.3/1 เทียบศักราชท่ีส าคญัตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

2.3 จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1) บอกวิธีการเทียบ พ.ศ. เป็น ค.ศ. หรือ ค.ศ. เป็น พ.ศ. ได้ 
2) เทียบ พ.ศ. เป็น ค.ศ. หรือ ค.ศ. เป็น พ.ศ. ได้ถูกต้อง 

 
3. สาระการเรียนรู้ 

3.2 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
-  วิธีการเทียบ พ.ศ. เป็น ค.ศ. หรือ ค.ศ. เป็น พ.ศ. 
 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  (พิจารณาตามหลักสตูรสถานศึกษา) 
 
4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
 4.2 ความสามารถในการคิด 
  1) ทักษะการรวบรวมข้อมูล 
  2) ทักษะการวิเคราะห์ 
  3) ทักษะการเชื่อมโยง 
 4.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย   
 2. ใฝุเรียนรู้    
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 



6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 

 วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) 
 

ชั่วโมงที่ 1 
ขั้นที่ 1  กระตุ้นความสนใจ   

สื่อการเรียนรู้   :   กรณีตัวอย่าง  ค าถามกระตุ้นความคิด 

 การใช้ศักราชเป็น พ.ศ. หรือ ค.ศ.  
 มีความส าคัญต่อการสื่อสารหรือไม่  
 เพราะเหตุใด 

 (การใช้ศักราชเป็น พ.ศ. หรือ ค.ศ.  
 มีความส าคัญต่อการส่ือสาร เพราะหากใช้ผิด 
 จะมีความคลาดเคลื่อนของเวลาถึง 543 ปี) 
 

1.  ครูให้นักเรียนอ่านกรณตีัวอย่าง จากนั้นให้นักเรียนช่วยเทียบ 
ปี ค.ศ. เป็น พ.ศ. และค านวณอายุของหลานๆ ให้คุณยายมณี  

2.  ครูให้นักเรียนเขียนค าตอบลงในกระดาษแผ่นเล็กๆ แล้วเขียนช่ือก ากับ
ด้านหลังกระดาษ โดยให้ตัวแทนนกัเรียนเก็บรวบรวมส่งครู 

3.  ครูสุ่มหยิบกระดาษค าตอบของนักเรียน 3-5 คน ออกมาอ่าน แล้วให้
เจ้าของค าตอบอธิบายวิธีการเทียบปีเป็น พ.ศ. และค านวณอายุ 

4.  ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเห็นความส าคญัของการเทียบศักราชว่า 
การใช้ศักราชท่ีแตกต่างกัน อาจท าให้เกิดความสับสนได้ การรู้วิธีเทยีบ
ศักราชจะช่วยท าให้เรารู้ได้ว่าปี พ.ศ. ใด ตรงกับปี ค.ศ. ใด 

5.  นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 

 

 

ขั้นที่ 2  ส ารวจค้นหา   

สื่อการเรียนรู้   :  หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.3     

 ครูให้นักเรียนรวมกลุ่มเดิม (จากแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 1) แล้วร่วมกันศึกษา
ความรู้เรื่อง วิธีการเทียบศักราชแบบต่างๆ จากหนังสือเรียน  

 

 

ขั้นที่ 3  อธิบายความรู้   

สื่อการเรียนรู้   :    ใบงานที ่2.1   

1.  สมาชิกในแต่ละกลุม่ผลัดกันอธิบายความรูต้ามที่ศึกษา และซักถาม     
ข้อสงสัยจนสมาชิกในกลุ่มมีความรู้ความเข้าใจตรงกัน จากนั้นร่วมกนั
สรุปวิธีการเทียบศักราช ดังนี ้
- การเทียบพุทธศักราชเป็นคริสต์ศกัราช 
- การเทียบคริสตศ์ักราชเป็นพุทธศกัราช 

2.  นักเรียนท าใบงานที่ 2.1 เรื่อง การเทียบศักราช เป็นรายบคุคล เมือ่
เสร็จแล้วให้ตรวจความเรียบร้อยกอ่นน าส่งครูตรวจ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชั่วโมงที่ 2 
ขั้นที่ 4  ขยายความเข้าใจ  
สื่อการเรียนรู้   :    ใบงานที่ 2.2       

1.  ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกีย่วกับความส าคัญของการ
เทียบศักราช  

2.  ครูให้นักเรียนใช้ปีเกดิของตนเอง (พ.ศ.) เทียบศักราชกับ ค.ศ. และ ฮ.ศ. 
จากนั้นให้อาสาสมัครนักเรียนออกมาเขียนอธิบายวิธีการเทียบศักราชที่
หน้าช้ันเรียน จากนั้นให้นักเรียนคนอ่ืนๆ ตรวจสอบผลการเทียบศักราช
ของตนเอง 

3.  ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเทียบพุทธศักราช และครสิต์ศักราช เป็น
ฮิจเราะห์ศักราช ดังนี้ 

 
           พ.ศ.   -  1164 =   ฮ.ศ. 
           ค.ศ.   -  621 =   ฮ.ศ. 
           ฮ.ศ.  +  1164 =   พ.ศ. 
           ฮ.ศ.  +  621 =   ค.ศ. 
 

4.  นักเรียนแตล่ะกลุ่มร่วมกันท าใบงานที่ 2.2 เรื่อง การเทียบศักราช
แบบต่างๆ เมื่อเสร็จแล้วให้ผลัดกนัตรวจสอบความถูกต้อง 

 

 

ขั้นที่ 5  ตรวจสอบผล   

สื่อการเรียนรู้   :   ใบงานที่ 2.2  ค าถามกระตุ้นความคิด 

 นักเรียนมีวิธีการท่องจ า หรือสูตรในการ 
 เทียบศักราชอย่างไร 

 (พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน 
 ดุลยพินิจของครูผู้สอน) 

1.  ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยใบงานท่ี 2.2 และชมเชยกลุม่ที่ท าใบงานได้
ถูกต้อง เพื่อเป็นการเสริมก าลังใจ 

2.  นักเรียนร่วมกันสรุปวิธีการเทียบศกัราชแบบต่างๆ และบอกแนวทางใน
การน าความรู้เรื่อง การเทียบศักราชไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

3.  นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด  
 

 

 
7. การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ ์
ตรวจใบงานท่ี 2.1 ใบงานท่ี 2.1 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์
ตรวจใบงานท่ี 2.2 ใบงานท่ี 2.2 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์
สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์
สังเกตความมีวินัย ใฝุเรียนรู้ และมุ่งมั่นในการท างาน แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

 
 
 
 



8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 8.1 สื่อการเรียนรู ้
  1) หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.3  
  2) กรณีตัวอย่าง 
  3) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง การเทียบศักราช 
  4) ใบงานที่ 2.2 เรื่อง การเทียบศักราชแบบต่างๆ 
 8.2 แหล่งการเรียนรู ้
  — 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารประกอบการสอน 
 

 
กรณีตัวอย่าง 

 

  คุณยายมณี มีลูกสาว 1 คน เมื่อลูกสาวแต่งงานกับสามีชาวอังกฤษ ก็ได้ย้ายไปอยู่กับสามีที่ ประเทศ 
 อังกฤษ มีหลานสาวและหลานชายให้คุณยายมณี 3 คน ในช่วงเทศกาลคริสต์มาส ครอบครัวของลูกสาว  
 จะกลับมาเยี่ยมคุณยายมณี  ปีนี้คุณยายตั้งใจไว้ว่าจะถักเสื้อไหมพรมไว้เป็นของขวัญให้กับหลานๆ แต่ก็  
 ไม่แน่ใจว่า หลานๆ ตัวโตแค่ไหน เพราะวันเดือนปีเกิดของหลานๆ ที่ส่งมาให้ คุณยายก็เทียบอายุจริง 
 ไม่ได้ เพราะลูกสาวคุณยายเขียนบอกข้อมูลมาให้คุณยาย ดังนี้  
  แคร์รี่ 20  April 1999    
  บลู 10  February  2001    
  จอห์น 16  March 2004           
   
  เพ่ือนๆ ช่วยเทียบปีเกิดของหลานๆ เป็น พ.ศ. ให้คุณยายมณีด้วยนะ หรือถ้าใจดีมากๆ ก็ ช่วยค านวณ 
 อายุของหลานๆ ให้ด้วย คุณยายจะได้เตรียมตัวถักเสื้อไหมพรมได้อย่างสบายใจ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงานที่ 2.1 เรือ่ง การเทียบศักราช 
 
ตอนที่ 1 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนเทียบศักราชตามที่ก าหนดให้ถูกต้อง และตอบค าถาม 
 

หลักการเทียบ พ.ศ. เป็น ค.ศ. หลักการเทียบ ค.ศ. เป็น พ.ศ. 

พ.ศ. วิธีการเทียบ ตรงกับ ค.ศ. ค.ศ. วิธีการเทียบ ตรงกับ พ.ศ. 

2485   1936   

2500   1965   

2534   1987   

2548   2000   

2553   2007   

 
ตอนที่ 2 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนอ่านข้อมูล แล้วเทียบศักราชตามที่ก าหนดให้ถูกต้อง และตอบค าถาม 
  
1.   พ่อขุนรามค าแหงมหาราชได้ประดิษฐ์ตัวอักษรไทยขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 1826 ตรงกับปี ค.ศ.        
 
2.   รชักาลที่ 1 ทรงโปรดเกล้าให้สร้างกรุงเทพฯ ขึ้นเป็นราชธานี เมื่อปี พ.ศ. 2325 ตรงกับปี ค.ศ.     
 
3.   รชักาลที่ 7 พระราชทานรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 ตรงกับปี ค.ศ.      
 
4.   ถ้านักเรียนเกิดเมื่อปี ค.ศ. 2001 แสดงว่า นักเรียนเกิดปี พ.ศ.        
 
5.   สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ตั้งเมื่อ ค.ศ. 1967 ตรงกับปี พ.ศ.     
 
 
 
 
 
 
 



เฉลย ใบงานที่ 2.1 เรือ่ง การเทียบศักราช 
 
ตอนที่ 1 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนเทียบศักราชตามที่ก าหนดให้ถูกต้อง และตอบค าถาม 
 

หลักการเทียบ พ.ศ. เป็น ค.ศ. หลักการเทียบ ค.ศ. เป็น พ.ศ. 

พ.ศ. วิธีการเทียบ ตรงกับ ค.ศ. ค.ศ. วิธีการเทียบ ตรงกับ พ.ศ. 

2485 ลบ 543 1942 1936 บวก 543 2479 

2500 ลบ 543 1957 1965 บวก 543 2508 

2534 ลบ 543 1991 1987 บวก 543 2530 

2548 ลบ 543 2005 2000 บวก 543 2543 

2553 ลบ 543 2010 2007 บวก 543 2550 

 
ตอนที่ 2 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนอ่านข้อมูล แล้วเทียบศักราชตามที่ก าหนดให้ถูกต้อง และตอบค าถาม 
  
1.   พ่อขุนรามค าแหงมหาราชได้ประดิษฐ์ตัวอักษรไทยขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 1826 ตรงกับปี ค.ศ. 1283   
   
2.   รชักาลที่ 1 ทรงโปรดเกล้าให้สร้างกรุงเทพฯ ขึ้นเป็นราชธานี เมื่อปี พ.ศ. 2325 ตรงกับปี ค.ศ. 1782  
   
3.   รชักาลที่ 7 พระราชทานรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 ตรงกับปี ค.ศ. 1932    
 
4.   ถ้านักเรียนเกิดเมื่อปี ค.ศ. 2001 แสดงว่า นักเรียนเกิดปี พ.ศ. 2544       
 
5.   สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ตั้งเมื่อ ค.ศ. 1967 ตรงกับปี พ.ศ. 2510   
 
 
 
 
 
 
 



ใบงานที่ 2.2 เรือ่ง การเทียบศักราชแบบต่างๆ 
 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนเทียบศักราชตามที่ก าหนดให้ถูกต้อง และตอบค าถาม 
 
       นาตาลี เกิดเมื่อปี ค.ศ. 1978  แต่งงานเม่ือปี ค.ศ. 2005  ปัจจุบันตรงกับปี พ.ศ. 2555 
 
 นาตาลี เกิดตรงกับ พ.ศ.        ปัจจุบันอายุ      ปี 
 แต่งงานตรงกับปี พ.ศ.        เมื่ออายุ          ปี   
 
       อานัสและจีร่า ไปแสวงบุญที่เมืองเมกกะ ปี พ.ศ. 2554 และนัดเจอกันอีกครั้ง ปี ฮ.ศ.1397 
 
 อานัสและจีร่า ไปแสวงบุญที่เมืองเมกกะ ตรงกับ ฮ.ศ.         
 อานัสและจีร่า นัดเจอกันอีกครั้ง  พ.ศ.                
 
       มอส มีเพ่ือนสนิท 2 คน คือ แอล เกิดปี ค.ศ. 2003 และคอดีเยาะ เกิดปี ฮ.ศ. 1382 
 
 แอล เกิดตรงกับ พ.ศ.                 
 คอดีเยาะ เกิดตรงกับ ค.ศ.             
 
       พอร์ส และเพิร์ล เป็นพ่ีน้องฝาแฝด จะมีอายุครบ 17 ปี ในมกราคม  พ.ศ. 2555  
  
 พอร์ส และเพิร์ล เกิดปี ค.ศ.          
 พอร์ส และเพิร์ล จะมีอายุครบ 17 ปี ในปี ฮ.ศ.          
 
       อาลี เกิดเมื่อปี ฮ.ศ. 1378  เข้าเรียน ม.1 เมื่อปี ฮ.ศ. 1391  ปัจจุบันตรงกับปี พ.ศ. 2555 
 
 อาลี เกิดตรงกับ พ.ศ.        ปัจจุบันอายุ      ปี 
 เข้าเรียน ม.1 ตรงกับปี พ.ศ.             
   
 
 
 
 
 
 
 
 



เฉลย ใบงานที่ 2.2 เรือ่ง การเทียบศักราชแบบต่างๆ 
 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนเทียบศักราชตามที่ก าหนดให้ถูกต้อง และตอบค าถาม 
 
       นาตาลี เกิดเมื่อปี ค.ศ. 1978  แต่งงานเม่ือปี ค.ศ. 2005  ปัจจุบันตรงกับปี พ.ศ. 2555 
 
 นาตาลี เกิดตรงกับ พ.ศ.    2521    ปัจจุบันอายุ   34   ปี 
 แต่งงานตรงกับปี พ.ศ.      2548  เมื่ออายุ     27     ปี   
 
       อานัสและจีร่า ไปแสวงบุญที่เมืองเมกกะ ปี พ.ศ. 2554 และนัดเจอกันอีกครั้ง ปี ฮ.ศ.1397 
 
 อานัสและจีร่า ไปแสวงบุญที่เมืองเมกกะ ตรงกับ ฮ.ศ.  1390      
 อานัสและจีร่า นัดเจอกันอีกครั้ง  พ.ศ.      2561         
 
       มอส มีเพ่ือนสนิท 2 คน คือ แอล เกิดปี ค.ศ. 2003 และคอดีเยาะ เกิดปี ฮ.ศ. 1382 
 
 แอล เกิดตรงกับ พ.ศ.    2546             
 คอดีเยาะ เกิดตรงกับ ค.ศ.   2003          
 
       พอร์ส และเพิร์ล เป็นพ่ีน้องฝาแฝด จะมีอายุครบ 17 ปี ในมกราคม  พ.ศ. 2555  
  
 พอร์ส และเพิร์ล เกิดปี ค.ศ.  1995        
 พอร์ส และเพิร์ล จะมีอายุครบ 17 ปี ในปี ฮ.ศ.   1391         
 
       อาลี เกิดเมื่อปี ฮ.ศ. 1378  เข้าเรียน ม.1 เมื่อปี ฮ.ศ. 1391  ปัจจุบันตรงกับปี พ.ศ. 2555 
 
 อาลี เกิดตรงกับ พ.ศ.    2542    ปัจจุบันอายุ   13   ปี 
 เข้าเรียน ม.1 ตรงกับปี พ.ศ.      2555       
   
 
    
 
 
 
 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรม   การท างานกลุ่ม 
 

ชื่อกลุ่ม                      ชั้น       
 

ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 
 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1 การแบ่งหน้าที่กันอย่างเหมาะสม    
2 ความร่วมมือกันท างาน    
3 การแสดงความคิดเห็น    
4 การรับฟังความคิดเห็น    
5 ความมีน้ าใจช่วยเหลือกัน    

                                                                                 รวม  
 

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 
                                                                                   ............../.................../................ 

 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยา่งสม่ าเสมอ ให ้ 3    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให ้   2    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้ ให ้   1    คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 12 - 15 ด ี  
 8 - 11 พอใช้  
 ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  
ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 
 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
3 2 1 

1. รักชาติ ศาสน์ 
 กษัตริย ์

1.1  ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และบอกความหมายของ 
 เพลงชาต ิ

   

1.2 ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าท่ีของนักเรียน ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการ 
 ท างานกับสมาชิกในห้องเรียน 

   

1.3 เข้าร่วมกิจกรรมทีส่ร้างความสามคัคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อ 
 โรงเรียนและชุมชน 

   

1.4 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนบัถือ ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา 
 และเป็นตัวอย่างที่ดีของศาสนิกชน 

   

1.5 เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทีเ่กี่ยวกับสถาบัน 
 พระมหากษตัริยต์ามที่โรงเรียนและชุมชนจัดขึ้น ช่ืนชมในพระราชกรณียกิจ 
 พระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ 

   

2. ซ่ือสัตย์ สุจริต 2.1 ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริง    
2.2 ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวที่จะท าความผดิ ท าตาม
 สัญญาที่ตนให้ไว้กับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง และคร ู

   

2.3 ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง และเป็นแบบอย่างท่ีดีแกเ่พื่อนด้าน
 ความซื่อสัตย ์

   

3. มีวินัย รับผิดชอบ 3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัวและ 
 โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
 มีความรับผิดชอบ 

   

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1 ตั้งใจเรียน    
4.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน    
4.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูต้่างๆ    
4.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสอื เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยตี่างๆ 
 แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรยีน และเลือกใช้สื่อไดอ้ย่าง 
 เหมาะสม 

   

4.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู ้    
4.6 แลกเปลีย่นความรู้ ด้วยวิธีการต่างๆ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน    

 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ต่อ) 
 
ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 
 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
3 2 1 

5. อยู่อย่างพอเพียง 5.1 ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยดั    
5.2 ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คณุค่า    
5.3 ใช้จ่ายอย่างประหยดัและมีการเกบ็ออมเงิน    

6. มุ่งมั่นในการ 
 ท างาน 

6.1 มีความตั้งใจและพยายามในการท างานท่ีได้รับมอบหมาย    
6.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานส าเร็จ    

7. รักความเป็นไทย 7.1  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย    
7.2 เห็นคุณคา่และปฏิบัตตินตามวัฒนธรรมไทย    

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครทู างาน    
8.2 อาสาท างาน ช่วยคิด ช่วยท า และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น    
8.3 ดูแล รักษาทรัพย์สมบตัิและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรยีน ชุมชน    
8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน    

 
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                              ............../.................../................ 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ ให้   3   คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้   2   คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง ให้   1   คะแนน 
 
 
  

       
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บันทึกหลังแผนการสอน 
 
  ด้านความรู้ 
        
        
  ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
        
        
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
        
        
  ด้านอื่นๆ  (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมทีม่ีปัญหาของนักเรียนเปน็รายบุคคล (ถ้ามี))  
        
        
 
  
  ปัญหา/อุปสรรค 
        
        
  แนวทางการแก้ไข 
        
        
 

ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ข้อเสนอแนะ      
        
   ลงชื่อ      
   (                     ) 
   ต าแหน่ง      
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3    การเทียบศักราชในชีวิตประจ าวัน 
                                                                                                                                                          

เวลา 1 ชั่วโมง 
1. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 การเทียบศักราชในชีวิตประจ าวัน ท าให้เข้าใจช่วงเวลาของเหตุการณ์ที่ส าคัญและเรียงล าดับเรื่องราวที่เกิดข้ึนก่อนหลังได้
ถูกต้อง 
 
2. ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 2.1 ตัวชี้วัด 
  ส 4.1 ป.3/1 เทียบศักราชท่ีส าคญัตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

2.4 จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
3) บอกเรื่องราวที่เกิดข้ึนโดยใช้ปี หรือศักราชได้ 
4) เทียบศักราชในเหตุการณ์ที่เก่ียวข้องในชีวิตประจ าวันได้ถูกต้อง 

 
3. สาระการเรียนรู้ 

3.3 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  1) วิธีการเทียบ พ.ศ. เป็น ค.ศ. หรือ ค.ศ. เป็น พ.ศ. 
  2) ตัวอย่างการเทียบศักราชในเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน เช่น ปีเกิดของนักเรียน 
 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  (พิจารณาตามหลักสตูรสถานศึกษา) 
 
4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
 4.2 ความสามารถในการคิด 
  1) ทักษะการรวบรวมข้อมูล 
  2) ทักษะการวิเคราะห์ 
  3) ทักษะการเชื่อมโยง 
 4.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย   
 2. ใฝุเรียนรู้    
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
 
 
 
 
 



6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 

 วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคเล่าเรื่องรอบวง  
 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้   :   — 

6. ครูทบทวนความรู้เกีย่วกับการเทยีบศักราช จากนั้นครูก าหนดตัวเลข 
พ.ศ. และ ค.ศ. ให้นักเรียนเทียบศกัราช (ครูก าหนดตามความ
เหมาะสม) 

7. นักเรียนและครรู่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง หากเทียบศักราชผิดให้
ช่วยกันแก้ไขให้ถูกต้อง 

8. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 

 ค าถามกระตุ้นความคิด 

 ปฏิทินที่ใช้ในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะใช้ศักราช
ใด 

(ใช้พุทธศักราช และคริสต์ศักราชร่วมกนั  
เป็นส่วนใหญ่) 

 

ขั้นสอน 
สื่อการเรียนรู้   :   1. หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.3 
   2. ใบความรู ้
   3. ใบงานที่ 3.1 

9. นักเรียนรวมกลุ่มเดมิ (จากแผนการจัดการเรยีนรู้ที่ 1) แล้วช่วยกัน
ศึกษาตัวอย่างการเทียบศักราชในชีวิตประจ าวันของเรา จากหนังสือ
เรียน และใบความรู้ เรื่อง บันทึกของแจ๋วแหวว 

10. สมาชิกแตล่ะคนในกลุม่ชว่ยกันอธิบายความรูค้วามเข้าใจจากเรื่องที่
ศึกษาตามหัวข้อท่ีครูก าหนด ดังน้ี 
1) ความส าคญัของการเทียบศักราช 
2) หลักการเขียนเรื่องราวหรือเหตุการณส์ าคัญที่เกดิขึ้น 

11. ครูอธิบายและเช่ือมโยงให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการเทียบ
ศักราช และการบันทึกเรื่องราวหรอืเหตุการณ์ส าคัญที่เกดิขึ้น  โดย
ค านึงถึงความถูกต้องของข้อมูลและการเทียบศักราช 

12. นักเรียนท าใบงานที่ 3.1 เรื่อง การเทียบศักราชจากเหตุการณ์
ส าคัญ 

13. สมาชิกแตล่ะคนในกลุม่ผลัดกันเลา่เหตุการณส์ าคัญที่บันทึกไว้ใน   ใบ
งานท่ี 3.1 ให้เพื่อนฟัง แบบเล่าเรือ่งรอบวงทีละคน แล้วช่วยกันตรวจ
การเทยีบศักราชว่าถูกต้องหรือไม่ หากผิดให้เจ้าของใบงานทบทวน
และแก้ไขให้ถูกต้อง 

14. ตัวแทนนักเรียนแตล่ะกลุ่มเก็บรวบรวมใบงานท่ี 3.1 ส่งครูตรวจ 
 
 
 
 
 

   
 

 
 



ขั้นสรุป 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้   :   — 

1. นักเรียนร่วมกันบอกความส าคัญของการเทียบศักราชในการเขยีน
บันทึกเรื่องราวหรือเหตุการณส์ าคญัที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน 

2. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 
 

  ค าถามกระตุ้นความคิด 

 การเทียบศักราชได้อย่างถูกต้อง มีผลดี 
 ต่อการเรียนวิชาประวัติศาสตร์อย่างไร 

 (พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน 
 ดุลยพินิจของครูผู้สอน) 

 ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนส ารวจ วัน เดือน ปีเกิด ของสมาชิกในครอบครัว จากน้ันเทียบปีเกิด เป็น ค.ศ.  
 หรือ พ.ศ. พร้อมแสดงวิธีการเทียบศักราชประกอบ โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามที่ก าหนด ดังน้ี 
  1)  การส ารวจและบันทึก วัน เดือน ปีเกิด ของสมาชิกในครอบครัว 
  2)  การแสดงวิธีเทียบศักราช 
  3)  ผลการเทียบศักราช 
 

 นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1  เร่ือง ศักราชในชีวิตประจ าวัน 
 

 
7. การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ ์
ตรวจใบงานท่ี 3.1 ใบงานท่ี 3.1  ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์
ประเมินการน าเสนอผลงาน แบบประเมินการน าเสนอผลงาน ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์
สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์
สังเกตความมีวินัย ใฝุเรียนรู้ และมุ่งมั่นในการท างาน แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์
ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์
ตรวจผลการเทียบศักราชปีเกิดของสมาชิก 
ในครอบครัว 

แบบประเมินการเทยีบศักราชปีเกดิของสมาชิกใน
ครอบครัว 

ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

 
8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 8.1 สื่อการเรียนรู ้
  1) หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.3 
  2) ใบความรู้ เรื่อง บันทึกของแจ๋วแหวว 
  3) ใบงานที่ 3.1 เรื่อง การเทียบศักราชจากเหตุการณ์ส าคัญ 
 8.2 แหล่งการเรียนรู ้
  — 
 
 
 
 
 



ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 
ค าชี้แจง ครูมอบหมายให้นักเรียนส ารวจ วัน เดือน ปีเกิด ของสมาชิกในครอบครัว จากนั้นเทียบปีเกิด เป็น ค.ศ.  
   หรือ พ.ศ. พร้อมแสดงวิธีการเทียบศักราชประกอบ  
 

ชื่อสมาชิกในครอบครัว เกิดปี พ.ศ./ค.ศ. วิธีเทียบศักราช ตรงกับปี ค.ศ./พ.ศ. 

  
 
 

  

  
 
 

  

  
 
 

  

  
 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 

แบบประเมินการเทียบศักราชปีเกิดของสมาชกิในครอบครัว 
 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1 การส ารวจและบันทึก วัน เดือน ปีเกิด ของสมาชิก 
ในครอบครัว    

2 การแสดงวิธีเทียบศักราช    
3 ผลการเทียบศักราช    

                                                                                 รวม  
 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 
                                                                                   ............../.................../................ 

เกณฑ์การให้คะแนน  
 ดี = 3 
 พอใช้ = 2 
 ปรับปรุง = 1 
 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
  8 - 9 ดี 
  5 - 7 พอใช้ 
  ต่ ากว่า 5 ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ใบความรู้  
 

บันทึกของแจ๋วแหวว 
 

 

    
  

ปี พ.ศ. ตรงกับปี ค.ศ. เรื่องราวหรอืเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้น 

2546 2003 ปีเกิดของหนู 

2548 2005 หนเูริ่มเรียนชั้นอนุบาล 1 ที่โรงเรียนเด็กดี 

2549 2006 หนูได้รับรางวัล  “ หนูน้อยฟันสวย ยิ้มใส ”  
ระดับปฐมวัย 

2550 2007 น้ าท่วมบ้านของหนูครั้งแรก 

2551 2008 หนูย้ายบ้านมาอยู่ที่กรุงเทพ 
หนูอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่โรงเรียนผึ้งน้อย 

2552 2009 หนูและครอบครัวย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านยาย
เหมือนเดิม และเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
ที่โรงเรียนอักษรวิทย์ 

2553 2010 หนูได้รับรางวัล  “ เรียนดี ” ระดับประถมศึกษา 
ปีที่ 3 

2554 2011 ครอบครัวหนูมีบ้านหลังใหม่ 

 
 
 

    “สวสัดคี่ะเพื่อนๆ หนูชื่อแจว๋แหววค่ะ ในชวีติของหนูมเีรือ่งราวเกดิขึน้
มากมาย ทัง้เรือ่งทีเ่กี่ยวกบัตวัหนูและเรือ่งราวทีเ่กี่ยวกบัครอบครวัของหนู 
การบนัทกึเรือ่งราวส าคญัต่างๆ เอาไว ้ท าใหห้นูสามารถเขา้ใจเรือ่งราวที่
เกดิขึน้ไดอ้ย่างชดัเจน และสามารถเรยีงล าดบัเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ก่อน 
และหลงัไดด้ว้ย หนูจะยกตวัอยา่งการบนัทกึเรือ่งราวของหนูใหเ้พื่อนๆ ดู  
ตามตารางทีอ่ยูด่า้นล่างนี้นะคะ” 

 



ใบงานที่ 3.1 เรือ่ง การเทียบศักราชจากเหตุการณ์ส าคัญ 
 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนเขียนบันทึกเรื่องราวหรือเหตุการณ์ส าคัญท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัว โดยเทียบศักราช 
   ให้ถูกต้อง  
 

ปี พ.ศ. ตรงกับปี ค.ศ. เร่ืองราวหรือเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้น 

     
 
 

      
      
       

  
 
 

      
      
       

  
 
 

      
      
       

  
 
 

      
      
       

  
 
 

      
      
       
 

  
 
 

      
      
       

  
 
 

      
      
       

 
 
 
 



เฉลย ใบงานที่ 3.1 เรือ่ง การเทียบศักราชจากเหตุการณ์ส าคัญ 
 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนเขียนบันทึกเรื่องราวหรือเหตุการณ์ส าคัญท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัว โดยเทียบศักราช 
   ให้ถูกต้อง  
 

ปี พ.ศ. ตรงกับปี ค.ศ. เร่ืองราวหรือเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้น 

  
 
 

      
      
       

  
 
 

      
      
       

  
 
 

      
      
       

  
 
 

      
      
       

  
 
 

      
      
       

  
 
 

      
      
       

  
 
 

      
      
       

 
(พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดลุยพินิจของครูผูส้อน) 

 
 
 
 
 



แบบประเมิน     การน าเสนอผลงาน 
 

 

ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 
 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1 เนื้อหาละเอียดชัดเจน    
2 ความถูกต้องของเนื้อหา    
3 ภาษาท่ีใช้เข้าใจง่าย    
4 ประโยชน์ที่ได้จากการน าเสนอ    
5 วิธีการน าเสนอผลงาน    

                                                                                 รวม  
 

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 
                                                                                   ............../.................../................ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกบัรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน  ให ้ 3 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกบัรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่  ให ้ 2 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกบัรายการประเมินบางส่วน  ให ้ 1 คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 12 - 15 ด ี  
 8 - 11 พอใช้  
 ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรม     การท างานรายบุคคล 
 
ชื่อ                                                                                    ชั้น          
 

ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 
 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1 การแสดงความคิดเห็น    
2 การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น    
3 การท างานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    
4 ความมีน้ าใจ    
5 การตรงต่อเวลา    

                                                                                 รวม  
 

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 
                                                                                   ............../.................../................ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยา่งสม่ าเสมอ ให ้ 3    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให ้   2    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้ ให ้   1    คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 12 - 15 ด ี  
 8 - 11 พอใช้  
 ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง  

 
 
 
 
 
 

 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรม   การท างานกลุ่ม 
 

ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 
 

ล าดับที ่
ชื่อ – สกุล 

ของผู้รบัการ 
ประเมนิ 

การแสดง 
ความคิดเหน็ 

การยอมรบัฟัง
คนอืน่ 

การท างาน 
ตามที่ได้รบั
มอบหมาย 

ความมีน้ าใจ 

การมี 
ส่วนร่วมในการ

ปรบัปรุง 
ผลงานกลุ่ม 

รวม 
15  

คะแนน 

 3  2  1  3  2  1  3  2  1  3  2  1  3  2  1 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                               ............../.................../................ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยา่งสม่ าเสมอ ให ้ 3    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให ้   2    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้ ให ้   1    คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 12 - 15 ด ี  
 8 - 11 พอใช้  
 ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง  

 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  
ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 
 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
3 2 1 

1. รักชาติ ศาสน์ 
 กษัตริย ์

1.1  ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และบอกความหมายของ 
 เพลงชาต ิ

   

1.2 ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าท่ีของนักเรียน ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการ 
 ท างานกับสมาชิกในห้องเรียน 

   

1.3 เข้าร่วมกิจกรรมทีส่ร้างความสามคัคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อ 
 โรงเรียนและชุมชน 

   

1.4 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนบัถือ ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา 
 และเป็นตัวอย่างที่ดีของศาสนิกชน 

   

1.5 เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทีเ่กี่ยวกับสถาบัน 
 พระมหากษตัริยต์ามที่โรงเรียนและชุมชนจัดขึ้น ช่ืนชมในพระราชกรณียกิจ 
 พระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ 

   

2. ซ่ือสัตย์ สุจริต 2.1 ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริง    
2.2 ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวที่จะท าความผดิ ท าตาม
 สัญญาที่ตนให้ไว้กับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง และคร ู

   

2.3 ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง และเป็นแบบอย่างท่ีดีแกเ่พื่อนด้าน
 ความซื่อสัตย ์

   

3. มีวินัย รับผิดชอบ 3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัวและ 
 โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
 มีความรับผิดชอบ 

   

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1 ตั้งใจเรียน    
4.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน    
4.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูต้่างๆ    
4.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสอื เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยตี่างๆ 
 แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรยีน และเลือกใช้สื่อไดอ้ย่าง 
 เหมาะสม 

   

4.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู ้    
4.6 แลกเปลีย่นความรู้ ด้วยวิธีการต่างๆ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน    

 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ต่อ) 
 
ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 
 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
3 2 1 

5. อยู่อย่างพอเพียง 5.1 ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยดั    
5.2 ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คณุค่า    
5.3 ใช้จ่ายอย่างประหยดัและมีการเกบ็ออมเงิน    

6. มุ่งมั่นในการ 
 ท างาน 

6.1 มีความตั้งใจและพยายามในการท างานท่ีได้รับมอบหมาย    
6.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานส าเร็จ    

7. รักความเป็นไทย 7.1  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย    
7.2 เห็นคุณคา่และปฏิบัตตินตามวัฒนธรรมไทย    

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครทู างาน    
8.2 อาสาท างาน ช่วยคิด ช่วยท า และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น    
8.3 ดูแล รักษาทรัพย์สมบตัิและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรยีน ชุมชน    
8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน    

 
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                              ............../.................../................ 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ ให้   3   คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้   2   คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง ให้   1   คะแนน 
 
 
  

       
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บันทึกหลังแผนการสอน 
 
  ด้านความรู้ 
        
        
  ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
        
        
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
        
        
  ด้านอื่นๆ  (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมทีม่ีปัญหาของนักเรียนเปน็รายบุคคล (ถ้ามี))  
        
        
 
  
  ปัญหา/อุปสรรค 
        
        
  แนวทางการแก้ไข 
        
        
 

ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ข้อเสนอแนะ      
        
   ลงชื่อ      
   (                     ) 
   ต าแหน่ง      
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน  
 
 ตอนที่ 1 นักเรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดของหน่วยการเรียนรู้ 
    ต่อไปนี้     ส 4.1  (ป.3/1)      
  ด้านความรู ้ 
          
          
     (จ านวน   คน  คิดเป็นร้อยละ                 ) 
  ด้านสมรรถนะส าคญัของผู้เรียน 
          
          
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
          
          
  ด้านอื่นๆ  (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมที่มีปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี)) 
          
          

 สรุปผลจากการประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) ประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
  ระดับคณุภาพดี จ านวน   คน คิดเป็นร้อยละ      
  ระดับคณุภาพพอใช้ จ านวน   คน คิดเป็นร้อยละ      
  ระดับคณุภาพปรับปรุง จ านวน   คน คิดเป็นร้อยละ      

  ปัญหา/อุปสรรค 
           
           
  แนวทางการแก้ไข 
           
           

ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ข้อเสนอแนะ        
           
       ลงช่ือ      
       (              ) 
                    ต าแหน่ง      
 
 
 



ตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณภาพนักเรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ด้านคุณภาพผู้เรียน) 

ร้อยละ 

มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสนุทรียภาพ  
1.1  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ    
1.2   มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  

 1.3    ปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะท่ีเสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย 
อุบัติเหตุ      และปัญหาทางเพศ  

 

 1.4    เห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
 1.5   มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีและให้เกียรติผู้อื่น  
 1.6   สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ  
มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค ์  

2.1   มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร    
  2.2    เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  
 2.3    ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง   
 2.4    ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
3.1  มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว   
  3.2    มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม  
 3.3    เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน   
 3.4    ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน  
มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คดิสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหา                     
ได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล 

 

4.1  สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง   
  4.2    น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง  
 4.3    ก าหนดเปูาหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ   
 4.4    มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ  
มาตรฐานที่ 5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  
5.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์   
  5.2    ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์  
 5.3    ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์   
 5.4    ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์  
มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดี   
  ต่ออาชีพสุจริต 

 

6.1  วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ   
  6.2    ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง  
 6.3    ท างานร่วมกับผู้อื่นได้   
 6.4    มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ  

 

 
 
 
 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 1    ศักราชในชีวิตประจ าวัน 

เวลา  3  ชั่วโมง 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 ส 4.1 ป.3/1 เทียบศักราชท่ีส าคญัตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

2. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 การเทียบศักราชตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน จะช่วยให้ล าดับเหตุการณ์หรือเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ถูกต้อง 
 

3. สาระการเรียนรู้ 
 3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  1) ที่มาของศักราชที่ปรากฏในปฏิทิน เช่น พุทธศักราช คริสต์ศักราช อย่างสังเขป (ถ้าเป็นมุสลิม 
   ควรเรียนฮิจเราะห์ศักราชด้วย) 
  2) วิธีการเทียบ พ.ศ. เป็น ค.ศ. หรือ ค.ศ. เป็น พ.ศ. 
  3) ตัวอย่างการเทียบศักราชในเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน เช่น ปีเกิดของนักเรียน 
 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น    
   (พิจารณาตามหลักสตูรสถานศึกษา) 
 

4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
 4.2 ความสามารถในการคิด 
  1) ทักษะการรวบรวมข้อมูล 
  2) ทักษะการวิเคราะห์ 
  3) ทักษะการเชื่อมโยง 
 4.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย   
 2. ใฝุเรียนรู้    
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
 
6. ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 การเทียบศักราชปีเกิดของสมาชิกในครอบครัว 
 
 
7. การวัดและการประเมินผล 
 7.1 การประเมินก่อนเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ศักราชในชีวิตประจ าวัน 
 7.2 การประเมินระหว่างการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
  1) ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่อง ที่มาของศักราช 



  2) ตรวจใบงานที่ 2.1 เรื่อง การเทียบศักราช 
  3) ตรวจใบงานที่ 2.2 เรื่อง การเทียบศักราชแบบต่างๆ 
  4) ตรวจใบงานที่ 3.1 เรื่อง การเทียบศักราชจากเหตุการณ์ส าคัญ 
  5) ประเมินการน าเสนอผลงาน 
  6) สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล 
    7) สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
    8) สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 7.3 การประเมินหลงัเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ศักราชในชีวิตประจ าวัน 
 7.4 การประเมินชิน้งาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
  - ตรวจการเทียบศักราชปีเกิดของสมาชิกในครอบครัว 
 
8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง ศักราชในชีวิตประจ าวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เร่ืองที่ 1   ที่มาของศักราช                                                                                   เวลา  
1  ชั่วโมง 
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่คิดสี่สหาย 

 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  

1. ครูน าตัวอย่างปฏิทินมาแสดงให้นักเรียนดูที่หน้าชั้นเรียน แล้วให้นักเรียนสังเกตรายละเอียดต่างๆ ที่ปรากฏอยู่บนปฏิทิน  
2. ครูสุ่มเรียกให้นักเรียนบอกรายละเอียดต่างๆ ที่ปรากฏบนปฏิทิน แล้วตั้งประเด็นค าถามให้นักเรียนตอบ  
3. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเห็นถึงความส าคัญของที่มาของศักราชบนปฏิทินที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของ

นักเรยีน 
 

ขั้นสอน 
1. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ  จากนั้นให้สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้

เรื่อง ที่มาของศักราช จากหนังสือเรียน  
2. ครูน าแผนผังแสดงการใช้ศักราชมาให้นักเรียนดู แล้วอธิบายความรู้เพิ่มเติมเพ่ือให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งข้ึน 
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมมือกันท าใบงานที่ 1.1 เรื่อง ที่มาของศักราช โดยให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มหาค าตอบในใบงาน

ด้วยตนเองจนครบทุกข้อ จากนั้นจับคู่กับเพ่ือนในกลุ่มผลัดกันอธิบายค าตอบของตนเองให้เพ่ือนฟัง (นักเรียนอีกคู่หนึ่งก็
ปฏิบัติกิจกรรมเช่นเดียวกัน) 

4. สมาชิกรวมกลุ่ม 4 คนตามเดิม จากนั้นผลัดกันอธิบายค าตอบของคู่ตนเองให้เพ่ือนอีกคู่หนึ่งฟัง และสรุปค าตอบ ที่เป็น
มติของกลุ่มแล้วบันทึกค าตอบลงในใบงานท่ี 1.1  

5. ครูเฉลยค าตอบในใบงานที่ 1.1 สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง และแก้ไขในส่วนที่บกพร่อง   
 
ขั้นสรุป 
 ครูและนกัเรียนช่วยกันสรุปความหมายและที่มาของศักราช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เร่ืองที่ 2  วิธีการเทียบศกัราช                                                                                                   เวลา  
1-2  ชั่วโมง 
วิธีสอนแบบสบืเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E)                                                                                                            

 
ขั้นที่ 1  กระตุ้นความสนใจ (Engage) 

1. ครูให้นักเรียนอ่านกรณีตัวอย่าง จากนั้นให้นักเรียนช่วยเทียบปี ค.ศ.เป็น พ.ศ. และค านวณอายุของหลาน   คุณ
ยายมณี ลงในกระดาษ 

2. ครูสุ่มหยิบกระดาษค าตอบของนักเรียน 3-5 คน ออกมาอ่าน แล้วให้เจ้าของค าตอบอธิบายวิธีการเทียบปี      เป็น 
พ.ศ. และค านวณอายุ 

3. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการเทียบศักราช 
 
ขั้นที่ 2  ส ารวจค้นหา (Explore) 
 นักเรียนรวมกลุ่มเดิม แล้วร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง วิธีการเทียบศักราชแบบต่างๆ จากหนังสือเรียน 
 
ขั้นที่ 3  อธิบายความรู้  (Explain) 
 สมาชิกในแต่ละกลุ่มผลัดกันอธิบายความรู้ตามที่ศึกษา และร่วมกันสรุปวิธีการเทียบศักราช จากนั้นนักเรียนท าใบงานที่ 2.1 
เรื่อง การเทียบศักราช เป็นรายบุคคล  
 
ขั้นที่ 4  ขยายความเข้าใจ (Expand) 

1. ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าคัญของการเทียบศักราช  
2. ครูให้นักเรียนใช้ปีเกิดของตนเอง (พ.ศ.) เทียบศักราชกับ ค.ศ. และ ฮ.ศ. จากนั้นให้อาสาสมัครนักเรียนออกมา

 เขียนอธิบายวิธีการเทียบศักราชที่หน้าชั้นเรียน แล้วให้นักเรียนคนอื่นๆ ตรวจสอบผลการเทียบศักราชของ ตนเอง 
3. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเทียบพุทธศักราช และคริสต์ศักราช เป็นฮิจเราะห์ศักราช  
4. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันท าใบงานที่ 2.2 เรื่อง การเทียบศักราชแบบต่างๆ เมื่อเสร็จแล้วให้ผลัดกันตรวจสอบ

 ความถูกต้อง 
 
ขั้นที่ 5  ตรวจสอบผล  (Evaluate) 

1. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยใบงานที่ 2.2 และชมเชยกลุ่มที่ท าใบงานได้ถูกต้อง  
2. นักเรียนร่วมกันสรุปวิธีการเทียบศักราชแบบต่างๆ และบอกแนวทางในการน าความรู้เรื่อง การเทียบศักราช 

 ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
 
 
 
 
 



เร่ืองที่ 3   การเทียบศักราชในชีวิตประจ าวัน                                                              เวลา  
1  ชั่วโมง 
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคเล่าเร่ืองรอบวง 

 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
    ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับการเทียบศักราช แล้วก าหนดตัวเลข พ.ศ. และ ค.ศ. ให้นักเรียนเทียบศักราช จากนั้นนักเรียนและ
ครูร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง  

 
ขั้นสอน 

1. นักเรียนรวมกลุ่มเดิมเพ่ือช่วยกันศึกษาตัวอย่างการเทียบศักราชในชีวิตประจ าวันของเรา จากหนังสือเรียน    และใบ
ความรู้เรื่อง บันทึกของแจ๋วแหวว 

2. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มช่วยกันอธิบายความรู้ความเข้าใจจากเรื่องที่ศึกษาตามหัวข้อที่ครูก าหนด จากนั้นครูอธิบายและ
เชื่อมโยงให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการเทียบศักราช และการบันทึกเรื่องราวหรือเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดข้ึน 

3. นักเรียนท าใบงานที่ 3.1 เรื่อง การเทียบศักราชจากเหตุการณ์ส าคัญ โดยสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มผลัดกัน  เล่า
เหตุการณ์ส าคัญที่บันทึกไว้ในใบงานที่ 3.1 ให้เพ่ือนฟัง แบบเล่าเรื่องรอบวงทีละคน แล้วช่วยกันตรวจ      ความถูกต้อง
ของการเทียบศักราช  

4. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มเก็บรวบรวมใบงานที่ 3.1 ส่งครูตรวจ 
 
ขั้นสรุป 
 นักเรียนร่วมกันบอกความส าคัญของการเทียบศักราชในการเขียนบันทึกเรื่องราวหรือเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดข้ึน 
ในชีวิตประจ าวัน 
 
 ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนส ารวจ วัน เดือน ปีเกิด ของสมาชิกในครอบครัว จากนั้นเทียบปีเกิด  
 เป็น ค.ศ. หรือ พ.ศ. พร้อมแสดงวิธีการเทียบศักราชประกอบ โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามที่ก าหนด  

 
 
  นักเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง ศักราชในชีวิตประจ าวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 9.1 สื่อการเรียนรู ้
  1) หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.3 
  2) ใบความรู้ เรื่อง บันทึกของแจ๋วแหวว 
  3) ตัวอย่างปฏิทิน 
  4) กรณีตัวอย่าง 
  5) แผนผังแสดงการใช้ศักราช 
  6) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ที่มาของศักราช 
  7) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง การเทียบศักราช 
  8) ใบงานที่ 2.2 เรื่อง การเทียบศักราชแบบต่างๆ 
  9) ใบงานที่ 3.1 เรื่อง การเทียบศักราชจากเหตุการณ์ส าคัญ 
 9.2 แหล่งการเรียนรู ้
  — 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 

แบบประเมินการเทียบศักราชปีเกิดของสมาชกิในครอบครัว 
 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
1. การส ารวจและบันทึก 
 วัน เดือน ปีเกิด ของ 
 สมาชกิในครอบครัว 

ส ารวจและบันทึก วัน เดือน ปีเกดิ
ของสมาชิกในครอบครัว 
ได้ถูกต้อง 3 คนข้ึนไป 

ส ารวจและบันทึก วัน เดือน  
ปีเกิดของสมาชิกในครอบครัว 
ได้ถูกต้อง 2 คน 

ส ารวจและบันทึก วัน เดือน 
ปีเกิดของสมาชิกในครอบครัวได้
ถูกต้อง 1 คน 

2. การแสดงวิธีเทียบ 
 ศักราช 

แสดงวิธีเทียบศักราชได้ถูกต้อง 
3 คนขึ้นไป 

แสดงวิธีเทียบศักราชได้ถูกต้อง  
2 คน 

แสดงวิธีเทียบศักราช 
ได้ถูกต้อง 1 คน 

3. ผลการเทียบศักราช เทียบศักราชได้ถูกต้อง 
3 คนขึ้นไป 

เทียบศักราชได้ถูกต้อง 2 คน เทียบศักราชได้ถูกต้อง 1 คน 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ได้คะแนน       คะแนนเตม็ 

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว  
 

1. ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
 ก. พ.ศ. เริ่มนับเมื่อพระพุทธเจ้าดับขนัธ์ปรินิพพาน      
 ข. ค.ศ. เริ่มนับเมื่อพระเยซูประสูต ิ
 ค. ฮ.ศ. เริม่นับเมื่อนบีมุฮมัมัดประสูติ 
 ง. ถูกทุกข้อ ก. และข้อ ข. 
 
2. ชาวตะวันตกนับเวลาตามศักราชใด 
 ก. พุทธศักราช    
 ข. คริสต์ศักราช 
 ค. ฮิจเราะห์ศักราช 
 ง. พุทธศักราช และฮิจเราะห์ศักราช 
 
3. การนับเวลาเป็น พ.ศ. และ ค.ศ. เกี่ยวข้องกับเรื่องใด 
 ก. เศรษฐกิจ              ข.   การเมือง              
 ค. ศาสนา  ง.  สังคม 
 
4. ศักราชใดเกิดขึ้นเป็นอันดับแรก 
 ก. พุทธศักราช                   
 ข. คริสต์ศักราช                   
 ค. ฮิจเราะห์ศักราช 
 ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง 
 
5. คุณแม่เกดิเมื่อปี ค.ศ. 1984  ส่วนคุณพ่อเกิดเมื่อปี ฮ.ศ.  
 1359 ปัจจุบันตรงกับปี พ.ศ. 2555 คณุแม่และคณุพ่อ 
 มีอายุเท่าใด 

ก. คุณแม่ อายุ 20 ปี และคณุพ่อ อายุ  30 ป ี      
ข. คุณแม่ อายุ 22 ปี และคณุพ่อ อายุ  32 ป ี
ค. คุณแม่ อายุ 28 ปี และคณุพ่อ อายุ  32 ป ี       
ง. คุณแม่ อายุ 31 ปี และคณุพ่อ อายุ  34 ป ี

 6. เมื่อเราทราบปี พ.ศ. เราจะมหีลักในการเทียบปี ค.ศ.  
 อย่างไร 

ก. น า พ.ศ. ลบด้วย 543 
ข. น า พ.ศ. หารด้วย 543 
ค. น า พ.ศ. คูณด้วย 543 
ง. น า พ.ศ. บวกด้วย 543 

 
7. ปี พ.ศ. 2557 จะตรงกับปี ค.ศ. ใด 
 ก. ค.ศ. 2011 ข.  ค.ศ. 2012       
 ค. ค.ศ. 2013 ง.  ค.ศ. 2014 
 
8. ใครมีอายุน้อยท่ีสดุ 
 ก. แก้ม เกิดป ีค.ศ. 1985   
 ข. ฝูาย เกิดปี ค.ศ. 1978 
 ค. จอย เกิดปี พ.ศ. 2521 
  ง. มด เกิดปี พ.ศ. 1985 
 
9. คุณพ่อเกิดเมื่อปี พ.ศ. 2515 ตรงกับปี ค.ศ. ใด 
 ก. ค.ศ. 1962 
 ข. ค.ศ. 1972 
 ค. ค.ศ. 1982  
 ง. ค.ศ. 1992 
 
10.  ในหลวงของเราเสด็จพระราชสมภพ (เกิด) เมื่อปี ค.ศ.  
 1927 ตรงกับปี พ.ศ. ใด 
 ก. พ.ศ. 2462      
 ข. พ.ศ. 2470 
 ค. พ.ศ. 2471      
 ง. พ.ศ. 2472 

                                      
                                                                               ตัวชี้วัด ส 4.1 ข้อ 1 
 
 
 
 
 
 
 

  1. ง 2. ข 3. ค 4. ง 5. ค 

  6. ก 7. ง 8. ก 9. ข     10. ข 
                           10 



แผนการจัดการเรียนรู้ที ่1    โรงเรียนและชุมชนของเรา 
                                                                                                                                                     

เวลา 1-2 ชั่วโมง 
1. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 การสืบค้นและรวบรวมข้อมูลของโรงเรียนจากหลักฐาน และแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะต้องท าอย่างมีระบบขั้นตอน 
 
2. ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 2.1 ตัวชี้วัด 
  ส 4.1 ป.3/2 แสดงล าดับเหตุการณ์ส าคัญของโรงเรียนและชุมชน โดยระบุหลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

2.5 จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
- สืบค้นและรวบรวมข้อมูลของโรงเรียนจากหลักฐาน และแหล่งข้อมูลได้ 

 
3. สาระการเรียนรู้ 

3.4 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
-  วิธีการสืบค้นเหตุการณ์ส าคัญของโรงเรียนและชุมชน โดยใช้หลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  (พิจารณาตามหลักสตูรสถานศึกษา) 
 
4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
 4.2 ความสามารถในการคิด 
  1) ทักษะการส ารวจ 
  2) ทักษะการวิเคราะห์ 
  3) ทักษะการเชื่อมโยง 
  4) ทักษะการน าความรู้ไปใช้ 
 4.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย   
 2. ใฝุเรียนรู้    
 3. มีความรับผิดชอบ 
 4. มุ่งม่ันในการท างาน 
 
 
 
 
 
 



6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 

 วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) 
 

ชั่วโมงที่ 1 
 นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2  เร่ือง เร่ืองราวส าคัญของโรงเรียนและชมุชน 

ขั้นที่ 1 กระตุ้นความสนใจ 
สื่อการเรียนรู้   :   เพลง โรงเรียนของเราน่าอยู ่

9. ครูให้นักเรียนร้องเพลง โรงเรียนของเราน่าอยู่ พร้อมกัน 2 รอบ 
จากนั้นให้นักเรียนแต่ละคนแสดงเหตุผลว่า เพราะเหตุใดนักเรยีนจึง
ชอบมาโรงเรยีน 

 

                                      เพลง โรงเรียนของเราน่าอยู่ 
                     โรงเรียนของเราน่าอยู่    คุณครูใจดีทุกคน 

                 เด็กๆ ก็ไม่ซุกซน           พวกเราทุกคนชอบมาโรงเรยีน 

                 ชอบมา ... ชอบมาโรงเรียน (ซ้ า) 
 

10. ครูตั้งประเด็นค าถามเกี่ยวกับโรงเรียนให้นักเรยีนช่วยกันตอบ เช่น 

- โรงเรียนของเราตั้งขึ้นมากี่ป ี

- โรงเรียนของเรามีครู และนักเรียนกี่คน 

- โรงเรียนของเราเคยเปลีย่นช่ือโรงเรียนบ้างหรือไม่  
- โรงเรียนของเรามีเรื่องราวส าคัญอะไรเกิดขึ้นบ้าง 

11. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนตอบอยา่งอิสระ จากนั้นครูอธิบายเพื่อ
เชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจว่า โรงเรียนเป็นสถานท่ีที่มีความส าคัญ หาก
ต้องการรู้เรื่องราวต่างๆ ของโรงเรยีนจะต้อง 

 รู้จักสืบค้นและรวบรวมข้อมลูต่างๆ ของโรงเรียน 

12. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ค าถามกระตุ้นความคิด 

 นักเรียนสามารถสืบค้น และรวบรวมขอ้มูลของ
โรงเรียนจากแหล่งข้อมูลใด 

(หนังสือประวัติโรงเรียน ครู  รูปปั้นของผู้ก่อตั้งโรงเรียน 
ผู้ปกครอง และอื่นๆ) 

 

 



ขั้นที่ 2 ส ารวจค้นหา  
สื่อการเรียนรู้   :   หนังสือเรียน ประวัตศิาสตร์ ป.3        

15. นักเรียนแบ่งกลุม่ กลุ่มละ 4 คน ตามความสมัครใจ จากน้ันร่วมกัน
ศึกษาความรู้เรื่อง โรงเรยีนและชุมชนของเรา จากหนังสือ-เรียน  

16. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 

 ค าถามกระตุ้นความคิด 

 หลักฐานที่ส าคัญเกี่ยวกับโรงเรียนมีอะไรบ้าง            
จงยกตัวอย่าง 

(พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินจิ
ของครูผู้สอน) 

 

ชั่วโมงที่ 2 
ขั้นที่ 3 อธิบายความรู้   
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้   :   — 

    นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มผลดักนัอธิบายความรู้เกีย่วกับประเภท 

ของหลักฐานที่ใช้ในการรวบรวมขอ้มูลเกี่ยวกับโรงเรยีนและชุมชน  

พร้อมยกตัวอย่างประกอบ  ดังนี้ 
1) หลักฐานที่เป็นตัวหนังสือ 

2) หลักฐานที่ไม่ใช่ตัวหนังสือ 

  

 

ขั้นที่ 4  ขยายความเข้าใจ   
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้   :   1. ใบงานที ่1.1   2. ห้องสมุด 
       3. บุคลากรในโรงเรียน  4. โรงเรียน 

1. นักเรียนแตล่ะกลุ่มร่วมกันสืบค้นและรวบรวมข้อมลูต่างๆ ของโรงเรยีน 
โดยน าความรู้พื้นฐานท่ีได้จากการเรียนในขั้นที่ 2 มาปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการปฏิบัติกิจกรรม เพื่อหาค าตอบจากประเด็นค าถามใน
ขั้นที่ 1 

2. สมาชิกแตล่ะกลุม่รวบรวมข้อมูล หลักฐานต่างๆ มาอภิปรายและ 
เรียบเรียงข้อมูลเพื่อตอบประเด็นค าถาม 

3. นักเรียนแตล่ะกลุ่มบันทึกข้อมลูลงในใบงานที่ 1.1 เรื่อง โรงเรียนของ
เรา 

4. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 

 ค าถามกระตุ้นความคิด 

 หลักฐานต่างๆ ที่ได้รวบรวมมีความส าคัญอย่างไร 

(พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินจิ
ของครูผู้สอน) 

 

ขั้นที่ 5 ตรวจสอบผล   
สื่อการเรียนรู้   :   ใบงานที่ 1.1 

1. ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอใบงานท่ี 1.1 จากน้ันให้สมาชิกใน
กลุ่มอื่นสอบถามข้อสงสัยเป็นรายกลุ่ม 

2. นักเรียนช่วยกันสรุปวิธีการสืบค้นและรวบรวมข้อมลูต่างๆ ของ
โรงเรียน พร้อมบอกประโยชน์ท่ีไดร้ับจากการปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าว 

 

  

 
 
 
 



7. การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ ์
ตรวจแบบทดสอบก่อนเรยีน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แบบทดสอบก่อนเรยีน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 (ประเมินตามสภาพจริง) 

ตรวจใบงานท่ี 1.1 ใบงานท่ี 1.1  ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์
ประเมินการน าเสนอผลงาน แบบประเมินการน าเสนอผลงาน ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์
สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

สังเกตความมีวินัย ใฝุเรียนรู้ มีความรับผดิชอบ 
และมุ่งมั่นในการท างาน 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

 
8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 8.1 สื่อการเรียนรู ้
  1) หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.3  
  2) เพลงโรงเรียนของเราน่าอยู่ 
  3) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง โรงเรียนของเรา 
 8.2 แหล่งการเรียนรู ้
  1) ห้องสมุด 
  2) บุคลากรในโรงเรียน 
  3) โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงานที่ 1.1 เรือ่ง โรงเรียนของเรา 
 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ ของโรงเรียน แล้วบันทึกผล 
 

 
โรงเรียน     

 
1. โรงเรียนของเราตั้งขึ้นมากี่ปี 

               
               
 

2. โรงเรียนของเรามีครูและนักเรียนกี่คน 
               
               
 

3. โรงเรียนของเราเคยเปลี่ยนชื่อโรงเรียนบ้างหรือไม่ 
               
               
 

4. โรงเรียนของเรามีเรื่องราวส าคัญอะไรเกิดข้ึนบ้าง 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 
 
 
 
 
 
 



เฉลย ใบงานที่ 1.1 เรือ่ง โรงเรียนของเรา 
 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ ของโรงเรียน แล้วบันทึกผล 
 

 
โรงเรียน     

 
1. โรงเรียนของเราตั้งขึ้นมากี่ปี 

               
               
 

2. โรงเรียนของเรามีครูและนักเรียนกี่คน 
               
               
 

3. โรงเรียนของเราเคยเปลี่ยนชื่อโรงเรียนบ้างหรือไม่ 
               
               
 

4. โรงเรียนของเรามีเรื่องราวส าคัญอะไรเกิดข้ึนบ้าง 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 
 

(พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดลุยพินิจของครูผูส้อน) 
 
 
 
 
 



แบบประเมิน     การน าเสนอผลงาน 
 

 

ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 
 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1 เนื้อหาละเอียดชัดเจน    
2 ความถูกต้องของเนื้อหา    
3 ภาษาท่ีใช้เข้าใจง่าย    
4 ประโยชน์ที่ได้จากการน าเสนอ    
5 วิธีการน าเสนอผลงาน    

                                                                                 รวม  
 

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 
                                                                                   ............../.................../................ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกบัรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน  ให ้ 3 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกบัรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่  ให ้ 2 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกบัรายการประเมินบางส่วน  ให ้ 1 คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 12 - 15 ด ี  
 8 - 11 พอใช้  
 ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรม   การท างานกลุ่ม 
 

ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 
 

ล าดับที ่
ชื่อ – สกุล 

ของผู้รบัการ 
ประเมนิ 

การแสดง 
ความคิดเหน็ 

การยอมรบัฟัง
คนอืน่ 

การท างาน 
ตามที่ได้รบั
มอบหมาย 

ความมีน้ าใจ 

การมี 
ส่วนร่วมในการ

ปรบัปรุง 
ผลงานกลุ่ม 

รวม 
15  

คะแนน 

 3  2  1  3  2  1  3  2  1  3  2  1  3  2  1 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                               ............../.................../................ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยา่งสม่ าเสมอ ให ้ 3    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให ้   2    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้ ให ้   1    คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 12 - 15 ด ี  
 8 - 11 พอใช้  
 ต่ ากวา่ 8 ปรับปรุง  

 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  
ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 
 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
3 2 1 

1. รักชาติ ศาสน์ 
 กษัตริย ์

1.1  ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และบอกความหมายของ 
 เพลงชาต ิ

   

1.2 ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าท่ีของนักเรียน ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการ 
 ท างานกับสมาชิกในห้องเรียน 

   

1.3 เข้าร่วมกิจกรรมทีส่ร้างความสามคัคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อ 
 โรงเรียนและชุมชน 

   

1.4 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนบัถือ ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา 
 และเป็นตัวอย่างที่ดีของศาสนิกชน 

   

1.5 เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทีเ่กี่ยวกับสถาบัน 
 พระมหากษตัริยต์ามที่โรงเรียนและชุมชนจัดขึ้น ช่ืนชมในพระราชกรณียกิจ 
 พระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ 

   

2. ซ่ือสัตย์ สุจริต 2.1 ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริง    
2.2 ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวที่จะท าความผดิ ท าตาม
 สัญญาที่ตนให้ไว้กับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง และคร ู

   

2.3 ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง และเป็นแบบอย่างท่ีดีแกเ่พื่อนด้าน
 ความซื่อสัตย ์

   

3. มีวินัย รับผิดชอบ 3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัวและ 
 โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
 มีความรับผิดชอบ 

   

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1 ตั้งใจเรียน    
4.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน    
4.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูต้่างๆ    
4.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสอื เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยตี่างๆ 
 แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรยีน และเลือกใช้สื่อไดอ้ย่าง 
 เหมาะสม 

   

4.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู ้    
4.6 แลกเปลีย่นความรู้ ด้วยวิธีการต่างๆ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน    

 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ต่อ) 
 
ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 
 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
3 2 1 

5. อยู่อย่างพอเพียง 5.1 ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยดั    
5.2 ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คณุค่า    
5.3 ใช้จ่ายอย่างประหยดัและมีการเกบ็ออมเงิน    

6. มุ่งมั่นในการ 
 ท างาน 

6.1 มีความตั้งใจและพยายามในการท างานท่ีได้รับมอบหมาย    
6.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานส าเร็จ    

7. รักความเป็นไทย 7.1  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย    
7.2 เห็นคุณคา่และปฏิบัตตินตามวัฒนธรรมไทย    

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครทู างาน    
8.2 อาสาท างาน ช่วยคิด ช่วยท า และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น    
8.3 ดูแล รักษาทรัพย์สมบตัิและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรยีน ชุมชน    
8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน    

 
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                              ............../.................../................ 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ ให้   3   คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้   2   คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง ให้   1   คะแนน 
 
 
  

       
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บันทึกหลังแผนการสอน 
 
  ด้านความรู้ 
        
        
  ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
        
        
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
        
        
  ด้านอื่นๆ  (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมทีม่ีปัญหาของนักเรียนเปน็รายบุคคล (ถ้ามี))  
        
        
 
 
  
  ปัญหา/อุปสรรค 
        
        
  แนวทางการแก้ไข 
        
        
 

ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ข้อเสนอแนะ      
        
   ลงชื่อ      
   (                     ) 
   ต าแหน่ง      
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2    การล าดับเรื่องราวตามเวลา 

                                                                                                                                                     
เวลา 1 ชั่วโมง 

1. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 การสืบค้นและรวบรวมข้อมูลจากหลักฐาน และแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างมีระบบขั้นตอน ช่วยให้สามารถล าดับเหตุการณ์
ส าคัญที่เกิดขึ้นในโรงเรียนได้สอดคล้องกับความเป็นจริง 
 
2. ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 2.1 ตัวชี้วัด 
  ส 4.1 ป.3/2 แสดงล าดับเหตุการณ์ส าคัญของโรงเรียนและชุมชน โดยระบุหลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

2.6 จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1) สืบค้นและรวบรวมข้อมูลของโรงเรียนจากหลักฐาน และแหล่งข้อมูลได้ 
2) ล าดับเหตุการณ์ส าคัญท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียนได้ 
3) ใช้เส้นเวลา (Time Line) ล าดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนได้ 

 
3. สาระการเรียนรู้ 

3.5 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  1) วิธีการสืบค้นเหตุการณ์ส าคัญของโรงเรียนและชุมชน โดยใช้หลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
  2) ใช้เส้นเวลา (Time Line) ล าดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชน 
 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  (พิจารณาตามหลักสตูรสถานศึกษา) 
 
4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
 4.2 ความสามารถในการคิด 
  1) ทักษะการส ารวจ   2) ทักษะการวิเคราะห์ 
  3) ทักษะการเชื่อมโยง   4) ทักษะการน าความรู้ไปใช้ 
 4.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย   
 2. ใฝุเรียนรู้    
 3. มีความรับผิดชอบ 
 4. มุ่งม่ันในการท างาน 
 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 

 วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ 
 



ขั้นที่ 1  สังเกต ตระหนัก 
สื่อการเรียนรู้   :    1. หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.3 
    2. แผนภาพการเรียงล าดับเหตุการณ์โดยใช้เส้นเวลา 

13. ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างการเข้ารว่มกิจกรรมของโรงเรียน        ที่
นักเรียนประทับใจมากที่สดุ 1 กิจกรรม พร้อมแสดงเหตุผลประกอบ
ว่า เหตุใดจึงประทับใจ และได้ประโยชน์อย่างไรจากการเข้าร่วม
กิจกรรม 

14. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจถึงความส าคญัของเหตุการณ์ตา่งๆ 
ที่เกิดขึ้นในโรงเรยีน 

15. ครูมอบหมายให้นักเรยีนแตล่ะกลุม่ (จากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1) 
ร่วมกันรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเหตกุารณส์ าคัญต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นใน
โรงเรียน แล้วน าเหตุการณ์ดังกล่าวมาเรียงล าดับโดยใช้เส้นเวลา (Time 

Line) 
16. นักเรียนแตล่ะกลุ่มศึกษาตัวอย่างการล าดับเรื่องราวตามเวลา จาก

หนังสือเรียน 

17. ครูอธิบายวิธีการเรียงล าดับเหตุการณส์ าคัญที่เกดิขึ้นของโรงเรยีน 
และการเรียงล าดับเหตุการณ์ที่เกดิขึ้นโดยใช้เส้นเวลา ประกอบ
แผนภาพการเรียงล าดับเหตุการณโ์ดยใช้เส้นเวลา 

  

 

ขั้นที่ 2  วางแผนปฏิบัติ 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้   :   — 

17. ครูก าหนดวตัถุประสงค์ที่นักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องร่วมกันปฏิบัติ ดงันี้ 
- รวบรวมข้อมลูเกี่ยวกับเหตุการณส์ าคัญต่างๆ ที่เกดิขึ้นใน

โรงเรียน  
- เรียงล าดับเหตุการณ์ส าคัญที่เกดิขึน้ในโรงเรียนโดยใช้     เส้น

เวลา (Time Line) 
18. นักเรียนร่วมกันวางแผนค้นหาข้อมูลและแนวทางค้นหาข้อมูล 
19. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 

 

 ค าถามกระตุ้นความคิด 

 นักเรียนมีแนวทางในการรวบรวมข้อมลูอย่างไร 

(พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน 
ดุลยพินิจของครูผู้สอน) 

 
 
 
 
 
 

ขั้นที่ 3  ลงมือปฏิบัติ 
แหล่งการเรียนรู้   :   1. หอ้งสมุด                                  
  2. โรงเรียน 
  3. บุคลากรในโรงเรียน 

นักเรียนแตล่ะกลุ่มร่วมกันรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณส์ าคญัตา่งๆ ที่เกิดขึ้น
ในโรงเรียน แล้วน าเหตุการณ์ดังกล่าวมาเรียงล าดับโดยใช้เส้นเวลา 

ตามที่ได้วางแผนร่วมกัน 

  

 



ขั้นที่ 4  พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ 
สื่อการเรียนรู้   :   ใบงานที่ 2.1 

1. สมาชิกแตล่ะกลุม่น าข้อมลูที่ได้จากการรวบรวมมาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ แล้วบันทึกผลลงในใบงานที่ 2.1 เรื่อง เหตุการณ์ส าคัญ
ในโรงเรียนของเรา  

2. ตัวแทนนักเรียนแตล่ะกลุ่มน าเสนอผลงานหน้าช้ันเรยีน โดยมีครู
ตรวจสอบความถูกต้อง 

  

 

ขั้นที่ 5  สรุป 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้   :   — 

1. ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกีย่วกับการใช้เส้นเวลา
แสดงความเชื่อมโยงของล าดับเหตกุารณส์ าคัญต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นใน
โรงเรียน 

2. นักเรียนร่วมกันสรุปความส าคัญของการล าดับเหตุการณส์ าคญัต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นในโรงเรยีนโดยใช้เส้นเวลา 

3. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 
 

 ค าถามกระตุ้นความคิด 

 การเรียงล าดับเหตุการณ์โดยใช้เส้นเวลา 
 มีประโยชน์อย่างไร 

(ท าให้เห็นความต่อเนื่องและความสัมพนัธ์ของเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน และเข้าใจง่าย) 

 

7. การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ ์
ตรวจใบงานท่ี 2.1 ใบงานท่ี 2.1  ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์
ประเมินการน าเสนอผลงาน แบบประเมินการน าเสนอผลงาน ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์
สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์
สังเกตความมีวินัย ใฝุเรียนรู้ มีความรับผดิชอบ 
และมุ่งมั่นในการท างาน 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

 
 
8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 8.1 สื่อการเรียนรู ้
  1) หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.3  
  2) แผนภาพการเรียงล าดับเหตุการณ์โดยใช้เส้นเวลา 

  3) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง เหตุการณ์ส าคัญในโรงเรียนของเรา 
 8.2 แหล่งการเรียนรู ้
  1) ห้องสมุด 
  2) โรงเรียน 
  3) บุคลากรในโรงเรียน 
 
 



เอกสารประกอบการสอน 
 

เหตุการณ์ส าคัญของโรงเรียน 
 

พ.ศ. เหตุการณ์ส าคัญของโรงเรียน 
2520 - โรงเรียนตั้งขึ้นเป็นปีแรก มีครู 7 คน นักเรียน 50 คน  

- ตึกเรียนสร้างด้วยไม้มี 2 ชั้น มีสนามหญ้าและสระน้ า 

2525 - ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่น โรงเรียนมีชื่อเสียงมากข้ึน  

- มีครูเพิ่มเป็น 15 คน นักเรียนเพิ่มเป็น 150 คน 
2527 - สร้างตึกเรียนใหม่เป็นตึก 3 ชั้น มีนักเรียนเพ่ิมเป็น 200 คน  

2529 - นักเรียนได้รับรางวัลตอบปัญหาภาษาอังกฤษ รางวัลวงดนตรีสากลยอดเยี่ยมประจ าจังหวัด  

- ถมสระน้ าเพ่ือไปสร้างอาคารเรียนและอาคารพลศึกษา 
2534 - นักเรียนเพิ่มเป็น 390 คน ครูเพ่ิมเป็น 50 คน  

- น้ าท่วมโรงเรียน ท าให้อาคารเรียนไม้หลังเก่าเสียหาย 
2535 - รื้ออาคารเรียนไม้หลังแรกเพ่ือสร้างโรงอาหารและหอพักนักเรียน  

2536 - เปิดรับนักเรียนประจ าเป็นปีแรก มีนักเรียนประจ า 30 คน 

2539 - ขยายการสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

- นักเรียนเพิ่มเป็น 700 คน  ครู 85 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารประกอบการสอน 
 

แผนภาพการเรียงล าดบัเหตุการณ์โดยใช้เส้นเวลา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2520 

2521 

2522 

2523 

2524 

2525 

2526 

2527 

2528 

2529 

2530 

2531 

2532 

2533 

2534 

2535 

2536 

2537 

2538 

2539 

2540 

โรงเรยีนตัง้ขึน้เป็นปีแรก 
มคีร ู7 คน นกัเรยีน 50 คน 

ไดร้บัรางวลัโรงเรยีนดเีด่น 
โรงเรยีนมชีือ่เสยีงมากขึน้ 

สรา้งตกึเรยีนใหมเ่ป็นตกึ 3 ชัน้ 
มนีกัเรยีนเพิม่เป็น 200 คน 

 

สระน ้าถูกถมไปสรา้งเป็นอาคารเรยีน
และอาคารพลศกึษา 

 

น ้าท่วมโรงเรยีน 
ท าใหอ้าคารเรยีนไมห้ลงัเก่าเสยีหาย 
 

อาคารเรยีนไมห้ลงัแรกถูกรือ้สรา้งเป็น
โรงอาหารและหอพกันกัเรยีน 

 

นกัเรยีนเพิม่เป็น 700 คน 
คร ู85 คน 

 ขยายการสอนถงึชัน้มธัยมศกึษา
ปีที ่3 
 

เปิดรบันกัเรยีนประจ าเป็นปีแรก 
มนีกัเรยีนประจ า 30 คน 
 

นกัเรยีนเพิม่เป็น 390 คน       
ครเูพิม่เป็น 50 คน 
 

นกัเรยีนไดร้บัรางวลั 
 ตอบปัญหาภาษาองักฤษ 
 รางวลัวงดนตรสีากลยอดเยีย่ม 
    ประจ าจงัหวดั 
 

มคีรเูพิม่เป็น 15 คน  
นกัเรยีนเพิม่เป็น 150 คน 
 

ตกึเรยีนสรา้งดว้ยไมม้ ี2 ชัน้ 
มสีนามหญา้และสระน ้า 
 



ใบงานที่ 2.1 เรือ่ง เหตุการณ์ส าคัญในโรงเรยีนของเรา 
 
ตอนที่ 1 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ส าคัญต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน  
 

เหตุการณ์ส าคัญของโรงเรียน 

       
 

พ.ศ. เหตุการณ์ส าคัญของโรงเรียน 
  

 

   

 

 

 
  

  

 

  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



ตอนที่ 2 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเรียงล าดับเหตุการณ์ส าคัญท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียนโดยใช้เส้นเวลา 
 

เรียงล าดับเหตุการณ์โดยใช้เส้นเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



เฉลย ใบงานที่ 2.1 เรือ่ง เหตุการณ์ส าคัญในโรงเรยีนของเรา 
 
ตอนที่ 1 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ส าคัญต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน  
 

เหตุการณ์ส าคัญของโรงเรียน 

       
 

พ.ศ. เหตุการณ์ส าคัญของโรงเรียน 
  

 

   

 

 

 
  

  

 

  

 
 

 
 

 
(พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดลุยพินิจของครูผูส้อน) 

 
 
 
 
 

 



ตอนที่ 2 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเรียงล าดับเหตุการณ์ส าคัญท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียนโดยใช้เส้นเวลา 
 

เรียงล าดับเหตุการณ์โดยใช้เส้นเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดลุยพินิจของครูผูส้อน) 



แบบประเมิน     การน าเสนอผลงาน 
 

 

ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 
 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1 เนื้อหาละเอียดชัดเจน    
2 ความถูกต้องของเนื้อหา    
3 ภาษาท่ีใช้เข้าใจง่าย    
4 ประโยชน์ที่ได้จากการน าเสนอ    
5 วิธีการน าเสนอผลงาน    

                                                                                 รวม  
 

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 
                                                                                   ............../.................../................ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกบัรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน  ให ้ 3 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกบัรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่  ให ้ 2 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกบัรายการประเมินบางส่วน  ให ้ 1 คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 12 - 15 ด ี  
 8 - 11 พอใช้  
 ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรม   การท างานกลุ่ม 
 

ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 
 

ล าดับที ่
ชื่อ – สกุล 

ของผู้รบัการ 
ประเมนิ 

การแสดง 
ความคิดเหน็ 

การยอมรบัฟัง
คนอืน่ 

การท างาน 
ตามที่ได้รบั
มอบหมาย 

ความมีน้ าใจ 

การมี 
ส่วนร่วมในการ

ปรบัปรุง 
ผลงานกลุ่ม 

รวม 
15  

คะแนน 

 3  2  1  3  2  1  3  2  1  3  2  1  3  2  1 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                               ............../.................../................ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยา่งสม่ าเสมอ ให ้ 3    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให ้   2    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้ ให ้   1    คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 12 - 15 ด ี  
 8 - 11 พอใช้  
 ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง  

 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  
ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 
 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
3 2 1 

1. รักชาติ ศาสน์ 
 กษัตริย ์

1.1  ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และบอกความหมายของ 
 เพลงชาต ิ

   

1.2 ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าท่ีของนักเรียน ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการ 
 ท างานกับสมาชิกในห้องเรียน 

   

1.3 เข้าร่วมกิจกรรมทีส่ร้างความสามคัคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อ 
 โรงเรียนและชุมชน 

   

1.4 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนบัถือ ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา 
 และเป็นตัวอย่างที่ดีของศาสนิกชน 

   

1.5 เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทีเ่กี่ยวกับสถาบัน 
 พระมหากษตัริยต์ามที่โรงเรียนและชุมชนจัดขึ้น ช่ืนชมในพระราชกรณียกิจ 
 พระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ 

   

2. ซ่ือสัตย์ สุจริต 2.1 ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริง    
2.2 ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวที่จะท าความผดิ ท าตาม
 สัญญาที่ตนให้ไว้กับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง และคร ู

   

2.3 ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง และเป็นแบบอย่างท่ีดีแกเ่พื่อนด้าน
 ความซื่อสัตย ์

   

3. มีวินัย รับผิดชอบ 3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัวและ 
 โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
 มีความรับผิดชอบ 

   

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1 ตั้งใจเรียน    
4.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน    
4.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูต้่างๆ    
4.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสอื เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยตี่างๆ 
 แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรยีน และเลือกใช้สื่อไดอ้ย่าง 
 เหมาะสม 

   

4.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู ้    
4.6 แลกเปลีย่นความรู้ ด้วยวิธีการต่างๆ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน    

 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ต่อ) 
 
ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 
 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
3 2 1 

5. อยู่อย่างพอเพียง 5.1 ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยดั    
5.2 ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คณุค่า    
5.3 ใช้จ่ายอย่างประหยดัและมีการเกบ็ออมเงิน    

6. มุ่งมั่นในการ 
 ท างาน 

6.1 มีความตั้งใจและพยายามในการท างานท่ีได้รับมอบหมาย    
6.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานส าเร็จ    

7. รักความเป็นไทย 7.1  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย    
7.2 เห็นคุณคา่และปฏิบัตตินตามวัฒนธรรมไทย    

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครทู างาน    
8.2 อาสาท างาน ช่วยคิด ช่วยท า และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น    
8.3 ดูแล รักษาทรัพย์สมบตัิและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรยีน ชุมชน    
8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน    

 
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                              ............../.................../................ 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ ให้   3   คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้   2   คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง ให้   1   คะแนน 
 
 
  

       
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บันทึกหลังแผนการสอน 
 
  ด้านความรู้ 
        
        
  ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
        
        
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
        
        
  ด้านอื่นๆ  (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมทีม่ีปัญหาของนักเรียนเปน็รายบุคคล (ถ้ามี))  
        
        
 
 
  
  ปัญหา/อุปสรรค 
        
        
  แนวทางการแก้ไข 
        
        
 

ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ข้อเสนอแนะ      
        
   ลงชื่อ      
   (                     ) 
   ต าแหน่ง      
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3    เรื่องราวส าคัญของชุมชน 
                                                                                                                                                     

เวลา 1-2 ชั่วโมง 
1. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 การสืบค้นและรวบรวมข้อมูลจากหลักฐาน และแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างมีระบบขั้นตอน จะล าดับเหตุการณ์ส าคัญ ที่
เกิดข้ึนในชุมชนได้สอดคล้องกับความเป็นจริง 
 
2. ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 2.1 ตัวชี้วัด 
  ส 4.1 ป.3/2 แสดงล าดับเหตุการณ์ส าคัญของโรงเรียนและชุมชน โดยระบุหลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

2.7 จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
- สืบค้นและรวบรวมข้อมูลของชุมชนจากหลักฐาน และแหล่งข้อมูลได้ 
- ล าดับเหตุการณ์ส าคัญท่ีเกิดข้ึนในชุมชนได้ 
- ใช้เส้นเวลา (Time Line) ล าดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชุมชนได้ 

 
3. สาระการเรียนรู้ 

3.6 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  1) วิธีการสืบค้นเหตุการณ์ส าคัญของโรงเรียนและชุมชน โดยใช้หลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
  2) ใช้เส้นเวลา (Time Line) ล าดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชน 
 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  (พิจารณาตามหลักสตูรสถานศึกษา) 
 
4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
 4.2 ความสามารถในการคิด 
  1) ทักษะการส ารวจ   2) ทักษะการวิเคราะห์ 
  3) ทักษะการเชื่อมโยง   4) ทักษะการน าความรู้ไปใช้ 
 4.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย   
 2. ใฝุเรียนรู้    
 3. มีความรับผิดชอบ 
 4. มุ่งม่ันในการท างาน 
 
 
 
 



6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 

 วิธีสอนโดยใช้ทักษะกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
 

ชั่วโมงที่ 1 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
สื่อการเรียนรู้   :   เอกสารประกอบการสอน 

20. ครูให้นักเรียนบอกช่ือหมู่บ้าน หรอืช่ือชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่ โดยครู
เขียนรวบรวมชื่อบนกระดาน จากนั้นครูให้นักเรียนทีรู่้จักท่ีมาของช่ือ
หมู่บ้าน หรือช่ือชุมชนของตนเองมาเล่าใหเ้พื่อนฟัง 

21. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจว่า ช่ือหมู่บ้าน หรือชุมชนมักจะ
แฝงเรื่องราว หรือประวัตคิวามเปน็มาอยู่ด้วย 

22. ครูเลา่ความเป็นมาของช่ือแยกแคราย ให้นักเรยีนฟัง เพื่อให้นักเรียน
ตระหนักถึงความส าคญัของการสบืค้นและรวบรวมข้อมลูในสิ่งที่สนใจ
ในชุมชน  

23. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 

 ค าถามกระตุ้นความคิด 

 นักเรียนคิดว่า สิ่งส าคัญที่สุดในการศึกษาเรื่องราว
ของชุมชนในอดีตคืออะไร             จงอธิบายเหตุผล 

(พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน 
ดุลยพินิจของครูผู้สอน) 

 

ขั้นสอน 
แหล่งการเรียนรู้   :   1. ผู้ปกครอง  2. ผู้รู้ในชุมชน 
      3. ชุมชน   4. ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ขั้นที่ 1 รวบรวมข่าวสาร ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความรู้และหลักการ 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นที่ 2 ประเมินคุณค่าและประโยชน ์
1. นักเรียนแตล่ะกลุ่มร่วมกันประเมนิค่าและประโยชน์ที่ได้ 

จากหลักฐานในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลจากหลักฐานหรือแหลง่ข้อมูล ดังนี้ 
1) หลักฐาน หรือแหล่งข้อมูลทีส่ืบค้นมาคืออะไร 
2) หลักฐาน หรือแหล่งข้อมูลดังกล่าวมีความน่าเช่ือถือ หรือไม่ จงอธิบาย 
 
3) หลักฐานดังกลา่วมีประโยชน์ต่อการศึกษาประวัติความ เป็นมา
ของชุมชนอย่างไร 

2. ตัวแทนกลุ่มน าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน โดยมีครูตรวจสอบ
ความถูกต้อง 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ครมูอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นประวติัความเป็นมาของชมุชนท่ีเป็นท่ีตัง้ของโรงเรียน   โดยใหค้รอบคลุม
ประเดน็ตามทีก่ าหนด ดงันี้ 

        1)  การสบืคน้และการรวบรวมขอ้มลู 
        2)  การล าดบัเหตุการณ์ส าคญัทีเ่กดิขึ้นในชมุชน  
            3)  การใชเ้สน้เวลาล าดบัเหตุการณ์ทีเ่กดิขึ้นในชมุชน 
 



ชั่วโมงที่ 2 
ขั้นที่ 3 เลือกและตัดสนิใจ 

1. นักเรียนแตล่ะกลุ่มร่วมกันเลือกและตดัสินใจสืบค้นหลักฐานหรือ
แหล่งข้อมูลประวัติความเป็นมาของชุมชนที่น่าเชื่อถือมากที่สุด 

2. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด ข้อ 1 
ขั้นที่ 4 ปฏิบัติ 

1. นักเรียนแตล่ะกลุ่มสืบค้นประวัติความเป็นมาของชุมชน 
ที่เป็นท่ีตั้งของโรงเรียนตามหลักฐาน หรือแหล่งข้อมูล 
เพื่อรวบรวมข้อมลู ดังนี ้
1) ที่มาของช่ือชุมชน  
2) เหตุการณส์ าคัญที่เกดิขึ้นในชุมชน   
3) ผลงานส าคัญของชุมชน 
  2.  นักเรียนแตล่ะกลุ่มเขียนรายงานประวัติความเป็นมาของ
   ชุมชนที่เป็นท่ีตั้งของโรงเรียนตามประเด็นที่ก าหนด 
  3. ตัวแทนกลุ่มน าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน จากนั้นครูตรวจสอบ
   ความถูกต้องและให้ข้อเสนอแนะ 
  4. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด ข้อ 2 

 
 
 
 

ค าถามกระตุ้นความคิด 

1. หลักฐาน หรือแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่สุดคือ
อะไร  จงอธิบายเหตุผล 

 (พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน 
 ดุลยพินิจของครูผู้สอน) 

2. นักเรียนมีความภาคภูมิใจในประวัติความ 
 เป็นมาของชุมชนที่เป็นที่ตั้งของโรงเรยีน  
 อย่างไร  

 (พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน 
 ดุลยพินิจของครูผู้สอน) 
 

 

ขั้นสรุป 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้   :   – 

 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปประวตัิความเป็นมาของชุมชนที่เป็นท่ีตั้งของ
โรงเรียน แล้วร่วมกันจัดปูายนเิทศเพื่อเผยแพรค่วามรู้ 
 

  

 นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2  เร่ือง เร่ืองราวส าคัญของโรงเรียนและชุมชน 
 

7. การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ ์
ประเมินการน าเสนอผลงาน แบบประเมินการน าเสนอผลงาน ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์
สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์
สังเกตความมีวินัย ใฝุเรียนรู้ มีความรับผดิชอบ 
และมุ่งมั่นในการท างาน 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์

ตรวจรายงานประวตัิความเป็นมาของชุมชน แบบประเมินรายงานประวัตคิวามเป็นมา 
ของชุมชน 

ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

 
 
 
 
 



8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 8.1 สื่อการเรียนรู ้
  -  เอกสารประกอบการสอน 
 8.2 แหล่งการเรียนรู ้
  1) ผู้ปกครอง   
  2) ผู้รู้ในชุมชน 
  3) ชุมชน    
  4) ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 
ค าชี้แจง ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นประวัติความเป็นมาของชุมชนที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียน เพ่ือรวบรวม 
   ข้อมูล และบันทึกผล จากนั้นจัดท ารูปเล่มรายงานและน าเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน 
 

ประวัติความเป็นมาของชุมชน      
 

1. ที่มาของชื่อชุมชน   
            
            
 

2. เหตุการณ์ส าคัญที่เกิดข้ึนในชุมชน   
            
            
 

3. ผลงานส าคัญของชุมชน 
            
            
 

เส้นเวลาแสดงล าดับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 

แบบประเมินรายงานประวัติความเป็นมาของชุมชน 
 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1 การสืบค้นและการรวบรวมข้อมูล    
2 การล าดับเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดข้ึนในชุมชน     
3 การใช้เส้นเวลาล าดับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในชุมชน    

                                                                                 รวม  
 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 
                                                                                   ............../.................../................ 

เกณฑ์การให้คะแนน  
 ดี = 3 
 พอใช้ = 2 
 ปรับปรุง = 1 
 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
  8 - 9 ดี 
  5 - 7 พอใช้ 
  ต่ ากว่า 5 ปรับปรุง 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



เอกสารประกอบการสอน 
 

 “จาก แคลาย มาเป็น แคราย” 
 

 “พจนานุกรมวิสามานยนามไทย : วัด วัง ถนน สะพาน ปูอม” โดย กนกวลี ชูชัยยะ ราชบัณฑิตยสถานจัดพิมพ์เผยแพร่ 
บอกว่า แคราย เป็นชื่อสี่แยกบริเวณส่วนปลายถนนงามวงศ์วาน ตอนบรรจบกับถนนติวานนท์ในเขตอ าเภอเมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี สี่แยกดังกล่าวเกิดข้ึนเมื่อถนนทั้ง 2 สายตัดกัน ประมาณ พ.ศ. 2590 เศษ  
 ด้วยความที่สี่แยกนี้มีการเขียนทั้ง แคลาย และ แคราย จังหวัดนนทบุรีได้มีหนังสือสอบถามราชบัณฑิตยสถาน ในชั้นแรก
ราชบัณฑิตยสถานได้ตอบทางจังหวัดให้ใช้ แคลาย เนื่องจากการสอบถามผู้มีพ้ืนเพในบริเวณดังกล่าวมานาน ทราบว่า มีต้น
แคมากทั้งดอกสีขาวและสีแดง มองไกลๆ คล้ายผ้าหลากสี 
 ต่อมาราชบัณฑิตยสถานได้รับค าร้องเรียนให้ทบทวนชื่อสถานที่นี้จากประชาชนอยู่เสมอ และกรมทางหลวงได้มีหนังสือ
ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องระหว่าง แคลาย กับ แคราย จึงได้ตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานต่างๆ เช่น วัดเสมียนนารี ซึ่งอยู่
ริมถนนวิภาวดีรังสิต เดิมชื่อ วัดแคราย แต่ปรากฏว่าไม่มีความเกี่ยวข้องทางประวัติศาสตร์กับบริเวณสี่แยกดังกล่าว เนื่องจาก
ตั้งอยู่ห่างไกลกัน ไม่ปรากฏชื่อบริเวณดังกล่าวในแผนที่ทางประวัติศาสตร์ หรือสารบบที่ดินและระวางแผนที่รุ่นโบราณที่
ส านักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี อีกท้ัง แคลาย หรือ แคราย ก็มิได้เป็นชื่อหมู่บ้าน ต าบล หรือเขตการปกครองใดๆ 
 จึงเชื่อได้ว่าไม่มีชื่อ แคลาย หรือ แคราย ที่บริเวณดังกล่าวก่อนการตัดสี่แยก และจากการสอบถามผู้คนที่อาศัยบริเวณ
ดังกล่าวก่อนการตัดถนนทั้ง 2 สาย ทราบว่า บริเวณดังกล่าวมีต้นแคมากและข้ึนเรียงรายตามริมถนน ทั้งไม่ปรากฏว่ามีต้นไม้
ตระกูลแคชื่อแคลาย หรือต้นแคท่ีมีดอกลาย  
 หลักฐานค าบอกเล่าของผู้อยู่บริเวณดังกล่าวที่ตรงกันประการหนึ่ง คือ บริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณที่มีต้นแคเรียงราย จึงมี
น้ าหนักท่ีน่าจะวินิจฉัยได้ว่า ควรเรียกบริเวณดังกล่าวว่า “สี่แยกแคราย” 
 

 ที่มา : http://www.royin.go.th/th/knowledge/detail.php?ID=3554 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.royin.go.th/th/knowledge/detail.php?ID=3554


แบบประเมิน     การน าเสนอผลงาน 
 

 

ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 
 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1 เนื้อหาละเอียดชัดเจน    
2 ความถูกต้องของเนื้อหา    
3 ภาษาท่ีใช้เข้าใจง่าย    
4 ประโยชน์ที่ได้จากการน าเสนอ    
5 วิธีการน าเสนอผลงาน    

                                                                                 รวม  
 

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 
                                                                                   ............../.................../................ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกบัรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน  ให ้ 3 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกบัรายการประเมินเป็นส่วนใหญ ่  ให ้ 2 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกบัรายการประเมินบางส่วน  ให ้ 1 คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 12 - 15 ด ี  
 8 - 11 พอใช้  
 ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรม   การท างานกลุ่ม 
 

ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 
 

ล าดับที ่
ชื่อ – สกุล 

ของผู้รบัการ 
ประเมนิ 

การแสดง 
ความคิดเหน็ 

การยอมรบัฟัง
คนอืน่ 

การท างาน 
ตามที่ได้รบั
มอบหมาย 

ความมีน้ าใจ 

การมี 
ส่วนร่วมในการ

ปรบัปรุง 
ผลงานกลุ่ม 

รวม 
15  

คะแนน 

 3  2  1  3  2  1  3  2  1  3  2  1  3  2  1 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                               ............../.................../................ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยา่งสม่ าเสมอ ให ้ 3    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให ้   2    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้ ให ้   1    คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 12 - 15 ด ี  
 8 - 11 พอใช้  
 ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง  

 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  
ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 
 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
3 2 1 

1. รักชาติ ศาสน์ 
 กษัตริย ์

1.1  ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และบอกความหมายของ 
 เพลงชาต ิ

   

1.2 ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าท่ีของนักเรียน ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการ 
 ท างานกับสมาชิกในห้องเรียน 

   

1.3 เข้าร่วมกิจกรรมทีส่ร้างความสามคัคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อ 
 โรงเรียนและชุมชน 

   

1.4 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนบัถือ ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา 
 และเป็นตัวอย่างที่ดีของศาสนิกชน 

   

1.5 เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทีเ่กี่ยวกับสถาบัน 
 พระมหากษตัริยต์ามที่โรงเรียนและชุมชนจัดขึ้น ช่ืนชมในพระราชกรณียกิจ 
 พระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ 

   

2. ซ่ือสัตย์ สุจริต 2.1 ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริง    
2.2 ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวที่จะท าความผดิ ท าตาม
 สัญญาที่ตนให้ไว้กับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง และคร ู

   

2.3 ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง และเป็นแบบอย่างท่ีดีแกเ่พื่อนด้าน
 ความซื่อสัตย ์

   

3. มีวินัย รับผิดชอบ 3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัวและ 
 โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
 มีความรับผิดชอบ 

   

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1 ตั้งใจเรียน    
4.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน    
4.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูต้่างๆ    
4.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสอื เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยตี่างๆ 
 แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรยีน และเลือกใช้สื่อไดอ้ย่าง 
 เหมาะสม 

   

4.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู ้    
4.6 แลกเปลีย่นความรู้ ด้วยวิธีการต่างๆ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน    

 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ต่อ) 
 
ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 
 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
3 2 1 

5. อยู่อย่างพอเพียง 5.1 ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยดั    
5.2 ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คณุค่า    
5.3 ใช้จ่ายอย่างประหยดัและมีการเกบ็ออมเงิน    

6. มุ่งมั่นในการ 
 ท างาน 

6.1 มีความตั้งใจและพยายามในการท างานท่ีได้รับมอบหมาย    
6.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานส าเร็จ    

7. รักความเป็นไทย 7.1  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย    
7.2 เห็นคุณคา่และปฏิบัตตินตามวัฒนธรรมไทย    

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครทู างาน    
8.2 อาสาท างาน ช่วยคิด ช่วยท า และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น    
8.3 ดูแล รักษาทรัพย์สมบตัิและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรยีน ชุมชน    
8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน    

 
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                              ............../.................../................ 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ ให้   3   คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้   2   คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง ให้   1   คะแนน 
 
 
  

       
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บันทึกหลังแผนการสอน 
 
  ด้านความรู้ 
        
        
  ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
        
        
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
        
        
  ด้านอื่นๆ  (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมทีม่ีปัญหาของนักเรียนเปน็รายบุคคล (ถ้ามี))  
        
        
 
 
  
  ปัญหา/อุปสรรค 
        
        
  แนวทางการแก้ไข 
        
        
 

ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ข้อเสนอแนะ      
        
   ลงชื่อ      
   (                     ) 
   ต าแหน่ง      
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน  
 
 ตอนที่ 1 นักเรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดของหน่วยการเรียนรู ้
    ต่อไปนี้    ส 4.1  (ป.3/2)      
  ด้านความรู ้ 
          
          
     (จ านวน   คน  คิดเป็นร้อยละ                 ) 
  ด้านสมรรถนะส าคญัของผู้เรียน 
          
          
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
          
          
  ด้านอื่นๆ  (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมที่มีปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี)) 
          
          

 สรุปผลจากการประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) ประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
  ระดับคณุภาพดี จ านวน   คน คิดเป็นร้อยละ      
  ระดับคณุภาพพอใช้ จ านวน   คน คิดเป็นร้อยละ      
  ระดับคณุภาพปรับปรุง จ านวน   คน คิดเป็นร้อยละ      

  ปัญหา/อุปสรรค 
           
           
  แนวทางการแก้ไข 
           
 
           

ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ข้อเสนอแนะ        
           
       ลงช่ือ      
       (              ) 
                    ต าแหน่ง      
 
 



 
ตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณภาพนักเรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ด้านคุณภาพผู้เรียน) 

ร้อยละ 

มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสนุทรียภาพ  
1.3  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ    
1.4   มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  

 1.3    ปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะท่ีเสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย 
อุบัติเหตุ      และปัญหาทางเพศ  

 

 1.4    เห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
 1.5   มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีและให้เกียรติผู้อื่น  
 1.6   สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ  
มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  

2.2   มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร    
  2.2    เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  
 2.3    ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง   
 2.4    ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
3.1  มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว   
  3.2    มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม  
 3.3    เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน   
 3.4    ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน  
มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คดิสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหา                     
ได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล 

 

4.1  สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง   
  4.2    น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง  
 4.3    ก าหนดเปูาหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ   
 4.4    มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ  
มาตรฐานที่ 5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  
5.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์   
  5.2    ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์  
 5.3    ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์   
 5.4    ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์  
มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดี   
  ต่ออาชีพสุจริต 

 

6.1  วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ   
  6.2    ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง  
 6.3    ท างานร่วมกับผู้อื่นได้   
 6.4    มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ  

 

 
 
 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 2    เรื่องราวส าคัญของโรงเรียนและชุมชน 
เวลา  5  ชั่วโมง 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 ส 4.1 ป.3/2 แสดงล าดับเหตุการณ์ส าคัญของโรงเรียนและชุมชน โดยระบุหลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 

2. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 การสืบค้นและรวบรวมข้อมูลจากหลักฐาน และแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างมีระบบขั้นตอน ช่วยให้สามารถล าดับเหตุการณ์
ส าคัญที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชนได้สอดคล้องกับความเป็นจริง 
 

3. สาระการเรียนรู้ 
 3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  1) วิธีการสืบค้นเหตุการณ์ส าคัญของโรงเรียนและชุมชน โดยใช้หลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
  2) ใช้เส้นเวลา (Time Line) ล าดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชน 
 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น    
   (พิจารณาตามหลักสตูรสถานศึกษา) 
 

4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
 4.2 ความสามารถในการคิด 
  1) ทักษะการส ารวจ 
  2) ทักษะการวิเคราะห์ 
  3) ทักษะการเชื่อมโยง 
  4) ทักษะการน าความรู้ไปใช้ 
 4.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย   
 2. ใฝุเรียนรู้    
 3. มีความรับผิดชอบ 
 4. มุ่งม่ันในการท างาน 
 
6. ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 รายงาน เรื่อง ประวัติความเป็นมาของชุมชน 
 
 
 
 
 
 



7. การวัดและการประเมินผล 
 7.1 การประเมินก่อนเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เรื่องราวส าคัญของโรงเรียนและชุมชน 
 7.2 การประเมินระหว่างการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
  1) ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่อง โรงเรียนของเรา 
  2) ตรวจใบงานที่ 2.1 เรื่อง เหตุการณ์ส าคัญในโรงเรียนของเรา 
  3) ประเมินการน าเสนอผลงาน 
    4) สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
    5) สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 7.3 การประเมินหลงัเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เรื่องราวส าคัญของโรงเรียนและชุมชน 
 7.4 การประเมินชิน้งาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
  - ตรวจรายงาน เรื่อง ประวัติความเป็นมาของชุมชน 
 
8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง เร่ืองราวส าคัญของโรงเรียนและชมุชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



เร่ืองที่ 1   โรงเรียนและชุมชนของเรา                                                               เวลา  1-2  ชั่วโมง 
วิธีสอนแบบสบืเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E)                                                                                                            

 
ขั้นที่ 1  กระตุ้นความสนใจ (Engage) 

4. ครูให้นักเรียนร้องเพลง โรงเรียนของเราน่าอยู่ จากนั้นให้นักเรียนแต่ละคนแสดงเหตุผลว่า เพราะเหตุใดนักเรียนจึงชอบ
มาโรงเรียน 

5. ครูตั้งประเด็นค าถามเก่ียวกับโรงเรียนให้นักเรียนช่วยกันตอบ จากนั้นครูอธิบายเพ่ือเชื่อมโยงว่า โรงเรียนเป็นสถานที่ท่ีมี
ความส าคัญ หากต้องการรู้เรื่องราวต่างๆ ของโรงเรียนจะต้องรู้จักสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ  
 ของโรงเรียน 

 
ขั้นที่ 2  ส ารวจค้นหา (Explore) 
 นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ตามความสมัครใจ จากนั้นร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง โรงเรียนและชุมชนของเรา  
จากหนังสือเรียน  
 
ขั้นที่ 3  อธิบายความรู้  (Explain) 
 นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มผลัดกันอธิบายความรู้เกี่ยวกับประเภทของหลักฐานที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนและ
ชุมชน พร้อมยกตัวอย่างประกอบ   
 
ขั้นที่ 4  ขยายความเข้าใจ (Expand) 

5. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ ของโรงเรียน เพ่ือหาค าตอบจากประเด็นค าถาม ขั้นที่ 1 
6. สมาชิกแต่ละกลุ่มรวบรวมข้อมูล หลักฐานต่างๆ มาอภิปรายและและเรียบเรียงข้อมูลเพื่อตอบประเด็นค าถาม 
7. นักเรียนแต่ละกลุ่มบันทึกข้อมูลลงในใบงานที่ 1.1 เรื่อง โรงเรียนของเรา 

 
ขั้นที่ 5  ตรวจสอบผล  (Evaluate) 

3. ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอใบงานที่ 1.1 จากนั้นให้สมาชิกในกลุ่มอ่ืนสอบถามข้อสงสัยเป็นรายกลุ่ม 
4. นักเรียนช่วยกันสรุปวิธีการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ ของโรงเรียน พร้อมบอกประโยชน์ที่ได้รับจากการ

 ปฏิบัติกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เร่ืองที่ 2   การล าดับเร่ืองราวตามเวลา                                                              เวลา  1  ชั่วโมง 
วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ 

 
ขั้นที่ 1 สังเกต ตระหนัก  

5. ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างการเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนที่นักเรียนประทับใจมากท่ีสุด 1 กิจกรรม พร้อมแสดงเหตุผล
ประกอบ จากนั้นครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจถึงความส าคัญของเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดข้ึนในโรงเรียน 

6. ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ส าคัญต่างๆ ที่เกิดข้ึนในโรงเรียน แล้วน า
เหตุการณ์ดังกล่าวมาเรียงล าดับโดยใช้เส้นเวลา 

7. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาตัวอย่างการล าดับเรื่องราวตามเวลา จากหนังสือเรียน 
8. ครูอธิบายวิธีการเรียงล าดับเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดข้ึนของโรงเรียน และการเรียงล าดับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนโดยใช้ 
 เส้นเวลา ประกอบแผนภาพการเรียงล าดับเหตุการณ์โดยใช้เส้นเวลา 

 
ขั้นที่ 2 วางแผนปฏิบัติ 

     ครูก าหนดวัตถุประสงค์ที่นักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องร่วมกันปฏิบัติ แล้วให้นักเรียนร่วมกันวางแผนค้นหาข้อมูลและแนวทาง
ค้นหาข้อมูล 
 
ขั้นที่ 3 ลงมือปฏิบัติ 
 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ส าคัญต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน แล้วน าเหตุการณ์ดังกล่าวมา
เรียงล าดับโดยใช้เส้นเวลาตามที่ได้วางแผนร่วมกัน 
 
ขั้นที่ 4 พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ 
 สมาชิกแต่ละกลุ่มน าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แล้วบันทึกผลลงในใบงานที่ 2.1 เรื่อง เหตุการณ์
ส าคัญในโรงเรียนของเรา จากนั้นตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน  
 
ขั้นที่ 5 สรุป  

1. ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้เส้นเวลาแสดงความเชื่อมโยงของล าดับเหตุการณ์ส าคัญต่างๆ ที่
เกิดข้ึนในโรงเรียน 

2. นักเรียนร่วมกันสรุปความส าคัญของการล าดับเหตุการณ์ส าคัญต่างๆ ที่เกิดข้ึนในโรงเรียนโดยใช้เส้นเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เร่ืองที่ 3   เรื่องราวส าคัญของชุมชน                                                          เวลา  1-2  ชั่วโมง 
วิธีสอนโดยใช้ทักษะกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 

 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  

1. ครูให้นักเรียนบอกชื่อหมู่บ้าน หรือชื่อชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่ โดยครูเขียนรวบรวมชื่อบนกระดาน จากนั้นให้นักเรียน
ที่รู้จักที่มาของชื่อหมู่บ้าน หรือชื่อชุมชนของตนเองมาเล่าให้เพื่อนฟัง 

2. ครูเล่าความเป็นมาของชื่อแยกแคราย ให้นักเรียนฟัง เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของการสืบค้นและรวบรวม
ข้อมูลในสิ่งที่สนใจในชุมชน  

  
ขั้นสอน 

 ขั้นที่ 1 รวบรวมข่าวสาร ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความรู้ และหลกัการ  

 ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นประวัติความเป็นมาของชุมชนที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียน    
 โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามที่ก าหนด 

 
  ขั้นที่ 2 ประเมินคุณค่าและประโยชน ์

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันประเมินค่าและประโยชน์ที่ได้จากหลักฐานในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลจาก
 หลักฐานหรือแหล่งข้อมูล  

2. ตัวแทนกลุ่มน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน โดยมีครูตรวจสอบความถูกต้อง 
 ขั้นที่ 3 เลือกและตัดสนิใจ 

     นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันเลือกและตัดสินใจสืบค้นหลักฐานหรือแหล่งข้อมูลประวัติความเป็นมาของชุมชนที่น่าเชื่อถือ
มากที่สุด 

 ขั้นที่ 4 ปฏิบัติ 
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นประวัติความเป็นมาของชุมชนที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนตามหลักฐาน หรือแหล่งข้อมูล 
   เพ่ือรวบรวมข้อมูล 
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนรายงานประวัติความเป็นมาของชุมชนที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนตามประเด็นที่ก าหนด 
3. ตัวแทนกลุ่มน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน จากนั้นครูตรวจสอบความถูกต้องและให้ข้อเสนอแนะ 

 

ขั้นสรุป 
    ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปประวัติความเป็นมาของชุมชนที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียน แล้วร่วมกันจัดปูายนิเทศเพ่ือเผยแพร่ความรู้ 
 
 

  นักเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง เร่ืองราวส าคัญของโรงเรียนและชมุชน 
9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 9.1 สื่อการเรียนรู ้
  1) หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.3 
  2) เอกสารประกอบการสอน 
  3) เพลงโรงเรียนของเราน่าอยู่ 
  4) แผนภาพการเรียงล าดับเหตุการณ์โดยใช้เส้นเวลา 



  5) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง โรงเรียนของเรา 
  6) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง เหตุการณ์ส าคัญในโรงเรียนของเรา 
 9.2 แหล่งการเรียนรู ้
  1) ห้องสมุด 
  2) บุคลากรในโรงเรียน 
  3) โรงเรียน 
  4) ผู้ปกครอง   
  5) ผู้รู้ในชุมชน 
  6) ชุมชน    
  7) ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 

แบบประเมินรายงาน เรื่อง ประวัติความเป็นมาของชุมชน 
 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
1. การสืบค้นและการ 
 รวบรวมข้อมลู 

สืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมลู 
ที่น่าเชื่อถือ เป็นไปตามล าดับ
ขั้นตอน และรวบรวมข้อมลู 
เป็นระบบ 

สืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมลู 
ที่น่าเชื่อถือ เป็นไปตามล าดับ
ขั้นตอนเป็นส่วนใหญ่  
และรวบรวมข้อมลูเป็นระบบ 

สืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมลู 
ที่น่าเชื่อถือเป็นส่วนใหญ ่
แต่ไมเ่ป็นไปตามล าดับขั้นตอน
และรวบรวมข้อมลู 
ไม่เป็นระบบ 

2. การล าดับเหตุการณ์ 
 ส าคัญท่ีเกิดขึ้น 
 ในชุมชน  

ล าดับเหตุการณส์ าคัญทีเ่กิดขึ้น 
ในชุมชนได้ถูกต้องตามล าดับเวลา 

ล าดับเหตุการณส์ าคัญทีเ่กิดขึ้นใน
ชุมชนได้ถูกต้องตามล าดับเวลา
เป็นส่วนใหญ ่

ไม่ได้ล าดับเหตุการณส์ าคัญ 
ที่เกิดขึ้นในชุมชนตามล าดับเวลา 

3. การใช้เส้นเวลาล าดับ 
 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน 
 ชุมชน 

ใช้เส้นเวลาล าดับเหตุการณ ์
ที่เกิดขึ้นในชุมชนได้ถูกต้อง  
และเข้าใจง่าย 

ใช้เส้นเวลาล าดับเหตุการณ ์
ที่เกิดขึ้นในชุมชนได้ถูกต้อง 
เป็นส่วนใหญ่ และเข้าใจง่าย 

ใช้เส้นเวลาล าดับเหตุการณ ์
ที่เกิดขึ้นในชุมชนไม่ถูกต้อง 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ได้คะแนน       คะแนนเตม็ 

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว  
 

1. ใครควรจะให้ข้อมูลความเป็นมาของโรงเรียน ได้น่าเช่ือถือ 
 มากที่สุด 

ก. แม่ค้า     
ข. ครูใหญ ่
ค. คนในชุมชน 
ง. เพื่อนนักเรียน 

 
2. แหล่งข้อมูลใด เป็นเอกสารส าคญัของโรงเรียน 
 ก. หนังสือท าเนียบรุ่น      
 ข. ปูายประกาศของโรงเรียน 
 ค. บันทึกการท่องเที่ยวของครู 
 ง. ทะเบียนประวัติของนักเรียน 
 
3. พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เป็นหลักฐานลกัษณะใด     

ก. ภาพถ่าย          
ข. รูปปั้นบุคคล      
ค. สถานท่ีส าคญั 
ง. สิ่งของเครื่องใช้ 

 
4. หลักฐานใดให้ข้อมลูแตกต่างจากหลักฐานอื่นๆ 
 ก. หนังสือประวัติชุมชน                     
 ข. ศาลากลางจังหวัด 
 ค. รูปปั้นเจ้าเมือง     
 ง. อนุสาวรีย ์
 
5. การซักถามเป็นข้ันตอนใดในวิธีการทางประวัติศาสตร์   

จ. การตรวจสอบข้อมลู                   
ฉ. การรวบรวมข้อมูล                   
ช. การน าเสนอข้อมูล      
ซ. การก าหนดหัวข้อ 

 6. ข้อมูลชุมชนที่มีความน่าเช่ือถือ ควรผ่านขั้นตอนใด 
จ. การก าหนดหัวข้อ 
ฉ. การน าเสนอหัวข้อ                    
ช. การรวบรวมข้อมูล 
ซ. การตรวจสอบข้อมลู 

 
7. การใช้เส้นเวลา (Time Line) มีประโยชน์อย่างไร 
 ก. ท าให้แยกข้อมูลได้ง่าย                
 ข. ท าให้มีความน่าเช่ือถือ       
 ค. เรียงล าดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไดต้อ่เนื่องกัน      
 ง. ลดปัญหาในการใช้ภาษาในการบรรยายเหตุการณ ์
 
8. ข้อใดเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน 
 ก. สูติบัตร      
 ข. ทะเบียนบ้าน 
 ค. เว็บไซต์ของโรงเรียน     
 ง. บัตรประจ าตัวประชาชน 
 
9. การสืบค้นประวัติของชุมชน ท าให้นักเรียนเกดิความรู้สึก 
 อย่างไร 

ก. ตื่นเต้น      
ข. ภาคภูมิใจ 
ค. เบื่อหน่าย      
ง. อยากรู้อยากเห็น 

 
10.  การศึกษาเหตุการณ์ส าคัญของโรงเรียนและชุมชน  
  มีประโยชน์อย่างไร 
 ก. ทราบความต่อเนื่องของการเปลี่ยนแปลง     
 ข. เลือกที่เรยีนและที่อาศยัได้เหมาะสมกับตนเอง 
 ค. ท าให้เล่าเรื่องโรงเรยีนและชุมชนได้สนุกมากข้ึน     
 ง. คาดเดาเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตได้ 

                                                                                                                    ตัวชี้วัด ส 4.1 ข้อ 2 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1    ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน 

                                                                                                                                                         
เวลา 1-2  ชั่วโมง 

1. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคม เป็นปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน 
 
2. ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 2.1 ตัวชี้วัด 
  ส 4.2 ป.3/1 ระบุปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถ่ินฐานและพัฒนาการของชุมชน 

2.8 จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1) อธิบายลักษณะของปัจจัยทางภูมิศาสตร์ได้ 
2) อธิบายลักษณะของปัจจัยทางสังคมได้ 
3) จ าแนกความแตกต่างของปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคมได้ 

 
3. สาระการเรียนรู้ 

3.7 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  1) ปัจจัยการตั้งถ่ินฐานของชุมชนซึ่งข้ึนอยู่กับปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคม เช่น ความเจริญ 
   ทางเทคโนโลยี การคมนาคม ความปลอดภัย 
  2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของชุมชนทั้งปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคม 
 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  (พิจารณาตามหลักสตูรสถานศึกษา) 
 
4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
 4.2 ความสามารถในการคิด 
  1) ทักษะการส ารวจ   2) ทักษะการวิเคราะห์ 
  3) ทักษะการเชื่อมโยง 
 4.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์   
 1. ใฝุเรียนรู้       2. มีความรับผิดชอบ  
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
 
 
 
 
 



6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 

 วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด 
 

ชั่วโมงที่ 1 
  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3  เร่ือง ถิ่นฐานไทย (1) 

ขั้นที่ 1  สังเกต   

สื่อการเรียนรู้   :   บัตรภาพ  ค าถามกระตุ้นความคิด 

 สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ มีผลต่อ 
 วิถีชีวิตของคนในชุมชหรือไม่ จงอธิบาย 

 (มีผลต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน เช่น ชุมชน 
 ที่อาศัยอยู่ริมน้ ามักจะประกอบอาชีพประมง  
 ท าการเกษตร และมีประเพณี หรือกิจกรรม 
 ที่เกี่ยวกบัน้ า เช่น แข่งเรือ โยนบัว โล้กระทะ) 

 
 

1.  ครูน าบัตรภาพมาแสดงท่ีหน้าช้ันเรียน แล้วให้นักเรียนพิจารณาว่า 
ภาพดังกล่าวมคีวามสมัพันธ์ หรือมีความเช่ือมโยงกันอย่างไร 

2.  ครูสุ่มเรียกตัวแทนนักเรยีน 2-3 คน ออกมาอธิบายความสมัพันธ์หรือ
ความเชื่อมโยงของภาพต่างๆ  

3.  ครูก าหนดประเด็นในการเชื่อมโยงว่า วิถีชีวิตริมน้ า จากน้ันอธิบาย
ความสัมพันธ์ หรือความเชื่อมโยงกันของภาพดังกล่าวให้นักเรียน
สังเกตเกี่ยวกับปจัจัยที่มีอิทธิพลตอ่การตั้งถ่ินฐานและการด าเนินวิถี
ชีวิตของคนในชุมชน 

4.  นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 

 

 

ขั้นที่ 2  จ าแนกความแตกต่าง   

สื่อการเรียนรู้   :   1. หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.3 
        2. บัตรภาพ 

   

1.  นักเรียนรวมกลุ่มกันตามความสมคัรใจ กลุ่มละ 4 คน จากนั้นให้แต่
ละกลุม่ร่วมกันศึกษาความรูเ้รื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ    ตั้งถิ่น
ฐานและพัฒนาการของชุมชน จากหนังสือเรียน 

2.  สมาชกิในแต่ละกลุม่ผลัดกันอธิบายลักษณะของปัจจัยทางภูมิศาสตร ์
และปัจจยัทางสังคม จากนั้นร่วมกนัจ าแนกความแตกต่างของปัจจัย
ทางภูมิศาสตร์และปัจจยัทางสังคม 

3.  ครูให้นักเรียนแต่ละกลุม่ร่วมกันจ าแนกบัตรภาพที่ครูน ามาแสดงในข้ัน
ที่ 1 ว่า บัตรภาพใดเป็นปัจจัยทางภูมิศาสตร์ และบตัรภาพใดเป็น
ปัจจัยทางสังคมที่มผีลต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชนและการพัฒนาของ
ชุมชน 

4.  นักเรียนแตล่ะกลุ่มสรุปผล แล้วส่งตัวแทนออกมาน าเสนอผลการ
จ าแนกท่ีหน้าช้ันเรียน พร้อมอธิบายประกอบ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นที่ 3  หาลักษณะร่วม   

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้   :   —  ค าถามกระตุ้นความคิด 

 การประกอบอาชีพที่ไม่เหมาะสมกับสภาพ 
 ภูมิศาสตร์ จะเกิดผลกระทบอย่างไร 
 (พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้  
 อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 
 

1.  ครูให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ว่า ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทาง
สังคมมผีลต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชนและการพัฒนาของชุมชนอย่างไร 

2.  นักเรียนแตล่ะกลุ่มสรุปผลการวิเคราะห์ จากนั้นสุ่มเรียกตัวแทน
นักเรียนรายงานผลการวิเคราะห์ทีห่น้าช้ันเรียน 

3.  นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 

 

 

ชั่วโมงที่ 2 
ขั้นที่ 4  ระบุความคิดรวบยอด 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้   :   —   

1.  นักเรียนร่วมกันอธิบายและยกตัวอย่างปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัย
ทางสังคมที่มีผลต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชนและการพัฒนาของชุมชน 
เช่น 
1) การเลือกตั้งถ่ินฐานบริเวณที่ราบลุม่แม่น้ าจะส่งผลต่อการ 

  ประกอบอาชีพ และการด ารงชีวิตอย่างไร 
2) การลงแขกเกี่ยวข้าว แสดงให้เห็นถึงปัจจัยทางภูมิศาสตร ์

  และปัจจยัทางสังคมอย่างไร 
2.  นักเรียนแตล่ะกลุ่มอธิบายค าตอบและยกตัวอย่างประกอบ 

 

 

ขั้นที่ 5  ทดสอบและน าไปใช้   

สื่อการเรียนรู้   :  ใบงานที่ 1.1   
 

     นักเรียนท าใบงานที่ 1.1 เรื่อง ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และทางสงัคม 
ที่มีอิทธิพลต่อชุมชน  เมื่อนักเรียนท าใบงานเสร็จแล้วให้น าส่งครตูรวจ 
 

 

7. การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ ์
ตรวจแบบทดสอบก่อนเรยีน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แบบทดสอบก่อนเรยีน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 (ประเมินตามสภาพจริง) 

ตรวจใบงานท่ี 1.1 ใบงานท่ี 1.1  ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์
ประเมินการน าเสนอผลงาน แบบประเมินการน าเสนอผลงาน ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์
สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์
สังเกตการใฝุเรยีนรู้  มีความรับผิดชอบ 
และมุ่งมั่นในการท างาน 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

 
 
 
 
 



8. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 8.1 สื่อการเรียนรู ้
  1) หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.3  
  2) บัตรภาพ 
  3) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อชุมชน   
 8.2 แหล่งการเรียนรู ้
  — 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัตรภาพ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพบ้านริมคลอง 

    
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประเพณีโยนบัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพตักบาตรริมคลอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพตลาดน้ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพการแข่งเรือประจ าปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแพผักกระเฉด 

 
 
 
 


 



ใบงานที่ 1.1 เรือ่ง  ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อชมุชน   
 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนดูภาพ แล้วระบุปัจจัยทางภูมิศาสตร์ หรือปัจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อชุมชน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
      
     
     
      

          
      
      

          
      
     
     

          
      
      



เฉลย ใบงานที่ 1.1 เรือ่ง  ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และทางสังคม 
      ที่มีอิทธพิลต่อชุมชน   
 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนดูภาพ แล้วระบุปัจจัยทางภูมิศาสตร์ หรือปัจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อชุมชน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    เป็นอทิธพิลของปัจจยัทางภมูศิาสตร ์  
ชุมชนทีต่ัง้อยู่ในบรเิวณทีเ่ป็นทะเลจะประกอบ  
อาชพีประมงน ้าเคม็   
     
      

    เป็นอทิธพิลของปัจจยัทางภมูศิาสตร ์  
ชุมชนทีต่ัง้อยู่ในบรเิวณเทอืกเขาสงูทีม่อีากาศ
หนาวเยน็ จะสามารถปลกูดอกไมเ้มอืงหนาวไดด้ี
     

    เป็นอทิธพิลของปัจจยัทางภมูศิาสตร ์  
ชุมชนทีต่ัง้อยู่ในบรเิวณรมิแม่น ้า มกัจะสรา้งบา้น
ทีย่กพื้นสงู เพือ่เป็นการป้องกนัน ้าท่วม  
     

    เป็นอทิธพิลของปัจจยัทางสงัคม   
ชุมชนทีต่ัง้อยู่ในบรเิวณแหล่งน ้า จะมกีารจดั  
ประเพณีแขง่เรอืยาว   
  



แบบประเมิน     การน าเสนอผลงาน 
 

 

ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 
 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1 เนื้อหาละเอียดชัดเจน    
2 ความถูกต้องของเนื้อหา    
3 ภาษาท่ีใช้เข้าใจง่าย    
4 ประโยชน์ที่ได้จากการน าเสนอ    
5 วิธีการน าเสนอผลงาน    

                                                                                 รวม  
 

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 
                                                                                   ............../.................../................ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกบัรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน  ให ้ 3 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกบัรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่  ให ้ 2 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกบัรายการประเมินบางส่วน  ให ้ 1 คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 12 - 15 ด ี  
 8 - 11 พอใช้  
 ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรม   การท างานกลุ่ม 
 

ชื่อกลุ่ม                      ชั้น       
 

ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 
 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1 การแบ่งหน้าที่กันอย่างเหมาะสม    
2 ความร่วมมือกันท างาน    
3 การแสดงความคิดเห็น    
4 การรับฟังความคิดเห็น    
5 ความมีน้ าใจช่วยเหลือกัน    

                                                                                 รวม  
 

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 
                                                                                   ............../.................../................ 

 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยา่งสม่ าเสมอ ให ้ 3    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให ้   2    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้ ให ้   1    คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 12 - 15 ด ี  
 8 - 11 พอใช้  
 ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  
ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 
 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
3 2 1 

1. รักชาติ ศาสน์ 
 กษัตริย ์

1.1  ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และบอกความหมายของ 
 เพลงชาต ิ

   

1.2 ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าท่ีของนักเรียน ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการ 
 ท างานกับสมาชิกในห้องเรียน 

   

1.3 เข้าร่วมกิจกรรมทีส่ร้างความสามคัคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อ 
 โรงเรียนและชุมชน 

   

1.4 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนบัถือ ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา 
 และเป็นตัวอย่างที่ดีของศาสนิกชน 

   

1.5 เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทีเ่กี่ยวกับสถาบัน 
 พระมหากษตัริยต์ามที่โรงเรียนและชุมชนจัดขึ้น ช่ืนชมในพระราชกรณียกิจ 
 พระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ 

   

2. ซ่ือสัตย์ สุจริต 2.1 ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริง    
2.2 ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวที่จะท าความผดิ ท าตาม
 สัญญาที่ตนให้ไว้กับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง และคร ู

   

2.3 ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง และเป็นแบบอย่างท่ีดีแกเ่พื่อนด้าน
 ความซื่อสัตย ์

   

3. มีวินัย รับผิดชอบ 3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัวและ 
 โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
 มีความรับผิดชอบ 

   

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1 ตั้งใจเรียน    
4.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน    
4.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูต้่างๆ    
4.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสอื เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยตี่างๆ 
 แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรยีน และเลือกใช้สื่อไดอ้ย่าง 
 เหมาะสม 

   

4.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู ้    
4.6 แลกเปลีย่นความรู้ ด้วยวิธีการต่างๆ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน    

 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ต่อ) 
 
ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 
 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
3 2 1 

5. อยู่อย่างพอเพียง 5.1 ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยดั    
5.2 ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คณุค่า    
5.3 ใช้จ่ายอย่างประหยดัและมีการเกบ็ออมเงิน    

6. มุ่งมั่นในการ 
 ท างาน 

6.1 มีความตั้งใจและพยายามในการท างานท่ีได้รับมอบหมาย    
6.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานส าเร็จ    

7. รักความเป็นไทย 7.1  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย    
7.2 เห็นคุณคา่และปฏิบัตตินตามวัฒนธรรมไทย    

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครทู างาน    
8.2 อาสาท างาน ช่วยคิด ช่วยท า และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น    
8.3 ดูแล รักษาทรัพย์สมบตัิและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรยีน ชุมชน    
8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน    

 
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                              ............../.................../................ 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ ให้   3   คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้   2   คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง ให้   1   คะแนน 
 
 
  

       
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บันทึกหลังแผนการสอน 
 
  ด้านความรู้ 
        
        
  ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
        
        
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
        
        
  ด้านอื่นๆ  (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมทีม่ีปัญหาของนักเรียนเปน็รายบุคคล (ถ้ามี))  
        
        
 
 
  
  ปัญหา/อุปสรรค 
        
        
  แนวทางการแก้ไข 
        
        
 

ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ข้อเสนอแนะ      
        
   ลงชื่อ      
   (                     ) 
   ต าแหน่ง      
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2    ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคเหนือ 
                                                                                                                                                         

เวลา 1-2  ชั่วโมง 
1. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 ลักษณะของการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคเหนือ มีผลมาจากอิทธิพลของปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทาง
สังคม 
 
2. ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 2.1 ตัวชี้วัด 
  ส 4.2 ป.3/1 ระบุปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถ่ินฐานและพัฒนาการของชุมชน 

2.9 จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
4) อธิบายลักษณะทางภูมิศาสตร์ของชุมชนภาคเหนือได้ 
5) อธิบายลักษณะทางสังคมของชุมชนภาคเหนือได้ 
6) วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถ่ินฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคเหนือได้ 

 
3. สาระการเรียนรู้ 

3.8 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  1) ปัจจัยการตั้งถ่ินฐานของชุมชนซึ่งข้ึนอยู่กับปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคม เช่น ความเจริญ 
   ทางเทคโนโลยี การคมนาคม ความปลอดภัย 
  2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของชุมชนทั้งปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคม 
 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  (พิจารณาตามหลักสตูรสถานศึกษา) 
 
4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
 4.2 ความสามารถในการคิด 
  1) ทักษะการส ารวจ  2) ทักษะการวิเคราะห์ 3) ทักษะการเชื่อมโยง 
 4.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. ใฝุเรียนรู้   2. มีความรับผิดชอบ  3. มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 



6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 

 วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) 
 

ชั่วโมงที่ 1 
ขั้นที่ 1  กระตุ้นความสนใจ 
สื่อการเรียนรู้   :   บัตรภาพ  ค าถามกระตุ้นความคิด 

 พื้นที่ในภาคเหนือมีลักษณะอย่างไร 

 (พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขา มีปุาไม้หนาแน่น   
 มีที่ราบระหวา่งหุบเขา และมีแม่น้ าไหลผ่าน) 

6.  ครูน าบัตรภาพมาแสดงให้นักเรียนดูที่หน้าช้ันเรียน จากนั้นให้นักเรียน
บอกช่ือภาพ หรือบอกลักษณะของภาพว่ากิจกรรมที่แสดงเป็นประเพณี 
หรือเอกลักษณ์ของท้องถิ่นใด 

7.  ครูเฉลยค าตอบที่ถูกต้อง จากน้ันอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของ ประเพณี 
หรือเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาคเหนืออย่างคร่าวๆ 

8.  นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 

 

 

ขั้นที่ 2  ส ารวจค้นหา   

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้   :   1. หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.3  
         2. ห้องสมุด  

  

 

1.  ครูให้นักเรียนรวมกลุ่มเดิม (จากแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 1) จากนั้น
ร่วมกันศึกษาและสืบค้นความรูเ้รือ่ง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตั้ง 

  ถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน : ชุมชนภาคเหนือ จากหนังสือ- 
  เรียน และห้องสมดุ ตามประเด็นที่ก าหนด ดังน้ี 

1) ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการเลือกตั้งถ่ินฐานของชุมชน 
 ภาคเหนือ 

2) ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการด ารงชีวิตของผู้คนของชุมชน 
 ภาคเหนือ 

3) ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการประกอบอาชีพและการ 
 สร้างสรรค์วัฒนธรรมประเพณีของชุมชนภาคเหนือ 

4) ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อพัฒนาการของชุมชนภาคเหนือ 
5) ปัจจัยทางสังคมที่มผีลต่อพัฒนาการของชุมชนภาคเหนือ 

2.  นักเรียนแตล่ะกลุ่มร่วมกันวางแผน และแบ่งหน้าท่ีกันรับผิดชอบ  ใน
การศึกษาและสืบค้นความรูต้ามประเด็นท่ีก าหนด แล้วบันทึกความรู้ลง
ในแบบบันทึกการอ่าน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชั่วโมงที่ 2 
ขั้นที่ 3  อธิบายความรู้   
สื่อการเรียนรู้   :    ใบงานที ่2.1   
 

1.  สมาชิกในแต่ละกลุม่ผลัดกันอธิบายความรูต้ามที่ศึกษา และซักถาม     
ข้อสงสัยจนสมาชิกในกลุ่มมีความรู้ความเข้าใจตรงกัน  

2.  นักเรียนแตล่ะกลุ่มร่วมกันอภิปรายและสรุปความรู้ในประเด็น 
ที่ก าหนดตามล าดับ 

3.  นักเรียนท าใบงานที่ 2.1 เรื่อง อิทธิพลของปัจจัยทางภูมิศาสตร์ เป็น
รายบุคคล  เมื่อเสร็จแล้วให้ตรวจความเรยีบร้อยก่อนน าส่งครู 

 

 

ขั้นที่ 4  ขยายความเข้าใจ  
สื่อการเรียนรู้   :    ใบงานที่ 2.2       

5.  ครูและนักเรียนร่วมกันเปรียบเทียบการประกอบอาชีพของคน 
ในชุมชนภาคเหนือในอดีตและปัจจุบัน เช่น  

- การประกอบอาชีพในอดีต มีการท าไร่เลื่อนลอย การปลูกฝิ่น 
- การประกอบอาชีพในปัจจุบัน มีการเพาะปลูกพืชและไม้ดอก 

 เมืองหนาว 
6.  ครูและนักเรียนสรุปผลการเปรียบเทียบ และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธพิล

ต่อการประกอบอาชีพของคนในชุมชนภาคเหนือ 
7.  นักเรียนแตล่ะกลุ่มร่วมกันท าใบงานที่ 2.2 เรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ

พัฒนาการของชุมชนภาคเหนือ 

 

 

ขั้นที่ 5  ตรวจสอบผล   

สื่อการเรียนรู้   :   ใบงานที่ 2.2  ค าถามกระตุ้นความคิด 

 เพราะเหตุใด ภาคเหนือจึงกลายเป็นเมอืง 
 ท่องเที่ยวในฤดูหนาว 

 (เพราะมีอากาศหนาว และมีเทือกเขาสงู ส่งผล 
 ให้ทิวทัศน์มีความสวยงาม และพืชเมืองหนาว 
 เจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้ดี) 

4.  ตัวแทนนักเรียนแตล่ะกลุ่มออกมาน าเสนอผลงานในใบงานท่ี 2.2 
5.  ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง และชมเชยกลุ่มที่ท า 

ใบงานได้ถูกต้อง เพื่อเป็นการเสรมิก าลังใจ 
6.  นักเรียนร่วมกันสรุปปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถ่ินฐานและพัฒนาการของ

ชุมชนภาคเหนือ 
7.  นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



7. การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ ์
ตรวจใบงานท่ี 2.1 ใบงานท่ี 2.1 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์
ตรวจใบงานท่ี 2.2 ใบงานท่ี 2.2 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์
ตรวจบันทึกการอ่าน แบบบันทึกการอ่าน ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์
ประเมินแบบการน าเสนอผลงาน แบบประเมินการน าเสนอผลงาน ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์
สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบคุคล แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์
สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์
สังเกตการใฝุเรยีนรู้ มีความรับผิดชอบ  
และมุ่งมั่นในการท างาน 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

 
8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 8.1 สื่อการเรียนรู ้
  1) หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.3  
  2) บัตรภาพ 
  3) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง อิทธิพลของปัจจัยทางภูมิศาสตร์ 
  4) ใบงานที่ 2.2 เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของชุมชนภาคเหนือ 
 8.2 แหล่งการเรียนรู ้
  -  ห้องสมุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัตรภาพ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 

    
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


 



 
ใบงานที่ 2.1 เรือ่ง อิทธิพลของปัจจัยทางภูมศิาสตร์        
 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิดแสดงปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการ 
   ของชุมชนภาคเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจยัทาง
ภมิูศาสตร ์
ของชุมชน
ภาคเหนือ 

 



เฉลย ใบงานที่ 2.1 เรือ่ง อิทธิพลของปัจจัยทางภูมศิาสตร์              
 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิดแสดงปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการ 
   ของชุมชนภาคเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจยัทาง
ภมิูศาสตร ์
ของชุมชน
ภาคเหนือ 

 

การประกอบอาชพีและการ
สรา้งสรรคว์ฒันธรรม
ประเพณีของชมุชน 

 

พฒันาการของชมุชน 

การตัง้ถิน่ฐาน การด ารงชวีติของผูค้น  
ในชมุชน 

 

เลอืกตัง้ถิน่ฐานบรเิวณ 

ทีร่าบเชงิเขา 
ปรบัวถิชีวีติใหเ้หมาะสม
กบัสภาพภูมศิาสตร ์

สรา้งฝายทดน ้าเพือ่ท า
การเกษตรในทีส่งู 

บชูาผสีบน ้ารมิแม่น ้า ลอยกระทงสาย เพือ่บชูา
และขอขมาพระแม่คงคา 

เพาะปลกูบนเทอืกเขา
แบบขัน้บนัได 

ปลกูพชืและดอกไม ้

เมอืงหนาว 



ใบงานที่ 2.2 เรือ่ง ปัจจัยที่มีอิทธิพลตอ่พฒันาการของชุมชนภาคเหนือ       
 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถ่ินฐานและพัฒนาการ 
   ของชุมชนภาคเหนือ 
 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของชุมชนภาคเหนือ 

 
 
       ปัจจัยทางภูมิศาสตร์                                   ปัจจัยทางสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     



เฉลย ใบงานที่ 2.2 เรือ่ง ปัจจัยที่มีอิทธิพลตอ่พฒันาการของชุมชนภาคเหนือ 
 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถ่ินฐานและพัฒนาการ 
   ของชุมชนภาคเหนือ 
 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของชุมชนภาคเหนือ 

 
 
       ปัจจัยทางภูมิศาสตร์                                   ปัจจัยทางสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดลุยพินิจของครูผูส้อน) 

 
 
 
 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     



แบบบันทึกการอ่าน 
  
ช่ือหนังสือ   ช่ือผู้แต่ง     นามปากกา     

ส านักพิมพ ์     สถานท่ีพิมพ์     ปีท่ีพิมพ์          

จ านวนหน้า     ราคา   บาท อ่านวันท่ี    เดือน    พ.ศ.    เวลา    
          
 1. สาระส าคัญของเรื่อง 
        
        
        
        

 2. วิเคราะห์ข้อคิด/ประโยชน์ที่ได้จากเรื่องที่อ่าน 
        
        

 3. สิ่งที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
        
        
        

 4. ข้อเสนอแนะของครู  
        
        
  

 ลงชื่อ      นักเรียน  ลงชื่อ            ผู้ปกครอง 
              (                         )          (                      ) 
 

ลงชื่อ                                      ครูผู้สอน 
                                                   (                       )  
 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลงานมีความสมบูรณ์ชัดเจน  ให ้ 3 คะแนน 
 ผลงานมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย ให ้ 2 คะแนน 
 ผลงานมีข้อบกพร่องมาก ให ้ 1 คะแนน 
      
 
 



แบบประเมิน     การน าเสนอผลงาน 
 

 

ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 
 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1 เนื้อหาละเอียดชัดเจน    
2 ความถูกต้องของเนื้อหา    
3 ภาษาท่ีใช้เข้าใจง่าย    
4 ประโยชน์ที่ได้จากการน าเสนอ    
5 วิธีการน าเสนอผลงาน    

                                                                                 รวม  
 

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 
                                                                                   ............../.................../................ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกบัรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน  ให ้ 3 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกบัรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่  ให ้ 2 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกบัรายการประเมินบางส่วน  ให ้ 1 คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 12 - 15 ด ี  
 8 - 11 พอใช้  
 ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรม     การท างานรายบุคคล 
 
ชื่อ                                                                                    ชั้น          
 

ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 
 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1 การแสดงความคิดเห็น    
2 การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น    
3 การท างานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    
4 ความมีน้ าใจ    
5 การตรงต่อเวลา    

                                                                                 รวม  
 

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 
                                                                                   ............../.................../................ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยา่งสม่ าเสมอ ให ้ 3    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให ้   2    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้ ให ้   1    คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 12 - 15 ด ี  
 8 - 11 พอใช้  
 ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรม   การท างานกลุ่ม 
 

ชื่อกลุ่ม                      ชั้น       
 

ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 
 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1 การแบ่งหน้าที่กันอย่างเหมาะสม    
2 ความร่วมมือกันท างาน    
3 การแสดงความคิดเห็น    
4 การรับฟังความคิดเห็น    
5 ความมีน้ าใจช่วยเหลือกัน    

                                                                                 รวม  
 

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 
                                                                                   ............../.................../................ 

 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยา่งสม่ าเสมอ ให ้ 3    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให ้   2    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้ ให ้   1    คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 12 - 15 ด ี  
 8 - 11 พอใช้  
 ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  
ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 
 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
3 2 1 

1. รักชาติ ศาสน์ 
 กษัตริย ์

1.1  ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และบอกความหมายของ 
 เพลงชาต ิ

   

1.2 ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าท่ีของนักเรียน ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการ 
 ท างานกับสมาชิกในห้องเรียน 

   

1.3 เข้าร่วมกิจกรรมทีส่ร้างความสามคัคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อ 
 โรงเรียนและชุมชน 

   

1.4 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนบัถือ ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา 
 และเป็นตัวอย่างที่ดีของศาสนิกชน 

   

1.5 เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทีเ่กี่ยวกับสถาบัน 
 พระมหากษตัริยต์ามที่โรงเรียนและชุมชนจัดขึ้น ช่ืนชมในพระราชกรณียกิจ 
 พระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ 

   

2. ซ่ือสัตย์ สุจริต 2.1 ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริง    
2.2 ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวที่จะท าความผดิ ท าตาม
 สัญญาที่ตนให้ไว้กับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง และคร ู

   

2.3 ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง และเป็นแบบอย่างท่ีดีแกเ่พื่อนด้าน
 ความซื่อสัตย ์

   

3. มีวินัย รับผิดชอบ 3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัวและ 
 โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
 มีความรับผิดชอบ 

   

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1 ตั้งใจเรียน    
4.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน    
4.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูต้่างๆ    
4.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสอื เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยตี่างๆ 
 แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรยีน และเลือกใช้สื่อไดอ้ย่าง 
 เหมาะสม 

   

4.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู ้    
4.6 แลกเปลีย่นความรู้ ด้วยวิธีการต่างๆ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน    

 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ต่อ) 
 
ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 
 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
3 2 1 

5. อยู่อย่างพอเพียง 5.1 ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยดั    
5.2 ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คณุค่า    
5.3 ใช้จ่ายอย่างประหยดัและมีการเกบ็ออมเงิน    

6. มุ่งมั่นในการ 
 ท างาน 

6.1 มีความตั้งใจและพยายามในการท างานท่ีได้รับมอบหมาย    
6.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานส าเร็จ    

7. รักความเป็นไทย 7.1  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย    
7.2 เห็นคุณคา่และปฏิบัตตินตามวัฒนธรรมไทย    

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครทู างาน    
8.2 อาสาท างาน ช่วยคิด ช่วยท า และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น    
8.3 ดูแล รักษาทรัพย์สมบตัิและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรยีน ชุมชน    
8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน    

 
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                              ............../.................../................ 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ ให้   3   คะแนน 
  พฤติกรรมทีป่ฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้   2   คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง ให้   1   คะแนน 
 
 
  

       
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บันทึกหลังแผนการสอน 
 
  ด้านความรู้ 
        
        
  ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
        
        
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
        
        
  ด้านอื่นๆ  (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมทีม่ีปัญหาของนักเรียนเปน็รายบุคคล (ถ้ามี))  
        
        
 
 
  
  ปัญหา/อุปสรรค 
        
        
  แนวทางการแก้ไข 
        
        
 

ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ข้อเสนอแนะ      
        
   ลงชื่อ      
   (                     ) 
   ต าแหน่ง      
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3    ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคกลาง 
                                                                                                                                                         

เวลา 1-2  ชั่วโมง 
1. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 ลักษณะของการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคกลาง มีผลมาจากอิทธิพลของปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทาง
สังคม 
 
2. ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 2.1 ตัวชี้วัด 
  ส 4.2 ป.3/1 ระบุปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถ่ินฐานและพัฒนาการของชุมชน 

2.10 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
7) อธิบายลักษณะของปัจจัยทางภูมิศาสตร์ของชุมชนภาคกลางได้ 
8) อธิบายลักษณะของปัจจัยทางสังคมของชุมชนภาคกลางได้ 
9) วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถ่ินฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคกลางได้ 

 
3. สาระการเรียนรู้ 

3.9 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  1) ปัจจัยการตั้งถ่ินฐานของชุมชนซึ่งข้ึนอยู่กับปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคม เช่น ความเจริญ 
   ทางเทคโนโลยี การคมนาคม ความปลอดภัย 
  2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของชุมชนทั้งปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคม 
 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  (พิจารณาตามหลักสตูรสถานศึกษา) 
 
4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
 4.2 ความสามารถในการคิด 
  1) ทักษะการส ารวจ  2) ทักษะการวิเคราะห์  3) ทักษะการเชื่อมโยง 
 4.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. ใฝุเรียนรู้    2. มีความรับผิดชอบ   3. มุ่งม่ันในการท างาน 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 

 วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ 
 

 

 

 



ชั่วโมงที่ 1 
ขั้นที่ 1  สังเกต ตระหนัก 
สื่อการเรียนรู้   :   บัตรภาพ  ค าถามกระตุ้นความคิด 

 สภาพภูมิประเทศที่แตกต่างกันในแต่ละภาค  
 จะมีผลต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบ 
 อาชีพของคนในภาคน้ันๆ หรือไม่ จงอธิบาย 
 เหตุผล 

 (พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน 
 ดุลยพินิจของครูผู้สอน) 
 

9.  ครูน าบัตรภาพมาแสดงให้นักเรียนดูที่หน้าช้ันเรียน จากนั้นคร ู
ตั้งประเด็นค าถามให้นักเรียนสังเกต และตอบค าถาม ดังนี ้

- ภาพที่ 1 และภาพที่ 2 เป็นการท านาท่ีมีความแตกต่างกัน 
 อย่างไร 

- ภาพที่ 1 และภาพที่ 2 เป็นการท านาท่ีเหมาะสมกับสภาพ 
 ทางภูมิประเทศใด 

- ภาพที่ 3 และภาพที่ 4 เป็นการสญัจรที่มักจะปรากฏให้เห็น 
 ในชุมชนที่มีท่ีตั้งในสภาพภูมิประเทศใด 

10.  ครูตรวจสอบค าตอบ และอธิบายเช่ือมโยงเพื่อให้นักเรียน
เข้าใจว่า  สภาพภมูิประเทศเป็นปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันของคนในชุมชน 

11.  นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 

 

 

ขั้นที่ 2  วางแผนปฏิบัติ   

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้   :   —   
 

3.  ครูให้นักเรียนรวมกลุ่มเดิม (จากแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 1) จากนั้น 
  ร่วมกันศึกษาและสืบค้นความรูเ้รือ่ง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตั้ง 
  ถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน : ชุมชนภาคกลาง จากหนังสือ- 
  เรียน และห้องสมดุ ตามประเด็นที่ก าหนด ดังน้ี 

6) ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการเลือกตั้งถ่ินฐานของชุมชน 
 ภาคกลาง 

7) ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการด ารงชีวิตของผู้คนของชุมชน 
 ภาคกลาง 

8) ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการประกอบอาชีพและการ 
 สร้างสรรค์วัฒนธรรมประเพณีของชุมชนภาคกลาง 

9) ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อพัฒนาการของชุมชนภาคกลาง 
10) ปัจจัยทางสังคมที่มผีลต่อพัฒนาการของชุมชนภาคกลาง 

4.  นักเรียนแตล่ะกลุ่มร่วมกันวางแผน และแบ่งหน้าท่ีกันรับผิดชอบ  ใน
การศึกษาและสืบค้นความรูต้ามประเด็นท่ีก าหนด  

 

 

ขั้นที่ 3  ลงมือปฏิบัติ   

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้   :   1. หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.3  
        2. ห้องสมุด  

  

 นักเรียนแตล่ะกลุ่มร่วมกันศึกษาและสบืค้นความรู้ตามทีไ่ด้วางแผนรว่มกันใน
ประเด็นที่ก าหนด แล้วบันทึกความรู้ลงในแบบบันทึกการอ่าน 

 

 



ชั่วโมงที่ 2 
ขั้นที่ 4  พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้   :   —     ค าถามกระตุ้นความคิด 

 ภาคกลางมีประเพณีที่น่าสนใจอะไรบ้าง 

 (ประเพณีโยนบัว ประเพณีสงกรานต์ชาวมอญ 
 พระประแดง ประเพณีแข่งเรือยาว ประเพณี 
 ตักบาตรน้ าผึ้ง) 

1.  สมาชิกในแต่ละกลุม่ผลัดกันอธิบายความรูต้ามที่ศึกษา และซักถาม     
ข้อสงสัยจนสมาชิกในกลุ่มมีความรู้ความเข้าใจตรงกัน  

2.  นักเรียนแตล่ะกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์และสรุปความรู้ในประเด็น 
ที่ก าหนดตามล าดับ 

3.  ครูตั้งประเด็นค าถามให้นักเรยีนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะหเ์พื่อหา
ค าตอบ ดังนี ้
1) การตั้งถิ่นฐานของคนในภาคกลางมีลักษณะอย่างไร 
2) การปลูกเรือนแพอยู่ในแม่น้ า มผีลดีต่อการด าเนินชีวิตอย่างไร 
3) การประกอบอาชีพของคนภาคกลาง มีความสัมพันธ์กับ 

 ประเพณีต่างๆ อย่างไร 
4) การเจรญิเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจ ส่งผลเสียต่อชุมชนภาคกลาง 

   อย่างไร 
5) ความเปลีย่นแปลงทางสังคมมีผลต่อประเพณีในท้องถิ่นหรือไม ่

  เพราะเหตุใด 
4.  ตัวแทนนักเรียนแตล่ะกลุ่มรายงานผลการวิเคราะห์ จากนั้นครู

ตรวจสอบความถูกตอ้ง และอธิบายเพิ่มเตมิในค าตอบท่ีบกพร่อง 
5.  นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 

 

 

ขั้นที่ 5  สรุป   

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้   :   —  ค าถามกระตุ้นความคิด 

 เพราะเหตุใดปัจจุบันจึงไม่นิยมสร้างบ้าน 
 ใกล้แม่น้ า 

 (เพราะกลัวน้ าท่วม และการพังทลายของดิน 
 ริมตลิ่ง) 

8.  นักเรียนร่วมกันสรุปปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถ่ินฐานและพัฒนาการของ
ชุมชนภาคกลาง 

9.  นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด  
 

 

 
7. การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ ์
ตรวจแบบบันทึกการอ่าน แบบบันทึกการอ่าน ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์
ประเมินการน าเสนอผลงาน แบบประเมินการน าเสนอผลงาน ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์
สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบคุคล แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์
สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์
สังเกตการใฝุเรยีนรู้ มีความรับผิดชอบ  
และมุ่งมั่นในการท างาน 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

 
 
 



8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 8.1 สื่อการเรียนรู ้
  1) หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.3  
  2) บัตรภาพ 
 8.2 แหล่งการเรียนรู ้
  -  ห้องสมุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัตรภาพ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพการท านาแบบขั้นบันได 

    
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพการท านาแบบพื้นที่ราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพการสัญจรโดยใช้เรือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพการสัญจรโดยใช้เกวียน 

 
   
  
 
 
 
 
 
 


 



แบบบันทึกการอ่าน 
  
ช่ือหนังสือ   ช่ือผู้แต่ง     นามปากกา     

ส านักพิมพ ์     สถานท่ีพิมพ์     ปีท่ีพิมพ์          

จ านวนหน้า     ราคา   บาท อ่านวันท่ี    เดือน    พ.ศ.    เวลา    
          
 1. สาระส าคัญของเรื่อง 
        
        
        
        

 2. วิเคราะห์ข้อคิด/ประโยชน์ที่ได้จากเรื่องที่อ่าน 
        
        

 3. สิ่งที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
        
        
        

 4. ข้อเสนอแนะของครู  
        
        
  

 ลงชื่อ      นักเรียน  ลงชื่อ            ผู้ปกครอง 
              (                         )          (                      ) 
 

ลงชื่อ                                      ครูผู้สอน 
                                                   (                       )  
 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลงานมีความสมบูรณ์ชัดเจน  ให ้ 3 คะแนน 
 ผลงานมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย ให ้ 2 คะแนน 
 ผลงานมีข้อบกพร่องมาก ให ้ 1 คะแนน 
 
 
 
 



แบบประเมิน     การน าเสนอผลงาน 
 

 

ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 
 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1 เนื้อหาละเอียดชัดเจน    
2 ความถูกต้องของเนื้อหา    
3 ภาษาท่ีใช้เข้าใจง่าย    
4 ประโยชน์ที่ได้จากการน าเสนอ    
5 วิธีการน าเสนอผลงาน    

                                                                                 รวม  
 

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 
                                                                                   ............../.................../................ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกบัรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน  ให ้ 3 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกบัรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่  ให ้ 2 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกบัรายการประเมินบางส่วน  ให ้ 1 คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 12 - 15 ด ี  
 8 - 11 พอใช้  
 ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง  

 
 
 

 
 
    
 
 
 
 
   



แบบสังเกตพฤติกรรม   การท างานรายบุคคล 
 

ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 

 

ล าดับที ่
ชื่อ – สกุล 

ของผู้รบัการ 
ประเมนิ 

ความมีวินัย 
ความมีน้ าใจ 

เอื้อเฟื้อ 
เสียสละ 

การรบัฟัง 
ความคิดเหน็ 

การแสดง 
ความคิดเหน็ 

การตรงต่อ
เวลา 

รวม 
15  

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

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                              ............../.................../................ 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยา่งสม่ าเสมอ ให ้ 3    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให ้   2    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้ ให ้   1    คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 12 - 15 ด ี  
 8 - 11 พอใช้  
 ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบสังเกตพฤติกรรม   การท างานกลุ่ม 
 

ชื่อกลุ่ม                      ชั้น       
 

ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 
 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1 การแบ่งหน้าที่กันอย่างเหมาะสม    
2 ความร่วมมือกันท างาน    
3 การแสดงความคิดเห็น    
4 การรับฟังความคิดเห็น    
5 ความมีน้ าใจช่วยเหลือกัน    

                                                                                 รวม  
 

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 
                                                                                   ............../.................../................ 

 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยา่งสม่ าเสมอ ให ้ 3    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให ้   2    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้ ให ้   1    คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 12 - 15 ด ี  
 8 - 11 พอใช้  
 ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  
ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 
 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
3 2 1 

1. รักชาติ ศาสน์ 
 กษัตริย ์

1.1  ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และบอกความหมายของ 
 เพลงชาต ิ

   

1.2 ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าท่ีของนักเรียน ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการ 
 ท างานกับสมาชิกในห้องเรียน 

   

1.3 เข้าร่วมกิจกรรมทีส่ร้างความสามคัคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อ 
 โรงเรียนและชุมชน 

   

1.4 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนบัถือ ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา 
 และเป็นตัวอย่างที่ดีของศาสนิกชน 

   

1.5 เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทีเ่กี่ยวกับสถาบัน 
 พระมหากษตัริยต์ามที่โรงเรียนและชุมชนจัดขึ้น ช่ืนชมในพระราชกรณียกิจ 
 พระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ 

   

2. ซ่ือสัตย์ สุจริต 2.1 ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริง    
2.2 ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวที่จะท าความผิด ท าตาม
 สัญญาที่ตนให้ไว้กับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง และคร ู

   

2.3 ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง และเป็นแบบอย่างท่ีดีแกเ่พื่อนด้าน
 ความซื่อสัตย ์

   

3. มีวินัย รับผิดชอบ 3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัวและ 
 โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
 มีความรับผิดชอบ 

   

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1 ตั้งใจเรียน    
4.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน    
4.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูต้่างๆ    
4.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสอื เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยตี่างๆ 
 แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรยีน และเลือกใช้สื่อไดอ้ย่าง 
 เหมาะสม 

   

4.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู ้    
4.6 แลกเปลีย่นความรู้ ด้วยวิธีการต่างๆ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน    

 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ต่อ) 
 
ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 
 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
3 2 1 

5. อยู่อย่างพอเพียง 5.1 ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยดั    
5.2 ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คณุค่า    
5.3 ใช้จ่ายอย่างประหยดัและมีการเกบ็ออมเงิน    

6. มุ่งมั่นในการ 
 ท างาน 

6.1 มีความตั้งใจและพยายามในการท างานท่ีได้รับมอบหมาย    
6.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานส าเร็จ    

7. รักความเป็นไทย 7.1  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย    
7.2 เห็นคุณคา่และปฏิบัตตินตามวัฒนธรรมไทย    

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครทู างาน    
8.2 อาสาท างาน ช่วยคิด ช่วยท า และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น    
8.3 ดูแล รักษาทรัพย์สมบตัิและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรยีน ชุมชน    
8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน    

 
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                              ............../.................../................ 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ ให้   3   คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้   2   คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง ให้   1   คะแนน 
 
 
  

       
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บันทึกหลังแผนการสอน 
 
  ด้านความรู้ 
        
        
  ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
        
        
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
        
        
  ด้านอื่นๆ  (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมทีม่ีปัญหาของนักเรียนเปน็รายบุคคล (ถ้ามี))  
        
        
 
 
  
  ปัญหา/อุปสรรค 
        
        
  แนวทางการแก้ไข 
        
        
 
 

ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ข้อเสนอแนะ      
        
   ลงชื่อ      
   (                     ) 
   ต าแหน่ง      
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4    ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคใต้ 
                                                                                                                                                         

เวลา 1-2  ชั่วโมง 
1. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 ลักษณะของการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคใต้ มีผลมาจากอิทธิพลของปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัย ทางสังคม 
 
2. ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 2.1 ตัวชี้วัด 
  ส 4.2 ป.3/1 ระบุปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถ่ินฐานและพัฒนาการของชุมชน 

2.11 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
10) อธิบายลักษณะทางภูมิศาสตร์ของชุมชนภาคใต้ได้ 
11) อธิบายลักษณะทางสังคมของชุมชนภาคใต้ได้ 
12) วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถ่ินฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคใต้ได้ 

 
3. สาระการเรียนรู้ 

3.10 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  1) ปัจจัยการตั้งถ่ินฐานของชุมชนซึ่งข้ึนอยู่กับปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคม เช่น ความเจริญ 
   ทางเทคโนโลยี การคมนาคม ความปลอดภัย 
  2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของชุมชนทั้งปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคม 
 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  (พิจารณาตามหลักสตูรสถานศึกษา) 
 
4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
 4.2 ความสามารถในการคิด 
  1) ทักษะการส ารวจ   2) ทักษะการวิเคราะห์ 
  3) ทักษะการเชื่อมโยง 
 4.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. ใฝุเรียนรู้       2. มีความรับผิดชอบ   3.
 มุ่งม่ันในการท างาน 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 

 วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) 
 
 
 
 



ชั่วโมงที่ 1 
ขั้นที่ 1  กระตุ้นความสนใจ 
สื่อการเรียนรู้   :   วิดีโอประเพณีกินเจ จังหวัดภูเก็ต  ค าถามกระตุ้นความคิด 

 ชุมชนในภาคใดที่มีความหลากหลาย 
 ในด้านวัฒนธรรม 

 (ชุมชนภาคใต้)  

12.  นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 
13.  ครูเปิดวดิีโอประเพณีกินเจ จังหวัดภูเก็ต ให้นักเรียนดู แล้ว

ถามนักเรียนว่า ประเพณีดังกลา่ว มีความส าคัญอย่างไร และเป็นความ
เชื่อของคนเชื้อสายใด  

14.  ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างประเพณตี่างๆ ของชุมชนภาคใต้ 
จากนั้นให้นักเรียนบอกเอกลักษณข์องทางภาคใต้ตามที่นักเรยีนเข้าใจ 

15.  นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 

 

 

ขั้นที่ 2  ส ารวจค้นหา   

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้   :   1. หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.3  
         2. ห้องสมุด  

  

 

5.  ครูให้นักเรียนรวมกลุ่มเดิม (จากแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 1) จากนั้น 
  ให้ร่วมกันศึกษาและสืบค้นความรูเ้รื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตั้ง 
  ถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน : ชุมชนภาคใต้ จากหนังสือเรยีน  
 และห้องสมุด ตามประเด็นท่ีก าหนด ดังน้ี 

11) ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการเลือกตั้งถ่ินฐานของชุมชน 
 ภาคใต ้

12) ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการด ารงชีวิตของผู้คนของ
ชุมชน 

 ภาคใต ้
13) ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการประกอบอาชีพและการ 

 สร้างสรรค์วัฒนธรรมประเพณีของชุมชนภาคใต้ 
14) ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อพัฒนาการของชุมชนภาคใต ้
15) ปัจจัยทางสังคมที่มผีลต่อพัฒนาการของชุมชนภาคใต้ 

6.  นักเรียนแตล่ะกลุ่มร่วมกันวางแผน และแบ่งหน้าท่ีกันรับผิดชอบ  ใน
การศึกษาและสืบค้นความรูต้ามประเด็นท่ีก าหนด แล้วบันทึกความรู้ลง
ในแบบบันทึกการอ่าน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชั่วโมงที่ 2 
ขั้นที่ 3  อธิบายความรู้   

สื่อการเรียนรู้   :    บัตรภาพ  ค าถามกระตุ้นความคิด 

 อาหารประเภทใดที่ได้รับอิทธิพลมาจาก 
 การนับถือศาสนาอิสลาม 

 (โรตี มะตะบะ สลัดแขก ข้าวหมกไก่ กุรหุม่าไก่) 

 

4.  สมาชิกในแต่ละกลุม่ผลัดกันอธิบายความรูต้ามที่ศึกษา และซักถาม     
ข้อสงสัยจนสมาชิกในกลุ่มมีความรู้ความเข้าใจตรงกัน  

5.  นักเรียนแตล่ะกลุ่มร่วมกันอภิปรายและสรุปความรู้ในประเด็น 
ที่ก าหนดตามล าดับ 

6.  ครูน าบัตรภาพมาแจกให้นักเรยีนกลุ่มละ 1 ชุด จากนั้นให้นักเรียน
ร่วมกันพิจารณาว่า อาหารดังกล่าวได้รับอิทธิพลมาจากคนเชื้อชาติใด 
และอาหารใดที่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของคนภาคใต ้

7.  สมาชิกในแต่ละกลุม่ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วส่งตัวแทนกลุม่ออกมา
น าเสนอค าตอบท่ีเป็นมติของกลุม่ที่หน้าช้ันเรียน 

8.  นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 

 

 

ขั้นที่ 4  ขยายความเข้าใจ  
สื่อการเรียนรู้   :    ใบงานที่ 4.1       

8.  ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและเปรียบเทียบเกี่ยวกับ
ลักษณะการประกอบอาชีพและวถิีชีวิตของคนในภาคใต้และคนที่อาศัย
อยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้

9.  ครูและนักเรียนสรุปผลการเปรียบเทียบ และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธพิล
ต่อการประกอบอาชีพและวิถีการด าเนินชีวิตของคนท้ัง 

สองกลุ่ม 
10.  นักเรียนแตล่ะกลุ่มร่วมกันท าใบงานที่ 4.1 เรื่อง ปัจจัยท่ีมี

อิทธิพลต่อพัฒนาการของชุมชนภาคใต้ 

 

 

ขั้นที่ 5  ตรวจสอบผล   

สื่อการเรียนรู้   :   ใบงานที่ 4.1  ค าถามกระตุ้นความคิด 

 นักเรียนคิดว่า ชุมชนทีม่ีความหลากหลาย 
 ทางด้านวัฒนธรรมและภาษา จะส่งผล 
 ต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันหรือไม่  
 จงอธิบายเหตุผล 

 (พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้  
 อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 
 

10.  ตัวแทนนักเรียนแตล่ะกลุ่มออกมาน าเสนอผลงานในใบงานท่ี 
4.1  

ครูตรวจสอบความถูกต้อง และอธบิายความรูเ้พิ่มเติมหากค าตอบ 
ของนักเรียนยังไมส่มบรูณ ์

11.  นักเรียนร่วมกันสรุปปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถ่ินฐานและ
พัฒนาการของชุมชนภาคใต้ 

12.  นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด  
 

 

 
 
 
 



7. การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ ์
ตรวจใบงานท่ี 4.1 ใบงานท่ี 4.1 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์
ตรวจแบบบันทึกการอ่าน แบบบันทึกการอ่าน ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์
ประเมินการน าเสนอผลงาน แบบประเมินการน าเสนอผลงาน ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์
สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบคุคล แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์
สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์
สังเกตการใฝุเรยีนรู้ มีความรับผิดชอบ  
และมุ่งมั่นในการท างาน 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

 
8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 8.1 สื่อการเรียนรู ้
  1) หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.3  
  2) วิดีโอประเพณีกินเจ จังหวัดภูเก็ต 
  3) บัตรภาพ 
  4) ใบงานที่ 4.1 เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของชุมชนภาคใต้ 
 8.2 แหล่งการเรียนรู ้
  -  ห้องสมุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัตรภาพ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแกงเหลือง 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพมะตะบะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพขนมจีบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพข้าวย า 

 
  
 
 
 
 
 
 
 


 



ใบงานที่ 4.1 เรือ่ง ปัจจัยที่มีอิทธิพลตอ่พฒันาการของชุมชนภาคใต้ 
 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนตอบค าถามท่ีก าหนดให้ถูกต้อง 
 

1. ลักษณะภูมิประเทศของภาคใต้มีลักษณะอย่างไร 
          
          
          
 

2. ลักษณะภูมิประเทศของภาคใต้ มีผลต่อการประกอบอาชีพอย่างไร 
          
          
          
 

3. ลักษณะบ้านเรือนในชุมชนภาคใต้ มีความแตกต่างกันอย่างไร 
          
          
          
 

4. เพราะเหตุใด ภาคใต้จึงสามารถส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ 
            
            
            
 

5. ปัจจัยใดที่เป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้ชุมชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  มีความเป็นอยู่ที่แตกต่างจากคนในภาคเดียวกัน 
            
            
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เฉลย ใบงานที่ 4.1 เรือ่ง ปัจจัยที่มีอิทธิพลตอ่พฒันาการของชุมชนภาคใต้ 
 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนตอบค าถามท่ีก าหนดให้ถูกต้อง 
 

1. ลักษณะภูมิประเทศของภาคใต้มีลักษณะอย่างไร 
   พื้นที่ภาคใต้มีทะเลขนาบท้ังด้านฝัง่ตะวันตกและฝั่งตะวันออก        
            
            
 

2. ลักษณะภูมิประเทศของภาคใต้ มีผลต่อการประกอบอาชีพอย่างไร 
   พื้นที่ภาคใต้มีทะเลขนาบท้ัง 2 ด้าน จึงเหมาะแก่การประกอบอาชีพประมงน้ าเคม็ และท าการเกษตร   
            
              
  

3. ลักษณะบ้านเรือนในชุมชนภาคใต้ มีความแตกต่างกันอย่างไร 
   การตั้งบ้านเรือนในชุมชนของภาคใต้มีความแตกต่างกัน คือ ชุมชนเมืองที่เป็นเขตการค้าจะอาศัยอยู่ในอาคาร  
  ส่วนชุมชนนอกเมืองจะสร้างบ้านด้วยไม้ทีม่ีเอกลักษณ์ประจ าถิ่น        
               

4. เพราะเหตุใด ภาคใต้จึงสามารถส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ 
   เพราะภมูิประเทศ ประกอบด้วย ทะเล เกาะ และปาุไม้ ท่ีมีความสวยงาม เหมาะแก่การท่องเที่ยว   
            
              
   

5. ปัจจัยใดที่เป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้ชุมชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  มีความเป็นอยู่ที่แตกต่างจาก 
          คนในภาคเดียวกัน 
   ปัจจัยทางสังคม เช่น ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีมีน้อย และการ  
  เดินทางไมส่ะดวกสบาย เป็นสาเหตุส าคญัที่ท าให้ชุมชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  มีความเป็นอยู่ที่แตกต่างจาก  
  คนในภาคเดยีวกัน         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบบันทึกการอ่าน 
  
ช่ือหนังสือ   ช่ือผู้แต่ง     นามปากกา     

ส านักพิมพ ์     สถานท่ีพิมพ์     ปีท่ีพิมพ์          

จ านวนหน้า     ราคา   บาท อ่านวันท่ี    เดือน    พ.ศ.    เวลา    
          
 1. สาระส าคัญของเรื่อง 
        
        
              
        

 2. วิเคราะห์ข้อคิด/ประโยชน์ที่ได้จากเรื่องที่อ่าน 
        
        

 3. สิ่งที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
        
        
       

 4. ข้อเสนอแนะของครู  
        
        
  

 ลงชื่อ      นักเรียน  ลงชื่อ            ผู้ปกครอง 
              (                         )          (                      ) 
 

ลงชื่อ                                      ครูผู้สอน 
                                                   (                       )  
 
 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลงานมีความสมบูรณ์ชัดเจน  ให ้ 3 คะแนน 
 ผลงานมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย ให ้ 2 คะแนน 
 ผลงานมีข้อบกพร่องมาก ให ้ 1 คะแนน 

 
 



แบบประเมิน     การน าเสนอผลงาน 
 

 

ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 
 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1 เนื้อหาละเอียดชัดเจน    
2 ความถูกต้องของเนื้อหา    
3 ภาษาท่ีใช้เข้าใจง่าย    
4 ประโยชน์ที่ได้จากการน าเสนอ    
5 วิธีการน าเสนอผลงาน    

                                                                                 รวม  
 

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 
                                                                                   ............../.................../................ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกบัรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน  ให ้ 3 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกบัรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่  ให ้ 2 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกบัรายการประเมินบางส่วน  ให ้ 1 คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 12 - 15 ด ี  
 8 - 11 พอใช้  
 ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรม     การท างานรายบุคคล 
 
ชื่อ                                                                                    ชั้น          
 

ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 
 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1 การแสดงความคิดเห็น    
2 การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น    
3 การท างานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    
4 ความมีน้ าใจ    
5 การตรงต่อเวลา    

                                                                                 รวม  
 

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 
                                                                                   ............../.................../................ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยา่งสม่ าเสมอ ให ้ 3    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให ้   2    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้ ให ้   1    คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 12 - 15 ด ี  
 8 - 11 พอใช้  
 ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรม   การท างานกลุ่ม 
 

ชื่อกลุ่ม                      ชั้น       
 

ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 
 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1 การแบ่งหน้าที่กันอย่างเหมาะสม    
2 ความร่วมมือกันท างาน    
3 การแสดงความคิดเห็น    
4 การรับฟังความคิดเห็น    
5 ความมีน้ าใจช่วยเหลือกัน    

                                                                                 รวม  
 

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 
                                                                                   ............../.................../................ 

 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยา่งสม่ าเสมอ ให ้ 3    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให ้   2    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้ ให ้   1    คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 12 - 15 ด ี  
 8 - 11 พอใช้  
 ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  
ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 
 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
3 2 1 

1. รักชาติ ศาสน์ 
 กษัตริย ์

1.1  ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และบอกความหมายของ 
 เพลงชาต ิ

   

1.2 ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าท่ีของนักเรียน ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการ 
 ท างานกับสมาชิกในห้องเรียน 

   

1.3 เข้าร่วมกิจกรรมทีส่ร้างความสามคัคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อ 
 โรงเรียนและชุมชน 

   

1.4 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนบัถือ ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา 
 และเป็นตัวอย่างที่ดีของศาสนิกชน 

   

1.5 เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทีเ่กี่ยวกับสถาบัน 
 พระมหากษตัริยต์ามที่โรงเรียนและชุมชนจัดขึ้น ช่ืนชมในพระราชกรณียกิจ 
 พระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ 

   

2. ซ่ือสัตย์ สุจริต 2.1 ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริง    
2.2 ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวที่จะท าความผดิ ท าตาม
 สัญญาที่ตนให้ไว้กับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง และคร ู

   

2.3 ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง และเป็นแบบอย่างท่ีดีแกเ่พื่อนด้าน
 ความซื่อสัตย ์

   

3. มีวินัย รับผิดชอบ 3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัวและ 
 โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
 มีความรับผิดชอบ 

   

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1 ตั้งใจเรียน    
4.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน    
4.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูต้่างๆ    
4.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสอื เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยตี่างๆ 
 แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรยีน และเลือกใช้สื่อไดอ้ย่าง 
 เหมาะสม 

   

4.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู ้    
4.6 แลกเปลีย่นความรู้ ด้วยวิธีการต่างๆ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน    

 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ต่อ) 
 
ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 
 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
3 2 1 

5. อยู่อย่างพอเพียง 5.1 ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยดั    
5.2 ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คณุค่า    
5.3 ใช้จ่ายอย่างประหยดัและมีการเกบ็ออมเงิน    

6. มุ่งมั่นในการ 
 ท างาน 

6.1 มีความตั้งใจและพยายามในการท างานท่ีได้รับมอบหมาย    
6.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานส าเร็จ    

7. รักความเป็นไทย 7.1  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย    
7.2 เห็นคุณคา่และปฏิบัตตินตามวัฒนธรรมไทย    

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครทู างาน    
8.2 อาสาท างาน ช่วยคิด ช่วยท า และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น    
8.3 ดูแล รักษาทรัพย์สมบตัิและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรยีน ชุมชน    
8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน    

 
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                              ............../.................../................ 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ ให้   3   คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้   2   คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง ให้   1   คะแนน 
 
 
  

       
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บันทึกหลังแผนการสอน 
 
  ด้านความรู้ 
        
        
  ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
        
        
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
        
        
  ด้านอ่ืนๆ  (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมทีม่ีปัญหาของนักเรียนเปน็รายบุคคล (ถ้ามี))  
        
        
 
 
  
  ปัญหา/อุปสรรค 
        
        
  แนวทางการแก้ไข 
        
        
 

ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ข้อเสนอแนะ      
        
   ลงชื่อ      
   (                     ) 
   ต าแหน่ง      
 
 
 
 
 
 



แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5    ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาค   
                                   ตะวันออกเฉียงเหนือ 

                                                                                                                                                         
เวลา 1-2  ชั่วโมง 

1. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 ลักษณะของการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผลมาจากอิทธิพลของปัจจัย 
ทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคม 
 
2. ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 2.1 ตัวชี้วัด 
  ส 4.2 ป.3/1 ระบุปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถ่ินฐานและพัฒนาการของชุมชน 

2.12 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
13) อธิบายลักษณะทางภูมิศาสตร์ของชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ 
14) อธิบายลักษณะทางสังคมของชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ 
15) วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถ่ินฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ 

 
3. สาระการเรียนรู้ 

3.11 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  1) ปัจจัยการตั้งถ่ินฐานของชุมชนซึ่งข้ึนอยู่กับปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคม เช่น ความเจริญ 
   ทางเทคโนโลยี การคมนาคม ความปลอดภัย 
  2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของชุมชนทั้งปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคม 
 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  (พิจารณาตามหลักสตูรสถานศึกษา) 
 
4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
 4.2 ความสามารถในการคิด 
  1) ทักษะการส ารวจ  2) ทักษะการวิเคราะห์ 3) ทักษะการเชื่อมโยง 
 4.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. ใฝุเรียนรู้    2. มีความรับผิดชอบ  3. มุ่งม่ันในการท างาน 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 

 วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการสร้างความตระหนัก 
 
 
 
 
 



ชั่วโมงที่ 1 
ขั้นที่ 1  สังเกต    
สื่อการเรียนรู้   :   ต านานพญาคันคาก  ค าถามกระตุ้นความคิด 

 หากกล่าวถึงภาคอีสาน นักเรียนจะนึกถึง 
 อะไรเป็นสิ่งแรก  เพราะเหตุใด จงอธบิาย 

 (พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน 
 ดุลยพินิจของครูผู้สอน) 
 

16. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 
17. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า จุดประสงค์ส าคญัในการจดุบั้ง  

    ไฟ ในงานประเพณีบุญบั้งไฟประจ าปีของภาคอสีานคืออะไร 
18. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ จากนั้น 

                ครูเล่าต านานพญาคนัคาก ให้นักเรียนฟัง 
19. ครูให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคดิเห็นว่า ความเชื่อตามต านาน 

    พญาคันคาก มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในภาคอีสาน 
    อย่างไร 

20. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจว่า ความเชื่อตามต านานพญา 
    คันคาก มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในภาคอีสาน และยังมี 
    ปัจจัยส าคัญอื่นๆ ท่ีมผีลต่อการประกอบอาชีพ การตั้งถิ่นฐานและ  
   พัฒนาการของชุมชน 

 

 

ขั้นที่ 2  วิเคราะห์วิจารณ์   

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้   :   1. หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.3 2. ใบงานที่ 5.1  
      3. ห้องสมุด  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าถามกระตุ้นความคิด 

 ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ควรได้รับ 
 การพัฒนาจากหน่วยงานรัฐในด้านใด 
 มากที่สุด จงอธิบายเหตุผล 

 (พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้  
 อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 
 

 

7.  ครูให้นักเรียนรวมกลุ่มเดิม (จากแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 1) จากนั้น 
  ร่วมกันศึกษาและสืบค้นความรูเ้รือ่ง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตั้ง 
  ถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน : ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   จากหนังสือเรยีน และห้องสมุด  
 

 

ชั่วโมงที่ 2 

8.  ครูซักถามนักเรียนเกีย่วกับประเดน็ความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าใน
ช่ัวโมงท่ีแล้ว เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน 

9.  นักเรียนแตล่ะกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ประเด็นค าถามที่ครูก าหนด ดังนี้ 
16) ปัจจัยทางด้านใดมผีลต่อการเลือกตั้งถ่ินฐานของชุมชน 
17) ปัจจัยทางภูมิศาสตร์มผีลต่อการด ารงชีวิตของผู้คนของชุมชน 

 อย่างไร 
18) การประกอบอาชีพ และการสร้างสรรค์วัฒนธรรมประเพณ ี

   ของชุมชน มีอิทธิพลมาจากปัจจัยใด 
19) ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคม มีผลต่อพัฒนาการ 

 ของชุมชนอย่างไร 
10.  นักเรียนท าใบงานที่ 5.1 เรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ

พัฒนาการของชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นรายบุคคล เมือ่ท า
เสร็จแล้วให้ตรวจความเรียบร้อยกอ่นน าส่งครูตรวจ 

11.  นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 

 

 



ขั้นที่ 3  สรุป   

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้   :   —   

 

13.  นักเรียนและครรู่วมกันแสดงความคิดเห็นเกีย่วกับปัจจัยที่มผีล
ท าให้ชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความแตกต่างของสภาพความ
อุดมสมบรูณ์และความแห้งแล้งในท้องที่ต่างๆ  

14.  นักเรียนร่วมกันสรุปปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถ่ินฐานและ
พัฒนาการ 

ของชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

 

 

 ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดท าแผนผังแสดงท่ีต้ังของชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่  โดยให้ครอบคลุมประเด็น 

 ตามที่ก าหนด ดังนี ้
1) การอธิบายลักษณะทางภมูิศาสตรข์องชุมชน 
2) การอธิบายลักษณะทางสังคมของชุมชน 
3) การวิเคราะห์ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน 

 

  นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3  เร่ือง ถิ่นฐานไทย (1) 
 

 
7. การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ ์
ตรวจใบงานท่ี 5.1 ใบงานท่ี 5.1 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์
ประเมินการน าเสนอผลงาน แบบประเมินการน าเสนอผลงาน ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์
สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์
สังเกตการใฝุเรยีนรู้  มีความรับผิดชอบ  
และมุ่งมั่นในการท างาน 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์
ตรวจแผนผังแสดงท่ีตั้งของชุมชน แบบประเมินแผนผังแสดงที่ตั้งของชุมชน ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

 
8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 8.1 สื่อการเรียนรู ้
  1) หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.3  
  2) ต านานพญาคันคาก 
  3) ใบงานที ่5.1 เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 8.2 แหล่งการเรียนรู ้
  -  ห้องสมุด 

 
 



ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดท าแผนผังแสดงที่ตั้งของชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่ โดยสืบค้นและรวบรวมข้อมูล 
   อย่างเป็นระบบ แล้วอธิบายลักษณะทางภูมิศาสตร์และทางสังคมของชุมชน เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพล 
   ต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่ พร้อมเขียนแผนผังชุมชนประกอบ 
 

แผนผังชุมชน      
 
 
 
 
 
 
 
 
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของชุมชน  
 
          
            
       
 
ลักษณะทางสังคมของชุมชน 
 
          
            
       
 
 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน 
 
          
            
       
 

 
 
 
 
 

(เขยีนแผนผงัทีต่ ัง้ของชุมชน) 



การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 

แบบประเมินแผนผังแสดงที่ตั้งของชุมชน 
 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1 การอธิบายลักษณะทางภูมิศาสตร์ของชุมชน    
2 การอธิบายลักษณะทางสังคมของชุมชน    

3 การวิเคราะหป์ัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน 
และพัฒนาการของชุมชน    

                                                                                 รวม  
 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 
                                                                                   ............../.................../................ 

เกณฑ์การให้คะแนน  
 ดี = 3 
 พอใช้ = 2 
 ปรับปรุง = 1 
 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
  8 - 9 ดี 
  5 - 7 พอใช้ 
  ต่ ากว่า 5 ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



เอกสารประกอบการสอน 
 
 

ต านานพระยาคันคาก 

 ณ เมืองชมพู พระนางสีดา มเหสีของพญาเอกราชผู้ครองเมือง ได้ให้ก าเนิดโอรสลักษณะแปลกประหลาด คือผิวกาย
เหลืองอร่ามดั่งทองค า แต่เป็นตุ่มเหมือนผิวคางคก คนทั้งหลายจึงขนานนามพระกุมารว่า ท้าวคันคาก  
 เมื่อเติบใหญ่ขึ้นพระกุมารประสงค์จะได้พระชายาที่มีสิริโฉมงดงาม แต่พญาเอกราชได้ห้ามปรามไว้ ด้วยทรงอับอายในรูป
กายของท้าวคันคาก แต่ท้าวคันคากก็ไม่ย่อท้อ ได้ตั้งจิตอธิษฐานขอพรจากพระอินทร์ ด้วยบุญบารมีแต่ชาติปางก่อนของท้าว
คันคาก พระอินทร์จึงเนรมิตปราสาทพร้อมทั้งประทานนางอุดรกุรุทวีป ผู้เป็นเนื้อคู่ให้เป็นชายา ส่วนท้าวคันคากเอง ก็ถอดรูป
กายคันคากออกให้ กลายเป็นชายหนุ่มรูปงาม 
 พญาเอกราชยินดีกับพระโอรส จึงสละราชบัลลังก์ให้ครองเมืองต่อ ทรงพระนามว่า  พญาคันคาก พญาคัน-คากตั้งอยู่ใน
ทศพิธราชธรรม มีเดชานุภาพเป็นที่เลื่องลือ จนเมืองน้อยใหญ่ต่างมาสวามิภักดิ์ แต่ก็ท าให้มี            ผู้เดือดร้อน คือพญา
แถนผู้อยู่บนฟากฟูา เพราะมนุษย์หันไปส่งส่วยให้พญาคันคากจนลืมบูชาพญาแถน จึงแกล้งงดสั่งพญานาคไม่ให้น้ าในฤดูท า
นา ท าให้เกิดความแห้งแล้ง ข้าวยากหมากแพง ชาวเมืองจึงไปร้องขอพญาคันคากให้ช่วย 
 พญาคันคากจึงเกณฑ์กองทัพสัตว์มีพิษทั้งหลาย ได้แก่ มด ผึ้ง แตน ตะขาบ กบ เขียด ท าถนนหนทางและยกทัพขึ้นไปสู้
กับพญาแถน โดยส่งมดปลวกไปกัดกินศัตราวุธของพญาแถนที่ตระเตรียมไว้ ท าให้เมื่อถึงเวลารบ พญาแถนไม่มีอาวุธ แม้จะ
ร่ายมนต์ ก็ถูกเสียงกบ เขียด ไก่ กา กลบหมด เสกงูมากัดกินกบเขียด ก็โดนเหยี่ยวของพญาคันคากจับกิน ทั้งสัตว์มีพิษก็ยังไป
กัดต่อยพญาแถนจนต้องยอมแพ้ในที่สุด 
 พญาคันคากจึงเริ่มเจรจาต่อพญาแถน ขอให้เมตตาชาวเมือง ประทานฝนตามฤดูกาลทุกปี พญาแถนแกล้งว่าลืม พญาคัน
คากจึงทูลเสนอว่า จะให้ชาวบ้านจุดบั้งไฟขึ้นมาเตือน พญาแถนก็เห็นชอบด้วย 
 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทุกเดือนหกซึ่งเป็นช่วงเริ่มฤดูท านา ชาวอีสานจะมีการจัดประเพณีบุญบั้งไฟเพ่ือบูชาพญาแถน เพ่ือจะ
ได้อ านวยความสะดวกตลอดฤดูเพาะปลูก และเมื่อพญาแถนประทานฝนลงมาถึงพ้ืนโลกแล้ว บรรดากบเขียดคางคกที่เป็น
บริวารของพญาคันคาก ก็จะร้องประสานเพื่อแสดงความขอบคุณต่อพญาแถน 
 

 ที่มา : นายบา ทางชอบ  ปราชญ์ชาวบ้าน จ.อุบลราชธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.oknation.net/blog/patcy/2009/01/16/entry-3


ใบงานที่ 5.1 เรือ่ง ปัจจัยที่มีอิทธิพลตอ่พฒันาการของชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนตอบค าถามท่ีก าหนดให้ถูกต้อง 
 

1. เพราะเหตุใด พื้นที่ส่วนใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงมีความแห้งแล้ง 
          
          
          
 

2. ประเพณีใดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ช่วยอ านวยความอุดมสมบูรณ์ในการท าการเกษตร 
          
          
          
 

3. ที่ตั้งของชุมชนในของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณใดที่มีความอุดมสมบูรณ์ 
           
          
          
 

4. เพราะเหตุใด คนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่มักจะอพยพไปท างานต่างถิ่น 
          
          
          
 

5. ภาษาท่ีใช้สื่อสารกันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาษาใด 
          
          
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เฉลย ใบงานที่ 5.1 เรือ่ง ปัจจัยที่มีอิทธิพลตอ่พฒันาการของชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนตอบค าถามท่ีก าหนดให้ถูกต้อง 
 

1. เพราะเหตุใด พ้ืนที่ส่วนใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงมีความแห้งแล้ง 
 เพราะตั้งอยู่บนท่ีราบสูงโคราช  มภีูเขาล้อมรอบ และมีสภาพดินเปน็ดินปนทราย ท าให้ไม่สามารถเกบ็กักน้ าได้ 
          
          
 

2. ประเพณีใดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ช่วยอ านวยความอุดมสมบูรณ์ในการท าการเกษตร 
 ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีแห่นางแมว        
          
          
 

3. ที่ตั้งของชุมชนในของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณใดที่มีความอุดมสมบูรณ์ 
 บริเวณแม่น้ ามลู แม่น้ าชี         
          
          
 

4. เพราะเหตุใด คนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่มักจะอพยพไปท างานต่างถิ่น 
 เพราะเกดิความแห้งแล้งในฤดูการท านา ท าไร่ จนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ จึงต้องอพยพไปท างานต่างถ่ิน 
          
          
 

5. ภาษาท่ีใช้สื่อสารกันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาษาใด 
 ใช้ภาษาอีสาน และภาษาเขมรในการสื่อสารกัน        
          
          
 
 
 

 
 
 
 
 



แบบประเมิน     การน าเสนอผลงาน 
 

 

ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 
 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1 เนื้อหาละเอียดชัดเจน    
2 ความถูกต้องของเนื้อหา    
3 ภาษาท่ีใช้เข้าใจง่าย    
4 ประโยชน์ที่ได้จากการน าเสนอ    
5 วิธีการน าเสนอผลงาน    

                                                                                 รวม  
 

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 
                                                                                   ............../.................../................ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกบัรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน  ให ้ 3 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกบัรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่  ให ้ 2 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกบัรายการประเมินบางส่วน  ให ้ 1 คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 12 - 15 ด ี  
 8 - 11 พอใช้  
 ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรม   การท างานกลุ่ม 
 

ชื่อกลุ่ม                      ชั้น       
 

ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 
 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1 การแบ่งหน้าที่กันอย่างเหมาะสม    
2 ความร่วมมือกันท างาน    
3 การแสดงความคิดเห็น    
4 การรับฟังความคิดเห็น    
5 ความมีน้ าใจช่วยเหลือกัน    

                                                                                 รวม  
 

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 
                                                                                   ............../.................../................ 

 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยา่งสม่ าเสมอ ให ้ 3    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให ้   2    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้ ให ้   1    คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 12 - 15 ด ี  
 8 - 11 พอใช้  
 ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  
ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 
 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
3 2 1 

1. รักชาติ ศาสน์ 
 กษัตริย ์

1.1  ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และบอกความหมายของ 
 เพลงชาต ิ

   

1.2 ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าท่ีของนักเรียน ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการ 
 ท างานกับสมาชิกในห้องเรียน 

   

1.3 เข้าร่วมกิจกรรมทีส่ร้างความสามคัคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อ 
 โรงเรียนและชุมชน 

   

1.4 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนบัถือ ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา 
 และเป็นตัวอย่างที่ดีของศาสนิกชน 

   

1.5 เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทีเ่กี่ยวกับสถาบัน 
 พระมหากษตัริยต์ามที่โรงเรียนและชุมชนจัดขึ้น ช่ืนชมในพระราชกรณียกิจ 
 พระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ 

   

2. ซ่ือสัตย์ สุจริต 2.1 ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริง    
2.2 ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวที่จะท าความผดิ ท าตาม
 สัญญาที่ตนให้ไว้กับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง และคร ู

   

2.3 ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง และเป็นแบบอย่างท่ีดีแกเ่พื่อนด้าน
 ความซื่อสัตย ์

   

3. มีวินัย รับผิดชอบ 3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัวและ 
 โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
 มีความรับผิดชอบ 

   

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1 ตั้งใจเรียน    
4.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน    
4.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูต้่างๆ    
4.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสอื เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยตี่างๆ 
 แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรยีน และเลือกใช้สื่อไดอ้ย่าง 
 เหมาะสม 

   

4.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู ้    
4.6 แลกเปลีย่นความรู้ ด้วยวิธีการต่างๆ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน    

 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ต่อ) 
 
ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 
 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
3 2 1 

5. อยู่อย่างพอเพียง 5.1 ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยดั    
5.2 ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คณุค่า    
5.3 ใช้จ่ายอย่างประหยดัและมีการเกบ็ออมเงิน    

6. มุ่งมั่นในการ 
 ท างาน 

6.1 มีความตั้งใจและพยายามในการท างานท่ีได้รับมอบหมาย    
6.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานส าเร็จ    

7. รักความเป็นไทย 7.1  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย    
7.2 เห็นคุณคา่และปฏิบัตตินตามวัฒนธรรมไทย    

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครทู างาน    
8.2 อาสาท างาน ช่วยคิด ช่วยท า และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น    
8.3 ดูแล รักษาทรัพย์สมบตัิและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรยีน ชุมชน    
8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน    

 
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                              ............../.................../................ 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ ให้   3   คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้   2   คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง ให้   1   คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
  

       
 
 
 

 



บันทึกหลังแผนการสอน 
 
  ด้านความรู้ 
        
        
  ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
        
        
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
        
        
  ด้านอ่ืนๆ  (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมทีม่ีปัญหาของนักเรียนเปน็รายบุคคล (ถ้ามี))  
        
        
 
 
  
  ปัญหา/อุปสรรค 
        
        
  แนวทางการแก้ไข 
        
        
 
 

ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ข้อเสนอแนะ      
        
   ลงชื่อ      
   (                     ) 
   ต าแหน่ง      
 
 
 
 
 



บันทึกหลังหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน  
 
 ตอนที่ 1 นักเรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดของหน่วยการเรียนรู้ 
    ต่อไปนี้     ส 4.2  (ป.3/1)      
  ด้านความรู ้ 
          
          
     (จ านวน   คน  คิดเป็นร้อยละ                 ) 
  ด้านสมรรถนะส าคญัของผู้เรียน 
          
          
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
          
          
  ด้านอื่นๆ  (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมที่มีปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี)) 
          
          

 สรุปผลจากการประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) ประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
  ระดับคณุภาพดี จ านวน   คน คิดเป็นร้อยละ      
  ระดับคณุภาพพอใช้ จ านวน   คน คิดเป็นร้อยละ      
  ระดับคณุภาพปรับปรุง จ านวน   คน คิดเป็นร้อยละ      

  ปัญหา/อุปสรรค 
           
           
  แนวทางการแก้ไข 
           
           

 

ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ข้อเสนอแนะ        
           
       ลงช่ือ      
       (              ) 
                    ต าแหน่ง      
 
 



 
ตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณภาพนักเรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
  ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ด้านคุณภาพผู้เรียน) 

ร้อยละ 

มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสนุทรียภาพ  
1.5  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ    
1.6   มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  

 1.3    ปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะท่ีเสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย 
อุบัติเหตุ      และปัญหาทางเพศ  

 

 1.4    เห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
 1.5   มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีและให้เกียรติผู้อื่น  
 1.6   สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ  
มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  

2.3   มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร    
  2.2    เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  
 2.3    ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง   
 2.4    ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
3.1  มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว   
  3.2    มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม  
 3.3    เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน   
 3.4    ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน  
มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คดิสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหา                     
ได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล 

 

4.1  สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง   
  4.2    น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง  
 4.3    ก าหนดเปูาหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ   
 4.4    มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ  
มาตรฐานที่ 5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  
5.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์   
  5.2    ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์  
 5.3    ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์   
 5.4    ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์  
มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดี   
  ต่ออาชีพสุจริต 

 

6.1  วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ   
  6.2    ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง  
 6.3    ท างานร่วมกับผู้อื่นได้   
 6.4    มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ  

 

 
 
 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 3    ถิ่นฐานไทย (1) 
เวลา  10  ชั่วโมง 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 ส 4.2 ป.3/1 ระบุปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถ่ินฐานและพัฒนาการของชุมชน 
    
2. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคมมีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนในภาคต่างๆ ของประเทศไทย 
 

3. สาระการเรียนรู้ 
 3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  1) ปัจจัยการตั้งถ่ินฐานของชุมชนซึ่งข้ึนอยู่กับปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคม เช่น ความเจริญ 
   ทางเทคโนโลยี การคมนาคม ความปลอดภัย 
  2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของชุมชนทั้งปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคม 
 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น    
   (พิจารณาตามหลักสตูรสถานศึกษา) 
 

4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
 4.2 ความสามารถในการคิด 
  1) ทักษะการส ารวจ  2) ทักษะการวิเคราะห์ 3) ทักษะการเชื่อมโยง 
 4.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. ใฝุเรียนรู้   2. มีความรับผิดชอบ  3. มุ่งม่ันในการท างาน 
 
6. ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 แผนผังแสดงที่ตั้งของชุมชน 
 
7. การวัดและการประเมินผล 
 7.1 การประเมินก่อนเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ถ่ินฐานไทย (1) 
 
 7.2 การประเมินระหว่างการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
  1) ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่อง ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อชุมชน   
  2) ตรวจใบงานที่ 2.1 เรื่อง อิทธิพลของปัจจัยทางภูมิศาสตร์ 
  3) ตรวจใบงานที่ 2.2 เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของชุมชนภาคเหนือ 
  4) ตรวจใบงานที่ 4.1 เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของชุมชนภาคใต้ 
  5) ตรวจใบงานที่ 5.1 เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  6) ตรวจแบบบันทึกการอ่าน 



  7) ประเมินการน าเสนอผลงาน 
  8) สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล 
    9) สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
    10) สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 7.3 การประเมินหลงัเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ถ่ินฐานไทย (1) 
 7.4 การประเมินชิน้งาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
  - ตรวจแผนผังแสดงที่ตั้งของชุมชน 
  
8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง ถิ่นฐานไทย (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เร่ืองที่ 1  ปัจจัยทีม่ีผลตอ่การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน                                  เวลา  1-2  ชั่วโมง 
วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ  :  กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด 

 
ขั้นที่ 1 สังเกต 

4. ครูน าบัตรภาพมาแสดงที่หน้าชั้นเรียน แล้วให้นักเรียนพิจารณาความสัมพันธ์ หรือความเชื่อมโยงกันของภาพ 
5. ครูก าหนดประเด็นในการเชื่อมโยงว่า วิถีชีวิตริมน้ า จากนั้นอธิบายความสัมพันธ์ หรือความเชื่อมโยงกันของภาพดังกล่าว

ให้นักเรียนสังเกตเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและการด าเนินวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
 

ขั้นที่ 2 จ าแนกความแตกต่าง 
6. นักเรียนรวมกลุ่มกันตามความสมัครใจ กลุ่มละ 4 คน จากนั้นให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพล

ต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน จากหนังสือเรียน 
7. สมาชิกในแต่ละกลุ่มผลัดกันอธิบายลักษณะของปัจจัยทางภูมิศาสตร์ และปัจจัยทางสังคม จากนั้นร่วมกันจ าแนกความ

แตกต่างของปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคม 
8. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันจ าแนกบัตรภาพที่ครูน ามาแสดงในขั้นที่ 1 พร้อมสรุปผล แล้วส่งตัวแทนออกมาน าเสนอผล

การจ าแนกที่หน้าชั้นเรียน พร้อมอธิบายประกอบ 
 

ขั้นที่ 3 หาลักษณะร่วม 
1. ครูให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ว่า ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคมมีผลต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน 

และการพัฒนาของชุมชนอย่างไร 
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปผลการวิเคราะห์ จากนั้นสุ่มเรียกตัวแทนนักเรียนรายงานผลการวิเคราะห์ 

 
ขั้นที่ 4  ระบุความคิดรวบยอด 

1. นักเรียนร่วมกันอธิบายและยกตัวอย่างปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชนและ
การพัฒนาของชุมชน 

2. นักเรียนแต่ละกลุ่มอธิบายค าตอบและยกตัวอย่างประกอบ 
 
ขั้นที่ 5  ทดสอบและน าไปใช้ 
     นักเรียนท าใบงานที่ 1.1 เรื่อง ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และทางสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อชุมชน  เมื่อนักเรียนท าใบงานเสร็จแล้ว
ให้น าส่งครูตรวจ 
 
 
 
 
 
 
 
 



เร่ืองที่ 2  ปัจจัยทีม่ีผลตอ่การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคเหนือ                เวลา  1-2  ชั่วโมง 
วิธีสอนแบบสบืเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E)                                                                                                            

 
ขั้นที่ 1  กระตุ้นความสนใจ (Engage) 
      ครูน าบัตรภาพมาแสดงให้นักเรียนดูที่หน้าชั้นเรียน จากนั้นให้นักเรียนบอกชื่อภาพ หรือบอกลักษณะของภาพว่ากิจกรรมที่
แสดงเป็นประเพณี หรือเอกลักษณ์ของท้องถิ่นใด 
 
ขั้นที่ 2  ส ารวจค้นหา (Explore) 

8. ครูให้นักเรียนรวมกลุ่มเดิม จากนั้นให้ร่วมกันศึกษาและสืบค้นความรู้เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน 
 และพัฒนาการของชุมชน : ชุมชนภาคเหนือ จากหนังสือเรียน และห้องสมุด ตามประเด็นที่ก าหนด  

9. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผน และแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบ ในการศึกษาและสืบค้นความรู้ตามประเด็น 
  ที่ก าหนด แล้วบันทึกความรู้ลงในแบบบันทึกการอ่าน 

 
ขั้นที่ 3  อธิบายความรู้  (Explain)  

1. สมาชิกในแต่ละกลุ่มผลัดกันอธิบายความรู้ตามที่ศึกษา แล้วร่วมกันอภิปรายและสรุปความรู้ในประเด็นที่ก าหนด
 ตามล าดับ 

2. นักเรียนท าใบงานที่ 2.1 เรื่อง อิทธิพลของปัจจัยทางภูมิศาสตร์ เป็นรายบุคคล   
 
ขั้นที่ 4  ขยายความเข้าใจ (Expand) 

1. ครแูละนักเรียนร่วมกันเปรียบเทียบการประกอบอาชีพของคนในชุมชนภาคเหนือในอดีตและปัจจุบัน  
2. ครูและนักเรียนสรุปผลการเปรียบเทียบ และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประกอบอาชีพของคนในชุมชน

 ภาคเหนือ 
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันท าใบงานที่ 2.2 เรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพัฒนาการของชุมชนภาคเหนือ 

  
ขั้นที่ 5  ตรวจสอบผล  (Evaluate) 

5. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลงานในใบงานที่ 2.2  
6. นักเรียนร่วมกันสรุปปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคเหนือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เร่ืองที่ 3  ปจัจัยทีม่ีผลตอ่การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคกลาง                เวลา  1-2  ชั่วโมง 
วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ  

 
ขั้นที่ 1  สังเกต ตระหนัก 
      ครูน าบัตรภาพมาแสดงให้นักเรียนดูที่หน้าชั้นเรียน จากนั้นครูตั้งประเด็นค าถามให้นักเรียนสังเกต และตอบค าถาม ครู
อธิบายเชื่อมโยงเพ่ือให้นักเรียนเข้าใจสภาพภูมิประเทศเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันของคนในชุมชน 
 
ขั้นที่ 2  วางแผนปฏิบัติ 

1. ครูให้นักเรียนรวมกลุ่มเดิม จากนั้นให้ร่วมกันศึกษาและสืบค้นความรู้เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน 
  และพัฒนาการของชุมชน : ชุมชนภาคกลาง จากหนังสือเรียน และห้องสมุด ตามประเด็นที่ก าหนด  
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผน และแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบในการศึกษาและสืบค้นความรู้ตามประเด็น 
  ที่ก าหนด  

 
ขั้นที่ 3  ลงมือปฏิบัติ 
     นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาและสืบค้นความรู้ตามที่ได้วางแผนร่วมกันในประเด็นที่ก าหนด แล้วบันทึกความรู้ 
ลงในแบบบันทึกการอ่าน 
  
ขั้นที่ 4  พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ 

1. สมาชิกในแต่ละกลุ่มผลัดกันอธิบายความรู้ตามที่ศึกษา แล้วร่วมกันวิเคราะห์และสรุปความรู้ในประเด็นที่ก าหนด
 ตามล าดับ 

2.  ครตูั้งประเด็นค าถามให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์เพื่อหาค าตอบ จากนั้นตัวแทนกลุ่มรายงานผลการวิเคราะห์  
โดยครูตรวจสอบความถูกต้อง และอธิบายเพ่ิมเติมในค าตอบที่บกพร่อง 

 
ขั้นที่ 5  สรุป 
     นักเรียนร่วมกันสรุปปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เร่ืองที่ 4  ปัจจัยทีม่ีผลตอ่การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคใต้                     เวลา  1-2  ชั่วโมง 
วิธีสอนแบบสบืเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E)                                                                                                            

 
ขั้นที่ 1  กระตุ้นความสนใจ (Engage) 
      ครูเปิดวิดีโอประเพณีกินเจ จังหวัดภูเก็ต แล้วให้นักเรียนตอบค าถาม จากนั้นครูให้นักเรียนยกตัวอย่างประเพณีต่างๆ ของ
ชุมชนภาคใต้ พร้อมบอกเอกลักษณ์ของทางภาคใต้ตามที่นักเรียนเข้าใจ 
 
ขั้นที่ 2  ส ารวจค้นหา (Explore) 

1. ครูให้นักเรียนรวมกลุ่มเดิม จากนั้นให้ร่วมกันศึกษาและสืบค้นความรู้เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน 
 และพัฒนาการของชุมชน : ชุมชนภาคใต้ จากหนังสือเรียน และห้องสมุด ตามประเด็นที่ก าหนด  

2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผน และแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบในการศึกษาและสืบค้นความรู้ตามประเด็น 
  ที่ก าหนด แล้วบันทึกความรู้ลงในแบบบันทึกการอ่าน 

 
ขั้นที่ 3  อธิบายความรู้  (Explain)  

1. สมาชิกในแต่ละกลุ่มผลัดกันอธิบายความรู้ตามที่ศึกษา แล้วร่วมกันอภิปรายและสรุปความรู้ในประเด็นที่ก าหนด
 ตามล าดับ 

2. ครนู าบัตรภาพมาแจกให้นักเรียนกลุ่มละ 1 ชุด จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันพิจารณาว่า อาหารดังกล่าวมีชื่อว่าอะไร 
   เป็นอาหารที่ได้รับอิทธิพลมาจากคนเชื้อชาติใด และอาหารใดที่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของคนภาคใต้ 
3. สมาชิกในแต่ละกลุ่มตรวจสอบความถูกต้อง แล้วส่งตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอค าตอบที่เป็นมติของกลุ่ม 

ที่หน้าชั้นเรียน 
 
ขั้นที่ 4  ขยายความเข้าใจ (Expand) 

1. ครแูละนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและเปรียบเทียบเกี่ยวกับลักษณะการประกอบอาชีพและวิถีชีวิตของคน 
  ในภาคใต้และคนที่อาศัยอยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ 
2. ครูและนักเรียนสรุปผลการเปรียบเทียบ และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประกอบอาชีพและวิถีการด าเนิน ชีวิต

ของคนทั้งสองกลุ่ม 
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันท าใบงานที่ 4.1 เรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพัฒนาการของชุมชนภาคใต้ 

 
ขั้นที่ 5  ตรวจสอบผล  (Evaluate) 

1. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลงานในใบงานที่ 4.1 ครูตรวจสอบความถูกต้อง และอธิบายความรู้
 เพ่ิมเติมหากค าตอบของนักเรียนยังไม่สมบูรณ์ 

2. นักเรียนร่วมกันสรุปปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคใต้ 
 
 
 
 
 



เร่ืองที่ 5  ปัจจัยทีม่ีผลตอ่การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน                                  เวลา  1-2  ชั่วโมง 
           ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                                                                                                                                                     
วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการสร้างความตระหนัก  

 
ขั้นที่ 1  สังเกต 

1. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นถึงจุดประสงค์ส าคัญในการจุดบั้งไฟ ในงานประเพณีบุญบั้งไฟประจ าปีของ ภาค
อีสาน 

2. ครูเล่าต านานพญาคันคาก ให้นักเรียนฟัง แล้วให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า ความเชื่อตามต านาน
 พญาคันคาก มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในภาคอีสานอย่างไร 

3. ครูอธิบายเชื่อมโยงความเชื่อตามต านานพญาคันคาก ถึงความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในภาคอีสาน และ
 ปัจจัยส าคัญอ่ืนๆ ที่มีผลต่อการประกอบอาชีพ การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน 

 
ขั้นที่ 2  วิเคราะห์วิจารณ์ 

1. ครูให้นักเรยีนรวมกลุ่มเดิม จากนั้นให้ร่วมกันศึกษาและสืบค้นความรู้เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน 
 และพัฒนาการของชุมชน : ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากหนังสือเรียน และห้องสมุด ตามประเด็นที่
 ก าหนด  

2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ประเด็นค าถามท่ีครูก าหนด 
3. นักเรียนท าใบงานที่ 5.1 เรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพัฒนาการของชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
  เป็นรายบุคคล  

 
ขั้นที่ 3  สรุป  

1. นักเรียนและครูร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลท าให้ชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 มีความแตกต่างของสภาพความอุดมสมบูรณ์และความแห้งแล้งในท้องที่ต่างๆ  

2. นักเรียนร่วมกันสรุปปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดท าแผนผังแสดงที่ตั้งของชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่  โดยให้ 
 ครอบคลุมประเด็นตามท่ีก าหนด  

 
  นักเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง ถิ่นฐานไทย (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 9.1 สื่อการเรียนรู ้
  1) หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.3  
  2) บัตรภาพ 
  3) วิดีโอประเพณีกินเจ จังหวัดภูเก็ต 
  4) ต านานพญาคันคาก 
  5) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อชุมชน   
  6) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง อิทธิพลของปัจจัยทางภูมิศาสตร์ 
  7) ใบงานที่ 2.2 เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของชุมชนภาคเหนือ 
  8) ใบงานที่ 4.1 เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของชุมชนภาคใต้ 
  9) ใบงานที่ 5.1 เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 9.2 แหล่งการเรียนรู ้
  -  ห้องสมุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 

แบบประเมินแผนผังแสดงที่ตั้งของชุมชน 
 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
1. การอธิบายลกัษณะ 
 ทางภูมิศาสตรข์อง 
 ชุมชน 

อธิบายลักษณะทางภูมิศาสตร์ของ
ชุมชนได้ถูกต้อง ครบถ้วน      
ทุกประเด็น 

อธิบายลักษณะทางภูมิศาสตร์ของ
ชุมชนได้ถูกต้อง  
เป็นส่วนใหญ่ 

อธิบายลักษณะทางภูมิศาสตร์
ของชุมชนได้ถูกต้อง  
เพียงบางส่วน 

2. การอธิบายลกัษณะ 
 ทางสังคมของชมุชน 

อธิบายลักษณะทางสังคม 
ของชุมชนได้ถูกต้อง ครบถ้วน      
ทุกประเด็น 

อธิบายลักษณะทางสังคม 
ของชุมชนได้ถูกต้อง  
เป็นส่วนใหญ่ 

อธิบายลักษณะทางสังคม 
ของชุมชนได้ถูกต้อง  
เพียงบางส่วน 

3. การวิเคราะห์ปจัจัย 
 ที่มีอิทธิพลต่อการ 
 ต้ังถิ่นฐาน 
 และพัฒนาการ 
 ของชุมชน 

วิเคราะหป์ัจจัยที่มีอิทธิพล 
ต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการ
ของชุมชนได้ถูกต้อง ครบถ้วน  
ทุกประเด็น 

วิเคราะหป์ัจจัยที่มีอิทธิพล 
ต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการ
ของชุมชนได้ถูกต้อง 
เป็นส่วนใหญ ่

วิเคราะหป์ัจจัยที่มีอิทธิพล 
ต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการ
ของชุมชน 
ได้ถูกต้อง เพียงบางส่วน 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ได้คะแนน       คะแนนเตม็ 

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
 

1. ข้อใดไม่สอดคล้องการด ารงชีวิตของคนในชุมชนที่อาศัย 
 อยู่ริมน้ า 
 ก. ปลูกบ้านเรือนแพ      
 ข. ปลูกบ้านยกพื้นสูง 
 ค. ใช้เรือในการสัญจร 
 ง. ใช้เกวียนในการสัญจร 
 
2. ปัจจัยทางสังคมในข้อใด ที่ท าให้ชุมชนมีพัฒนาการ 
 อย่างรวดเร็ว 

ก. มีผู้คนอาศัยอยู่น้อย     
ข. ผู้คนในชุมชนรักสันโดษ 
ค. ผู้คนในชุมชนรักธรรมชาต ิ
ง. มีการตดิต่อค้าขายกับชุมชนอื่นๆ 

 
3. การเพาะปลูกพืชแบบข้ันบันได จะพบได้ในภาคใด 
 ก. ภาคใต้            
 ข. ภาคเหนือ              
 ค. ภาคกลาง      
 ง. ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 
4. รถม้า เป็นพาหนะท่ีเป็นสญัลักษณ์ของจังหวัดใด 

ก. ล าพูน                     
ข. ล าปาง                   
ค. นครราชสมีา      
ง. นครศรีธรรมราช 

 
5. ชุมชนที่ประกอบอาชีพใดมักจะตั้งศาลเจ้าแม่ทับทิม เพื่อขอ 
 โชคลาภในการประกอบอาชีพ   

ฌ. อาชีพประมง 
ญ. อาชีพค้าขาย  
ฎ. อาชีพรับจ้าง     
ฏ. อาชีพเกษตรกรรม  

 6. วัฒนธรรมใดไมส่ัมพนัธ์กับการท านา 
ฌ. การลอยกระทง 
ญ. การเลีย้งเจ้านา                    
ฎ. การกวนข้าวทิพย ์
ฏ. การท าบุญกลางบ้าน 

 
7. ประเพณีใดไม่เกี่ยวข้องกับพระพทุธศาสนา 
 ก. ประเพณีแห่เทียนพรรษา               
 ข. ประเพณีตักบาตรเทโว           
 ค. ประเพณีแห่ผา้ขึ้นธาต ุ      
 ง. ประเพณีกินเจ 
 
8. การเล่นสะบ้าในงานประเพณีสงกรานต์ เป็นประเพณี 
 ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดใด 
 ก. นนทบุรี      
 ข. นครสวรรค ์
 ค. สมุทรปราการ      
 ง. สุราษฎร์ธาน ี
 
9. การสร้างบ้านเรือนแพ เหมาะกับภูมิประเทศแบบใด 
 ก. ที่ราบลุ่มแม่น้ า     
 ข. ที่ราบหุบเขา 
 ค. ที่ราบเชิงเขา      
 ง. ที่ราบสูง 
 
10.  ท้องถิ่นที่มีการผลิตเครื่องปั้นดินเผา มักเป็นท้องถิ่น 
  ที่มีทรัพยากรในข้อใดอุดมสมบูรณ ์

ก. ปุาไม ้    
ข. ดินเหนียว 
ค. แหล่งน้ า      
ง. สัตว์ปุา 

                                                                                                                    ตัวชี้วัด ส 4.2 ข้อ 1 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1    วัฒนธรรมของชุมชน (1) 
                                                                                                                                                         

เวลา 1-2  ชั่วโมง 
1. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคม เป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลท าให้วัฒนธรรมประเพณี การนับถือศาสนา ความเชื่อ และ
การประกอบอาชีพของแต่ละชุมชนมีความแตกต่างกัน 
 
2. ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 2.1 ตัวชี้วัด 
  ส 4.2 ป.3/2 สรุปลักษณะทีส่ าคญัของขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน 
    ป.3/3 เปรียบเทยีบความเหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับชุมชนอื่นๆ 

2.13 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
16)  อธิบายลักษณะวัฒนธรรมประเพณี ศาสนา ความเชื่อ และการประกอบอาชีพในชุมชนแต่ละภาคได้ 
17)  วิเคราะห์ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อวัฒนธรรมประเพณี ศาสนา ความเชื่อ  

และการประกอบอาชีพในชุมชนแต่ละภาคได้ 
18)  เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมประเพณี ศาสนา ความเชื่อ และการประกอบอาชีพ 

ในชุมชนแต่ละภาคได้ 
 
3. สาระการเรียนรู้ 

3.12 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  1) ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมชุมชนของตนที่เกิดจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคม 
  2) ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชนใกล้เคียงที่มีความเหมือนและความต่างกับชุมชนของ 
   ตนเอง 
 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  (พิจารณาตามหลักสตูรสถานศึกษา) 
 
4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
 4.2 ความสามารถในการคิด 
  1) ทักษะการให้เหตุผล   2) ทักษะการวิเคราะห์ 
  3) ทักษะการสังเคราะห์   4) ทักษะการสรุปลงความเห็น 
 4.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. ใฝุเรียนรู้     2. มีความรับผิดชอบ         3. มุ่งม่ันในการท างาน 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 

 วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่ตรวจสอบ 
 

(ช่ัวโมงท่ี 1) 



ชั่วโมงที่ 1 
  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4  เร่ือง ถิ่นฐานไทย (2) 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน   

สื่อการเรียนรู้   :   บัตรภาพ 
 

 ค าถามกระตุ้นความคิด 

 นักเรียนคิดว่า การท าบุญในวันออกพรรษา 
 จะมีธรรมเนียมในการปฏิบัติเหมือนกัน 
 ทุกท้องถิ่นหรือไม่  จงอธิบายเหตุผล 

 (พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน 
 ดุลยพินิจของครูผู้สอน) 
 
 

5.  ครูน าบัตรภาพมาแสดงที่หน้าช้ันเรียน แล้วให้นักเรียนพิจารณาว่า 
ประเพณีดังกล่าวมีความส าคัญอยา่งไร และเป็นประเพณีของจังหวัด
ใด 

6.  ครูชี้แจงถึงความส าคญัของประเพณีต่างๆ เพื่อเชื่อมโยงให้นักเรียน
เห็นความแตกต่างของประเพณีทางศาสนาของแต่ละท้องถิ่น 

7.  นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 

 

 

ขัน้สอน   

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้   :   1. หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.3            

         2. ห้องสมุด 
               3. ใบงานที่ 1.1 

   

 

24. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุม่ กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ คือ 
เก่ง ปานกลางค่อนข้างเก่ง ปานกลางค่อนข้างอ่อน และอ่อน 

25. นักเรียนแตล่ะกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง ความเหมือนและความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชน จากหนังสือเรยีน และห้องสมุด ใน
ประเด็นที่ก าหนด ดังน้ี 
1) ความเหมือนและความแตกตา่งทางวัฒนธรรมประเพณ ี
2) ความเหมือนและความแตกตา่งทางศาสนาและความเช่ือ 
3) ความเหมือนและความแตกตา่งทางการประกอบอาชีพ 

26. สมาชิกในแต่ละกลุม่ผลัดกันอธิบายความรู้จากประเด็นท่ีได้ศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ชั่วโมงที่ 2 

27. ครูสนทนากับนักเรียนเกีย่วกับองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาในช่ัวโมง
ที่แล้ว จากนั้นครูตั้งประเด็นค าถามให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกัน
วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น เช่น  
- เพราะเหตุใด คนท่ีนับถือศาสนาเดียวกันในแต่ละชุมชน 

จึงมีกิจกรรมทางศาสนาแตกต่างกนั  
- เพราะเหตุใด ชุมชนภาคใตจ้ึงไม่มปีระเพณีขอฝน 
- การประกอบอาชีพท่ีแตกต่างกันมผีลต่อประเพณี หรือความเช่ือ

ของคนในชุมชนอย่างไร 
28. ครูตรวจสอบค าตอบ  และอธิบายเพิ่มเตมิให้นักเรียนเข้าใจว่า การ

ประกอบอาชีพต่างๆ ในชุมชน ก็เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดความเช่ือ
และประเพณีที่ส าคญั  

29. นักเรียนร่วมกันท าใบงานที่ 1.1 เรื่อง วัฒนธรรมของชุมชน โดยให้
สมาชิกในแต่ละกลุม่จับคู่กันเป็น 2 คู่ แล้วให้แตล่ะคู่ปฏิบัติกิจกรรม 
ดังนี ้

- สมาชิกคนท่ี 1 อ่านโจทยค์ าถาม และเขียนค าตอบ 
- สมาชิกคนท่ี 2 เป็นฝุายสังเกต ตรวจสอบค าตอบ 
ให้สมาชิกแตล่ะคู่เปลี่ยนบทบาทกนัในค าถามข้อต่อไป 

30. นักเรียนรวมกลุ่มเดมิ (4 คน) ให้แต่ละคู่น าค าตอบของคู่ตนเอง 
มาน าเสนอใหเ้พื่อนอีกคู่หนึ่งฟัง เพื่อช่วยกันตรวจสอบความ 
ถูกต้อง จากน้ันน าใบงานส่งครู 

31. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และเปรยีบเทียบในประเด็นท่ีก าหนด  ดังนี้ 
- วิเคราะหป์ัจจัยที่ท าใหล้ักษณะวัฒนธรรมของชุมชนด้าน

วัฒนธรรมประเพณี ศาสนาและความเชื่อ และการประกอบ
อาชีพในชุมชนแต่ละภาคมีความแตกต่างกัน 

- เปรียบเทยีบความเหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมประเพณี 
ศาสนาและความเชือ่ และการประกอบอาชีพ      ในชุมชนแต่ละ
ภาค  

 

ขั้นสรุป   

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้   :  —  ค าถามกระตุ้นความคิด 

 ชุมชนของนักเรยีนมีประเพณีอะไรบ้าง  
 และมีความส าคัญอย่างไร 

 (พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน 
 ดุลยพินิจของครูผู้สอน) 

 

 

1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการวิเคราะหป์ัจจัยที่ท าให้ลักษณะ
วัฒนธรรมของชุมชนด้านวัฒนธรรมประเพณี ศาสนาและความเช่ือ 
และการประกอบอาชีพในชุมชนแต่ละภาคมีความแตกต่างกันและ 

 

ผลการเปรยีบเทียบความเหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมประเพณี ศาสนา
และความเชื่อ และการประกอบอาชีพในชุมชน แต่ละภาค  

2. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 
 

 

 

(ช่ัวโมงท่ี 2) 



7. การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ ์
ตรวจแบบทดสอบก่อนเรยีน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แบบทดสอบก่อนเรยีน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 (ประเมินตามสภาพจริง) 

ตรวจใบงานท่ี 1.1 ใบงานท่ี 1.1  ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์
สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบคุคล แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์
สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์
สังเกตการใฝุเรยีนรู้  มีความรับผิดชอบ 
และมุ่งมั่นในการท างาน 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

 
8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 8.1 สื่อการเรียนรู ้
  1) หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.3  
  2) บัตรภาพ 
  3) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง วัฒนธรรมของชุมชน  
 8.2 แหล่งการเรียนรู ้
  -  ห้องสมุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัตรภาพ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประเพณีตักบาตรน้ าผึ้ง 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประเพณีชักพระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประเพณีไหลเรือไฟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพตักบาตรดอกไม้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


 



ใบงานที่ 1.1 เรื่อง วัฒนธรรมของชุมชน  
 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนตอบค าถามท่ีก าหนดให้ถูกต้อง 
 

1. การท าบุญขึ้นบ้านใหม่ มีความเก่ียวข้องกับศาสนาและความเชื่ออย่างไร 
           
           
           
 

2. ประเพณีการสู่ขวัญข้าว เป็นประเพณีที่มีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยใด 
           
           
           
 

3. เพราะเหตุใดชุมชนภาคใต้จึงไม่มีการจัดพิธีขอฝน 
           
           
           
 

4. ปัจจัยใดมีผลท าให้วัฒนธรรมประเพณี การนับถือศาสนา ความเชื่อ และการประกอบอาชีพของแต่ละ 
 ชุมชนมีความแตกต่างกัน 
           
           
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เฉลย ใบงานที่ 1.1 เรื่อง วัฒนธรรมของชุมชน          
 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนตอบค าถามท่ีก าหนดให้ถูกต้อง 
 

1. การท าบุญขึ้นบ้านใหม่ มีความเก่ียวข้องกับศาสนาและความเชื่ออย่างไร 
  การท าบุญตักบาตร และเจริญพระพุทธมนต์ เป็นพิธีสงฆ์ทางพระพุทธศาสนา ส่วนการเซ่นไหว้ผีบ้านผีเรือน  
และปูุย่าตายายเป็นความเชื่อ ท่ียึดถือปฏิบัติในวันท าบุญขึ้นบ้านใหม่       
           
 

2. ประเพณีการสู่ขวัญข้าว เป็นประเพณีที่มีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยใด 
  เป็นประเพณีที่มีอิทธิพลมาจากความเช่ือของชุมชนที่ประกอบอาชีพท านา เพื่อให้เกิดความเป็นสิรมิงคลและเกิด 
ความอุดมสมบูรณ์ในการประกอบอาชีพ        
           
 

3. เพราะเหตุใดชุมชนภาคใต้จึงไม่มีการจัดพิธีขอฝน 
  เพราะชุมชนในภาคใต้ เป็นพ้ืนท่ีที่มีฝนตกชุก จึงไมจ่ าเป็นจะต้องมีพธิีขอฝน     
           
           
 

4. ปัจจัยใดมีผลท าให้วัฒนธรรมประเพณี การนับถือศาสนา ความเชื่อ และการประกอบอาชีพของแต่ละ 
 ชุมชนมีความแตกต่างกัน 
  ปัจจัยทางด้านภมูิศาสตร์ และปัจจัยทางด้านสังคมมีผลท าให้วัฒนธรรมประเพณี การนับถือศาสนา ความเช่ือ  
และการประกอบอาชีพของแต่ละชุมชนมีความแตกต่างกัน        
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



แบบสังเกตพฤติกรรม   การท างานรายบุคคล 
 

ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 

 

ล าดับที ่
ชื่อ – สกุล 

ของผู้รบัการ 
ประเมนิ 

ความมีวินัย 
ความมีน้ าใจ 

เอื้อเฟื้อ 
เสียสละ 

การรบัฟัง 
ความคิดเหน็ 

การแสดง 
ความคิดเหน็ 

การตรงต่อ
เวลา 

รวม 
15  

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

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                              ............../.................../................ 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยา่งสม่ าเสมอ ให ้ 3    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให ้   2    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้ ให ้   1    คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 12 - 15 ด ี  
 8 - 11 พอใช้  
 ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรม   การท างานกลุ่ม 
 

ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 
 

ล าดับที ่
ชื่อ – สกุล 

ของผู้รบัการ 
ประเมนิ 

ความร่วมมือ
กนัท ากิจกรรม 

การแสดงความ
คิดเหน็ 

การรบัฟังความ
คิดเหน็ 

ความตั้งใจ
ท างาน 

การแก้ไข
ปญัหา/หรือ

ปรบัปรุง
ผลงานกลุ่ม 

รวม 
15  

คะแนน 

 3  2  1  3  2  1  3  2  1  3  2  1  3  2  1 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                               ............../.................../................ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยา่งสม่ าเสมอ ให ้ 3    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให ้   2    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้ ให ้   1    คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 12 - 15 ด ี  
 8 - 11 พอใช้  
 ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง  

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  
ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 
 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
3 2 1 

1. รักชาติ ศาสน์ 
 กษัตริย ์

1.1  ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และบอกความหมายของ 
 เพลงชาต ิ

   

1.2 ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าท่ีของนักเรียน ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการ 
 ท างานกับสมาชิกในห้องเรียน 

   

1.3 เข้าร่วมกิจกรรมทีส่ร้างความสามคัคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อ 
 โรงเรียนและชุมชน 

   

1.4 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนบัถือ ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา 
 และเป็นตัวอย่างที่ดีของศาสนิกชน 

   

1.5 เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทีเ่กี่ยวกับสถาบัน 
 พระมหากษตัริยต์ามที่โรงเรียนและชุมชนจัดขึ้น ช่ืนชมในพระราชกรณียกิจ 
 พระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ 

   

2. ซ่ือสัตย์ สุจริต 2.1 ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริง    
2.2 ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวที่จะท าความผดิ ท าตาม
 สัญญาที่ตนให้ไว้กับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง และคร ู

   

2.3 ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง และเป็นแบบอย่างท่ีดีแกเ่พื่อนด้าน
 ความซื่อสัตย ์

   

3. มีวินัย รับผิดชอบ 3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัวและ 
 โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
 มีความรับผิดชอบ 

   

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1 ตั้งใจเรียน    
4.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน    
4.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูต้่างๆ    
4.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสอื เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยตี่างๆ 
 แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรยีน และเลือกใช้สื่อไดอ้ย่าง 
 เหมาะสม 

   

4.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู ้    
4.6 แลกเปลีย่นความรู้ ด้วยวิธีการต่างๆ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน    

 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ต่อ) 
 
ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 
 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
3 2 1 

5. อยู่อย่างพอเพียง 5.1 ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยดั    
5.2 ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คณุค่า    
5.3 ใช้จ่ายอย่างประหยดัและมีการเกบ็ออมเงิน    

6. มุ่งมั่นในการ 
 ท างาน 

6.1 มีความตั้งใจและพยายามในการท างานที่ได้รับมอบหมาย    
6.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานส าเร็จ    

7. รักความเป็นไทย 7.1  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย    
7.2 เห็นคุณคา่และปฏิบัตตินตามวัฒนธรรมไทย    

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครทู างาน    
8.2 อาสาท างาน ช่วยคิด ช่วยท า และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น    
8.3 ดูแล รักษาทรัพย์สมบตัิและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรยีน ชุมชน    
8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน    

 
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                              ............../.................../................ 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ ให้   3   คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้   2   คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง ให้   1   คะแนน 
 
 
  
 
 
 
 

       
 
 
 
 

 



บันทึกหลังแผนการสอน 
 
  ด้านความรู้ 
        
        
  ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
        
        
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
        
        
  ด้านอ่ืนๆ  (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมทีม่ีปัญหาของนักเรียนเปน็รายบุคคล (ถ้ามี))  
        
        
 
 
  
  ปัญหา/อุปสรรค 
        
        
  แนวทางการแก้ไข 
        
        
 
 

ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ข้อเสนอแนะ      
        
   ลงชื่อ      
   (                     ) 
   ต าแหน่ง      
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1    วัฒนธรรมของชุมชน (1) 
                                                                                                                                                         

เวลา 1-2  ชั่วโมง 
1. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคม เป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลท าให้วัฒนธรรมประเพณี การนับถือศาสนา ความเชื่อ และ
การประกอบอาชีพของแต่ละชุมชนมีความแตกต่างกัน 
 
2. ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 2.1 ตัวชี้วัด 
  ส 4.2 ป.3/2 สรุปลักษณะทีส่ าคญัของขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน 
    ป.3/3 เปรียบเทยีบความเหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับชุมชนอื่นๆ 

2.14 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
19)  อธิบายลักษณะวัฒนธรรมประเพณี ศาสนา ความเชื่อ และการประกอบอาชีพในชุมชนแต่ละภาคได้ 
20)  วิเคราะห์ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อวัฒนธรรมประเพณี ศาสนา ความเชื่อ  

และการประกอบอาชีพในชุมชนแต่ละภาคได้ 
21)  เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมประเพณี ศาสนา ความเชื่อ และการประกอบอาชีพ 

ในชุมชนแต่ละภาคได้ 
 
3. สาระการเรียนรู้ 

3.13 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  1) ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมชุมชนของตนที่เกิดจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคม 
  2) ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชนใกล้เคียงที่มีความเหมือนและความต่างกับชุมชนของ 
   ตนเอง 
 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  (พิจารณาตามหลักสตูรสถานศึกษา) 
 
4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
 4.2 ความสามารถในการคิด 
  1) ทักษะการให้เหตุผล   2) ทักษะการวิเคราะห์ 
  3) ทักษะการสังเคราะห์   4) ทักษะการสรุปลงความเห็น 
 4.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. ใฝุเรียนรู้     2. มีความรับผิดชอบ         3. มุ่งม่ันในการท างาน 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 

 วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่ตรวจสอบ 
 

(ช่ัวโมงท่ี 1) 



ชั่วโมงที่ 1 
  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4  เร่ือง ถิ่นฐานไทย (2) 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน   

สื่อการเรียนรู้   :   บัตรภาพ 
 

 ค าถามกระตุ้นความคิด 

 นักเรียนคิดว่า การท าบุญในวันออกพรรษา 
 จะมีธรรมเนียมในการปฏิบัติเหมือนกัน 
 ทุกท้องถิ่นหรือไม่  จงอธิบายเหตุผล 

 (พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน 
 ดุลยพินิจของครูผู้สอน) 
 
 

8.  ครูน าบัตรภาพมาแสดงท่ีหน้าช้ันเรียน แล้วให้นักเรียนพิจารณาว่า 
ประเพณีดังกล่าวมีความส าคัญอยา่งไร และเป็นประเพณีของจังหวัด
ใด 

9.  ครูชี้แจงถึงความส าคญัของประเพณีต่างๆ เพื่อเชื่อมโยงให้นักเรียน
เห็นความแตกต่างของประเพณีทางศาสนาของแต่ละท้องถิ่น 

10.  นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 

 

 

ขั้นสอน   

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้   :   1. หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.3            

         2. ห้องสมุด 
               3. ใบงานที่ 1.1 

   

 

32. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุม่ กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ คือ 
เก่ง ปานกลางค่อนข้างเก่ง ปานกลางค่อนข้างอ่อน และอ่อน 

33. นักเรียนแตล่ะกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง ความเหมือนและความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชน จากหนังสือเรยีน และห้องสมุด ใน
ประเด็นที่ก าหนด ดังน้ี 
4) ความเหมือนและความแตกตา่งทางวัฒนธรรมประเพณ ี
5) ความเหมือนและความแตกตา่งทางศาสนาและความเช่ือ 
6) ความเหมือนและความแตกตา่งทางการประกอบอาชีพ 

34. สมาชิกในแต่ละกลุม่ผลัดกันอธิบายความรู้จากประเด็นท่ีได้ศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ชั่วโมงที่ 2 

35. ครูสนทนากับนักเรียนเกีย่วกับองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาในช่ัวโมง
ที่แล้ว จากนั้นครูตั้งประเด็นค าถามให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกัน
วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น เช่น  
- เพราะเหตุใด คนท่ีนับถือศาสนาเดียวกันในแต่ละชุมชน 

จึงมีกิจกรรมทางศาสนาแตกต่างกนั  
- เพราะเหตุใด ชุมชนภาคใตจ้ึงไม่มปีระเพณีขอฝน 
- การประกอบอาชีพท่ีแตกต่างกันมผีลต่อประเพณี หรือความเช่ือ

ของคนในชุมชนอย่างไร 
36. ครูตรวจสอบค าตอบ  และอธิบายเพิ่มเตมิให้นักเรียนเข้าใจว่า การ

ประกอบอาชีพต่างๆ ในชุมชน ก็เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดความเช่ือ
และประเพณีที่ส าคญั  

37. นักเรียนร่วมกันท าใบงานที่ 1.1 เรื่อง วัฒนธรรมของชุมชน โดยให้
สมาชิกในแต่ละกลุม่จับคู่กันเป็น 2 คู่ แล้วให้แตล่ะคู่ปฏิบัติกิจกรรม 
ดังนี ้

- สมาชิกคนท่ี 1 อ่านโจทยค์ าถาม และเขียนค าตอบ 
- สมาชิกคนท่ี 2 เป็นฝุายสังเกต ตรวจสอบค าตอบ 
ให้สมาชิกแตล่ะคู่เปลี่ยนบทบาทกนัในค าถามข้อต่อไป 

38. นักเรียนรวมกลุ่มเดมิ (4 คน) ให้แต่ละคู่น าค าตอบของคู่ตนเอง 
มาน าเสนอใหเ้พื่อนอีกคู่หนึ่งฟัง เพื่อช่วยกันตรวจสอบความ 
ถูกต้อง จากน้ันน าใบงานส่งครู 

39. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และเปรยีบเทียบในประเด็นท่ีก าหนด  ดังนี้ 
- วิเคราะหป์ัจจัยที่ท าใหล้ักษณะวัฒนธรรมของชุมชนด้าน

วัฒนธรรมประเพณี ศาสนาและความเชื่อ และการประกอบ
อาชีพในชุมชนแต่ละภาคมีความแตกต่างกัน 

- เปรียบเทยีบความเหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมประเพณี 
ศาสนาและความเชื่อ และการประกอบอาชีพ      ในชุมชนแต่ละ
ภาค  

 

ขั้นสรุป   

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้   :  —  ค าถามกระตุ้นความคิด 

 ชุมชนของนักเรยีนมีประเพณีอะไรบ้าง  
 และมีความส าคัญอย่างไร 

 (พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน 
 ดุลยพินิจของครูผู้สอน) 

 

 

3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการวิเคราะหป์ัจจัยที่ท าให้ลักษณะ
วัฒนธรรมของชุมชนด้านวัฒนธรรมประเพณี ศาสนาและความเช่ือ 
และการประกอบอาชีพในชุมชนแต่ละภาคมีความแตกต่างกันและ 

 

ผลการเปรยีบเทียบความเหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมประเพณี ศาสนา
และความเชื่อ และการประกอบอาชีพในชุมชน แต่ละภาค  

4. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 
 

 

 



7. การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ ์
ตรวจแบบทดสอบก่อนเรยีน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แบบทดสอบก่อนเรยีน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 (ประเมินตามสภาพจริง) 

ตรวจใบงานท่ี 1.1 ใบงานท่ี 1.1  ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์
สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบคุคล แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์
สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์
สังเกตการใฝุเรยีนรู้  มีความรับผิดชอบ 
และมุ่งมั่นในการท างาน 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

 
8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 8.1 สื่อการเรียนรู ้
  1) หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.3  
  2) บัตรภาพ 
  3) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง วัฒนธรรมของชุมชน  
 8.2 แหล่งการเรียนรู ้
  -  ห้องสมุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัตรภาพ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประเพณีตักบาตรน้ าผึ้ง 

    
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประเพณีชักพระ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประเพณีไหลเรือไฟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพตักบาตรดอกไม้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


 



ใบงานที่ 1.1 เรื่อง วัฒนธรรมของชุมชน  
 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนตอบค าถามท่ีก าหนดให้ถูกต้อง 
 

5. การท าบุญขึ้นบ้านใหม่ มีความเก่ียวข้องกับศาสนาและความเชื่ออย่างไร 
           
           
           
 

6. ประเพณีการสู่ขวัญข้าว เป็นประเพณีที่มีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยใด 
           
           
           
 

7. เพราะเหตุใดชุมชนภาคใต้จึงไม่มีการจัดพิธีขอฝน 
           
           
           
 

8. ปัจจัยใดมีผลท าให้วัฒนธรรมประเพณี การนับถือศาสนา ความเชื่อ และการประกอบอาชีพของแต่ละ 
 ชุมชนมีความแตกต่างกัน 
           
           
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เฉลย ใบงานที่ 1.1 เรือ่ง วฒันธรรมของชมุชน          
 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนตอบค าถามท่ีก าหนดให้ถูกต้อง 
 

5. การท าบุญขึ้นบ้านใหม่ มีความเก่ียวข้องกับศาสนาและความเชื่ออย่างไร 
  การท าบุญตักบาตร และเจริญพระพุทธมนต์ เป็นพิธีสงฆ์ทางพระพุทธศาสนา ส่วนการเซ่นไหว้ผีบ้านผีเรือน  
และปูุย่าตายายเป็นความเชื่อ ท่ียึดถือปฏิบัติในวันท าบุญขึ้นบ้านใหม่       
           
 

6. ประเพณีการสู่ขวัญข้าว เป็นประเพณีที่มีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยใด 
  เป็นประเพณีที่มีอิทธิพลมาจากความเช่ือของชุมชนที่ประกอบอาชีพท านา เพื่อให้เกิดความเป็นสิรมิงคลและเกิด 
ความอุดมสมบูรณ์ในการประกอบอาชีพ        
           
 

7. เพราะเหตุใดชุมชนภาคใต้จึงไม่มีการจัดพิธีขอฝน 
  เพราะชุมชนในภาคใต้ เป็นพ้ืนท่ีที่มีฝนตกชุก จึงไมจ่ าเป็นจะต้องมีพธิีขอฝน     
           
           
 

8. ปัจจัยใดมีผลท าให้วัฒนธรรมประเพณี การนับถือศาสนา ความเชื่อ และการประกอบอาชีพของแต่ละ 
 ชุมชนมีความแตกต่างกัน 
  ปัจจัยทางด้านภมูิศาสตร์ และปัจจัยทางด้านสังคมมีผลท าให้วัฒนธรรมประเพณี การนับถือศาสนา ความเชื่อ  
และการประกอบอาชีพของแต่ละชุมชนมีความแตกต่างกัน        
           
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



แบบสังเกตพฤติกรรม   การท างานรายบุคคล 
 

ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 

 

ล าดับที ่
ชื่อ – สกุล 

ของผู้รบัการ 
ประเมนิ 

ความมีวินัย 
ความมีน้ าใจ 

เอื้อเฟื้อ 
เสียสละ 

การรบัฟัง 
ความคิดเหน็ 

การแสดง 
ความคิดเหน็ 

การตรงต่อ
เวลา 

รวม 
15  

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

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                              ............../.................../................ 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยา่งสม่ าเสมอ ให ้ 3    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให ้   2    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้ ให ้   1    คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 12 - 15 ด ี  
 8 - 11 พอใช้  
 ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรม   การท างานกลุ่ม 
 

ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 
 

ล าดับที ่
ชื่อ – สกุล 

ของผู้รบัการ 
ประเมนิ 

ความร่วมมือ
กนัท ากิจกรรม 

การแสดงความ
คิดเหน็ 

การรบัฟังความ
คิดเหน็ 

ความตั้งใจ
ท างาน 

การแก้ไข
ปญัหา/หรือ

ปรบัปรุง
ผลงานกลุ่ม 

รวม 
15  

คะแนน 

 3  2  1  3  2  1  3  2  1  3  2  1  3  2  1 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                               ............../.................../................ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยา่งสม่ าเสมอ ให ้ 3    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให ้   2    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้ ให ้   1    คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 12 - 15 ด ี  
 8 - 11 พอใช้  
 ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง  

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  
ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 
 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
3 2 1 

1. รักชาติ ศาสน์ 
 กษัตริย ์

1.1  ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และบอกความหมายของ 
 เพลงชาต ิ

   

1.2 ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่ของนักเรียน ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการ 
 ท างานกับสมาชิกในห้องเรียน 

   

1.3 เข้าร่วมกิจกรรมทีส่ร้างความสามคัคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อ 
 โรงเรียนและชุมชน 

   

1.4 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนบัถือ ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา 
 และเป็นตัวอย่างที่ดีของศาสนิกชน 

   

1.5 เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทีเ่กี่ยวกับสถาบัน 
 พระมหากษตัริยต์ามที่โรงเรียนและชุมชนจัดขึ้น ช่ืนชมในพระราชกรณียกิจ 
 พระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ 

   

2. ซ่ือสัตย์ สุจริต 2.1 ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริง    
2.2 ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวที่จะท าความผดิ ท าตาม
 สัญญาที่ตนให้ไว้กับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง และคร ู

   

2.3 ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง และเป็นแบบอย่างท่ีดีแกเ่พื่อนด้าน
 ความซื่อสัตย ์

   

3. มีวินัย รับผิดชอบ 3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัวและ 
 โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
 มีความรับผิดชอบ 

   

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1 ตั้งใจเรียน    
4.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน    
4.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูต้่างๆ    
4.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสอื เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยตี่างๆ 
 แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรยีน และเลือกใช้สื่อไดอ้ย่าง 
 เหมาะสม 

   

4.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู ้    
4.6 แลกเปลีย่นความรู้ ด้วยวิธีการต่างๆ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน    

 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ต่อ) 
 
ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 
 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
3 2 1 

5. อยู่อย่างพอเพียง 5.1 ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยดั    
5.2 ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คณุค่า    
5.3 ใช้จ่ายอย่างประหยดัและมีการเกบ็ออมเงิน    

6. มุ่งมั่นในการ 
 ท างาน 

6.1 มีความตั้งใจและพยายามในการท างานท่ีได้รับมอบหมาย    
6.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานส าเร็จ    

7. รักความเป็นไทย 7.1  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย    
7.2 เห็นคุณคา่และปฏิบัตตินตามวัฒนธรรมไทย    

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครทู างาน    
8.2 อาสาท างาน ช่วยคิด ช่วยท า และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น    
8.3 ดูแล รักษาทรัพย์สมบตัิและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรยีน ชุมชน    
8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน    

 
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                              ............../.................../................ 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ ให้   3   คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้   2   คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง ให้   1   คะแนน 
 
 
  

       
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บันทึกหลังแผนการสอน 
 
  ด้านความรู้ 
        
        
  ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
        
        
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
        
        
  ด้านอ่ืนๆ  (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมทีม่ีปัญหาของนักเรียนเปน็รายบุคคล (ถ้ามี))  
        
        
 
 
  
  ปัญหา/อุปสรรค 
        
        
  แนวทางการแก้ไข 
        
        
 

 

ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ข้อเสนอแนะ      
        
   ลงชื่อ      
   (                     ) 
   ต าแหน่ง      
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2    วัฒนธรรมของชุมชน (2) 

                                                                                                                                                         
เวลา 1  ชั่วโมง 

1. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคม เป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลท าให้วัฒนธรรมด้านการกินของแต่ละชุมชน 
มีความแตกต่างกัน 
 
2. ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 2.1 ตัวชี้วัด 
  ส 4.2 ป.3/2 สรุปลักษณะทีส่ าคญัของขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน 
    ป.3/3 เปรียบเทยีบความเหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับชุมชนอื่นๆ 

2.15 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
22)  อธิบายลักษณะวัฒนธรรมการกินในชุมชนแต่ละภาคได้ 
23)  วิเคราะห์ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อวัฒนธรรมการกินในชุมชนแต่ละภาคได้ 
24)  เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมการกินในชุมชนแต่ละภาคได้ 

 
3. สาระการเรียนรู้ 

3.14 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  1) ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมชุมชนของตนที่เกิดจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคม 
  2) ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชนใกล้เคียงที่มีความเหมือนและความต่างกับชุมชนของ 
   ตนเอง 
 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  (พิจารณาตามหลักสตูรสถานศึกษา) 
 
4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
 4.2 ความสามารถในการคิด 
  1) ทักษะการให้เหตุผล   2) ทักษะการวิเคราะห์ 
  3) ทักษะการสังเคราะห์   4) ทักษะการสรุปลงความเห็น 
 4.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. ใฝุเรียนรู้        
 2. มีความรับผิดชอบ    
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 

 วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่คิดสีส่หาย 
 



ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน   

สื่อการเรียนรู้   :   1.  กรณีตัวอย่าง 
       2.  บัตรภาพ 

 ค าถามกระตุ้นความคิด 

 คนในภาคใดนิยมรับประทานข้าวเหนียว 

 (ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ) 
 
 

11.  ครูเลา่กรณีตัวอย่างให้นักเรยีนฟัง แล้วให้นักเรียนพิจารณาว่า 
ใครควรจะเลือกน้ าพริกอะไร เพื่อที่จะสามารถเริ่มศึกษาและรวบรวม
ข้อมูลเพื่อมาจดัปูายนิเทศเรื่อง อาหารไทย 4 ภาค ได้ 

12.  ครูสุ่มเรียกนักเรียน 1-2 คน เลือกบัตรภาพน้ าพริกแตล่ะภาค
พร้อมอธิบายเหตุผล จากน้ันให้เพือ่นๆ ตรวจสอบความถูกต้อง 

13.  ครูอธิบายให้นักเรยีนเข้าใจว่า วัฒนธรรมการกินของคนในแต่ละ
ภาคมีความแตกต่างกัน ดังนั้นนักเรียนจึงควรศึกษาปัจจัยส าคัญ 

ที่ท าให้เกิดความแตกต่างกัน 
14.  นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 

 

 

ขั้นสอน   

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้   :   1. หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.3        2. ห้องสมุด 
               3. แบบบันทึกความรู ้   4. ใบงานที่ 2.1 

   

 

40. นักเรียนรวมกลุ่มเดมิ (จากแผนการจัดการเรยีนรู้ที่ 1) จากนั้นร่วมกนั
ศึกษาความรู้เรื่อง ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของ
ชุมชน : วัฒนธรรมการกิน จากหนังสือเรียน  

และห้องสมุด  
41. ครูก าหนดประเด็นให้นักเรยีนแตล่ะกลุ่มรวบรวมรายชื่ออาหาร ผัก 

หรือขนมที่แสดงให้เห็นเอกลักษณข์องวัฒนธรรมการกินของแต่ละภาค 
42. สมาชิกแตล่ะกลุม่ช่วยกันจ าแนกและตรวจสอบความถูกต้อง แล้ว

บันทึกลงในแบบบันทึกความรู ้
43. ตัวแทนนักเรียนแตล่ะกลุ่มออกมาน าเสนอผลงานจากแบบบันทึก

ความรู้ที่หน้าช้ันเรียน 
44. นักเรียนแตล่ะกลุ่มร่วมมือกันท าใบงานที่ 2.1 เรื่อง วัฒนธรรมการ

กิน โดยให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มหาค าตอบในใบงานด้วยตนเองจน
ครบทุกตอน จากน้ันจับคู่กับเพื่อนในกลุ่มผลัดกันอธิบายค าตอบของ
ตนเองให้เพื่อนฟัง (นักเรียนอีกคู่หนึ่งก็ปฏิบัติกิจกรรมเช่นเดียวกัน) 

 
45. สมาชิกรวมกลุ่ม 4 คนตามเดิม จากนั้นผลดักันอธิบายค าตอบของคู่

ตนเองให้เพื่อนอีกคู่หนึ่งฟัง และสรุปค าตอบท่ีเป็นมติของกลุ่มแล้ว
บันทึกค าตอบลงในใบงานท่ี 2.1  

46. ครูเฉลยค าตอบในใบงานท่ี 2.1 สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันตรวจสอบ
ความถูกต้อง และแกไ้ขในส่วนท่ีบกพร่อง   

47. ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ปจัจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทาง
สังคมที่ท าใหว้ัฒนธรรมการกินของชุมชนแต่ละภาคมีความแตกต่างกัน 
จากนั้นเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมการกิน
ในชุมชนแต่ละภาค 

 

 



ขั้นสรุป   

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้   :  —  ค าถามกระตุ้นความคิด 

 เพราะเหตุใดคนแต่ละท้องถิ่นจึงรับประทาน
 อาหารต่างกัน 

 (พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน 
 ดุลยพินิจของครูผู้สอน) 

 

 

5. นักเรียนร่วมกันสรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางภมูิศาสตร์และปัจจัย
ทางสังคมที่ท าใหว้ัฒนธรรมการกนิของชุมชนแต่ละภาค     มีความ
แตกต่างกัน และผลการเปรียบเทยีบความเหมือนและความต่างทาง
วัฒนธรรมการกินในชุมชนแตล่ะภาค 

6. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 
 

 

 
7. การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ ์
ตรวจใบงานท่ี 2.1 ใบงานท่ี 2.1  ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์
ประเมินการน าเสนอผลงาน แบบประเมินการน าเสนอผลงาน ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์
สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบคุคล แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์
สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์
สังเกตการใฝุเรยีนรู้  มีความรับผิดชอบ 
และมุ่งมั่นในการท างาน 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ ระดับคณุภาพ 2 ผา่นเกณฑ ์

 
8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 8.1 สื่อการเรียนรู ้
  1) หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.3  2) กรณีตัวอย่าง 
  3) บัตรภาพ   4) แบบบันทึกความรู้ 
  5) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง วัฒนธรรมการกิน  
 8.2 แหล่งการเรียนรู ้
  -  ห้องสมุด 

บัตรภาพ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพน้ าพริกกะปิ 

    
 
 
 
 
 
 
 

ภาพน้ าพริกหนุ่ม 
  


 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพน้ าพริกปลาร้า 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพน้ าพริกบูดู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการสอน 
   
 

กรณีตัวอย่าง 
   ฝน แตงโม มะลิ และต้นกล้า  ได้รับมอบหมายจากครูให้จัดปูายนิเทศเรื่อง อาหารไทย 4 ภาค 
 เพ่ือน าเสนอความรู้เรื่องอาหารในภาคต่างๆ ในวันส าคัญของโรงเรียน โดยทั้ง 4 คน ได้เลือกอาหารหลัก 
 ของแต่ละภาค เป็นอาหารประเภท น้ าพริก  แต่ติดปัญหาว่า ทั้ง 4 คน ยังไม่มีความรู้เรื่องอาหาร หรือ 
 น้ าพริกของแต่ละภาคเลย 
  ฝน แตงโม มะลิ และต้นกล้า คิดว่าจะต้องเริ่มต้นจากการศึกษาน้ าพริกของแต่ละภาคก่อน ทั้ง 4 คน  
 แบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบหาข้อมูล ดังนี้ 
 ฝน  รับผิดชอบในการศึกษาและรวบรวมอาหารภาคใต้ 
 แตงโม รับผิดชอบในการศึกษาและรวบรวมอาหารภาคเหนือ 
 มะลิ รับผิดชอบในการศึกษาและรวบรวมอาหารภาคกลาง 
 ต้นกล้า รับผิดชอบในการศึกษาและรวบรวมอาหารภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  เพ่ือนๆ มาช่วยกันเลือกรูปภาพน้ าพริกในภาคต่างๆ ให้ทั้ง 4 คนก่อนดีไหม   



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบบันทึกความรู้ 
  
 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มรวบรวมรายชื่ออาหาร ผัก หรือขนม ที่แสดงให้เห็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมการกิน 
   ของแต่ละภาค 

 
อาหารไทย 4 ภาค 

ภาค อาหาร ผัก ขนม 

เหนือ 

 

      
      

      
      

      
      

กลาง 

 

      
      

      
      

      
      

ใต ้
      
      

      
      

      
      



 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

      
      

      
      

      
      

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ใบงานที่ 2.1 เรื่อง วัฒนธรรมการกิน  
 
ตอนที่ 1 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนดูรูปภาพ  แล้วบอกชื่ออาหารให้ถูกต้อง 
 

1. 
 
 
 
 
 
 
      

2. 
 
 
 
 
 
 
      

3. 
 
 
 
 
 
 
      

4. 
 
 
 
 

5. 
 
 
 
 

6. 
 
 
 
 



 
 
      

 
 
      

 
 
      

7. 
 
 
 
 
 
 
      

8. 
 
 
 
 
 
 
      

9. 
 
 
 
 
 
 
      

 
 
 
 
10. 
 
 
 
 
 
 
      

11. 
 
 
 
 
 
 
      

12. 
 
 
 
 
 
 
      

 
ตอนที่ 2 
ค าชี้แจง จากตอนที่ 1 ให้นักเรียนจ าแนกรายการอาหารแต่ละภาคให้ถูกต้อง 
 

อาหารไทย 4 ภาค 
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
   
   
   
   
   
   
   
  

   
   
   
   
   
   
   
   
  

   
   
   
   
   
   
   
   
  

   
   
   
   
   
   
   
   
  



เฉลย ใบงานที่ 2.1 เรือ่ง วฒันธรรมการกิน         
 
ตอนที่ 1 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนดูรูปภาพ  แล้วบอกชื่ออาหารให้ถูกต้อง 
 

1. 
 
 
 
 
 
 
    แกงจืดลูกรอก  

2. 
 
 
 
 
 
 
        ผัดสะตอกุ้ง  

3. 
 
 
 
 
 
 
                     ข้าวซอย   

4. 
 
 
 
 
 
 
          ห่อหมก   

5. 
 
 
 
 
 
 
          ข้าวย า   

6. 
 
 
 
 
 
 
      น้ าพริกปลาท ู  

7. 
 
 
 
 
 
 
        แกงเขียวหวาน  

8. 
 
 
 
 
 
 
          ก้อยไข่มดแดง  

9. 
 
 
 
 
 
 
        น้ าพริกหนุ่ม  

10. 
 
 
 
 
 
 
          ลาบ   

11. 
 
 
 
 
 
 
                ต าซั่ว   

12. 
 
 
 
 
 
 
                      คั่วกลิ้ง   



ตอนที่ 2 
ค าชี้แจง จากตอนที่ 1 ให้นักเรียนจ าแนกรายการอาหารแต่ละภาคให้ถูกต้อง 
 

อาหารไทย 4 ภาค 
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ขา้วซอย  
 น ้าพรกิหนุ่ม 
   
   
   
   
   
   
   

 แกงจดืลกูรอก 
 ห่อหมก  
 น ้าพรกิปลาท ู
 แกงเขยีวหวาน 
   
   
   
   
   
  

             ผดัสะตอกุง้  
 ขา้วย า  
 คัว่กลิ้ง  
   
   
   
   
   
   
  

 กอ้ยไขม่ดแดง 
 ลาบ  
 ต าซัว่  
   
   
   
   
   
   



แบบประเมิน     การน าเสนอผลงาน 
 

ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 
 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1 น าเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง    
2 การล าดับขั้นตอนของเนื้อเรื่อง    
3 การน าเสนอมีความน่าสนใจ    
4 การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม    
5 การตรงต่อเวลา    

                                                                                 รวม  
 

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 
                                                                                   ............../.................../................ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกบัรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน  ให ้ 3 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกบัรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่  ให ้ 2 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกบัรายการประเมินบางส่วน  ให ้ 1 คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 12 - 15 ด ี  
 8 - 11 พอใช้  
 ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรม   การท างานรายบุคคล 
 

ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 

 

ล าดับที ่
ชื่อ – สกุล 

ของผู้รบัการ 
ประเมนิ 

ความมีวนิัย 
ความมีน้ าใจ 

เอื้อเฟื้อ 
เสียสละ 

การรบัฟัง 
ความคิดเหน็ 

การแสดง 
ความคิดเหน็ 

การตรงต่อ
เวลา 

รวม 
15  

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

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                              ............../.................../................ 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยา่งสม่ าเสมอ ให ้ 3    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให ้   2    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้ ให ้   1    คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

 ช่วงคะแนน ระดบัคุณภาพ  
 12 - 15 ด ี  
 8 - 11 พอใช้  
 ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรม   การท างานกลุ่ม 
 

ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 
 

ล าดับที ่
ชื่อ – สกุล 

ของผู้รบัการ 
ประเมนิ 

ความร่วมมือ
กนัท ากิจกรรม 

การแสดงความ
คิดเหน็ 

การรบัฟังความ
คิดเหน็ 

ความตั้งใจ
ท างาน 

การแก้ไข
ปญัหา/หรือ

ปรบัปรุง
ผลงานกลุ่ม 

รวม 
15  

คะแนน 

 3  2  1  3  2  1  3  2  1  3  2  1  3  2  1 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                               ............../.................../................ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยา่งสม่ าเสมอ ให ้ 3    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให ้   2    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้ ให ้   1    คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 12 - 15 ด ี  
 8 - 11 พอใช้  
 ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง  

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  
ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 
 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
3 2 1 

1. รักชาติ ศาสน์ 
 กษัตริย ์

1.1  ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และบอกความหมายของ 
 เพลงชาต ิ

   

1.2 ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าท่ีของนักเรียน ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการ 
 ท างานกับสมาชิกในห้องเรียน 

   

1.3 เข้าร่วมกิจกรรมทีส่ร้างความสามคัคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อ 
 โรงเรียนและชุมชน 

   

1.4 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนบัถือ ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา 
 และเป็นตัวอย่างที่ดีของศาสนิกชน 

   

1.5 เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทีเ่กี่ยวกับสถาบัน 
 พระมหากษตัริยต์ามที่โรงเรียนและชุมชนจัดขึ้น ช่ืนชมในพระราชกรณียกิจ 
 พระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ 

   

2. ซ่ือสัตย์ สุจริต 2.1 ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริง    
2.2 ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวท่ีจะท าความผดิ ท าตาม
 สัญญาที่ตนให้ไว้กับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง และคร ู

   

2.3 ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง และเป็นแบบอย่างท่ีดีแกเ่พื่อนด้าน
 ความซื่อสัตย ์

   

3. มีวินัย รับผิดชอบ 3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัวและ 
 โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
 มีความรับผิดชอบ 

   

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1 ตั้งใจเรียน    
4.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน    
4.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูต้่างๆ    
4.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสอื เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยตี่างๆ 
 แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรยีน และเลือกใช้สื่อไดอ้ย่าง 
 เหมาะสม 

   

4.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู ้    
4.6 แลกเปลีย่นความรู้ ด้วยวิธีการต่างๆ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน    

 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ต่อ) 
 
ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 
 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
3 2 1 

5. อยู่อย่างพอเพียง 5.1 ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยดั    
5.2 ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คณุค่า    
5.3 ใช้จ่ายอย่างประหยดัและมีการเกบ็ออมเงิน    

6. มุ่งมั่นในการ 
 ท างาน 

6.1 มีความตั้งใจและพยายามในการท างานท่ีได้รับมอบหมาย    
6.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพ่ือให้งานส าเร็จ    

7. รักความเป็นไทย 7.1  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย    
7.2 เห็นคุณคา่และปฏิบัตตินตามวัฒนธรรมไทย    

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครทู างาน    
8.2 อาสาท างาน ช่วยคิด ช่วยท า และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น    
8.3 ดูแล รักษาทรัพย์สมบตัิและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรยีน ชุมชน    
8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน    

 
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                              ............../.................../................ 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ ให้   3   คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้   2   คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง ให้   1   คะแนน 
 
 
  

       
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บันทึกหลังแผนการสอน 
 
  ด้านความรู้ 
        
        
  ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
        
        
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
        
        
  ด้านอ่ืนๆ  (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมทีม่ีปัญหาของนักเรียนเปน็รายบุคคล (ถ้ามี))  
        
        
 
 
  
  ปัญหา/อุปสรรค 
        
        
  แนวทางการแก้ไข 
        
        
 
 

ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ข้อเสนอแนะ      
        
   ลงชื่อ      
   (                     ) 
   ต าแหน่ง      
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3    ความเหมือนและความแตกต่างทางวฒันธรรมของชมุชน 
                                                                                                                                                         

เวลา 1-2  ชั่วโมง 
1. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคมส่งผลให้ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของแต่ละชุมชนมีความแตกต่าง
กัน 
 
2. ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 2.1 ตัวชี้วัด 
  ส 4.2 ป.3/2 สรุปลักษณะทีส่ าคญัของขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน 
    ป.3/3 เปรียบเทยีบความเหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับชุมชนอื่นๆ 

2.16 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
25) อธิบายลักษณะขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชนได้ 
26) วิเคราะห์ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม 

 ของชุมชนได้ 
27) เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับชุมชนอ่ืนๆ ได้ 

 
3. สาระการเรียนรู้ 

3.15 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  1) ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมชุมชนของตนที่เกิดจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคม 
  2) ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชนใกล้เคียงที่มีความเหมือนและความต่างกับชุมชนของ 
   ตนเอง 
 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  (พิจารณาตามหลักสตูรสถานศึกษา) 
 
4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการคิด 
  1) ทักษะการให้เหตุผล   2) ทักษะการวิเคราะห์ 
  3) ทักษะการสังเคราะห์   4) ทักษะการสรุปลงความเห็น 
 4.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. ใฝุเรียนรู้    2. มีความรับผิดชอบ        3. มุ่งม่ันในการท างาน 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 

 วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) 
 

 



ชั่วโมงที่ 1 
ขั้นที่ 1  กระตุ้นความสนใจ 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้   :   —  ค าถามกระตุ้นความคิด 

 นักเรียนคิดว่า ประเพณีต่างๆ ในชุมชน 
 ของตนเองเกิดขึ้นมาจากสาเหตุใด 

 (เกิดจากปจัจัยทางภูมิศาสตร์และปจัจัยทาง 
 สังคมของชุมชน) 

21.  ครูสนทนาเกีย่วกับการประกอบอาชีพของคนไทย จากนั้นให้
นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า ประเพณีสู่ขวัญข้าวเกิดจากปัจจัยใด และมี
ความส าคญัอย่างไร 

22.  ครูชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจว่า การประกอบอาชีพ มี
ความสัมพันธ์  กับวัฒนธรรมและวิถีการด าเนินชีวิตของคนในชุมชน
นั้นๆ  

นอกจากการประกอบอาชีพแล้วยงัมีปัจจัยส าคัญอื่นๆ ท่ีมผีลต่อขนบธรรมเนยีม 
ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน 

23.  นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 

 

 

ขั้นที่ 2  ส ารวจค้นหา 
แหล่งการเรียนรู้   :  พ่อแม ่/ผู้ปกครอง /ผู้รู้ในท้องถิ่น  

  

 

 

 
  ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูล เรื่อง วัฒนธรรมของชุมชน  โดยสอบถามพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้รู้ 

  ในชุมชนเกี่ยวกับลักษณะขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของชมุชน เพ่ือเปรียบเทียบความเหมือนและ 
  ความต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับชุมชนอื่นๆ  พร้อมกับบอกแหล่งข้อมลู  จากน้ันครูและนักเรียนร่วมกัน 
  ก าหนดระยะเวลาในการน าเสนอผลงาน  โดยให้ครอบคลุมประเดน็ตามที่ก าหนด ดังนี ้

1) การอธิบายลักษณะทีส่ าคัญของขนบธรรมเนยีม ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน 
2) การวิเคราะห์ปัจจยัทางภูมิศาสตรแ์ละปัจจยัทางสังคมที่มผีลต่อขนบธรรมเนยีม ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน 
3) การเปรยีบเทียบความเหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับชุมชนอื่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ชั่วโมงที่ 2 
ขั้นที่ 3  อธิบายความรู้ 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้   :   —  ค าถามกระตุ้นความคิด 

 นักเรียนจะมีส่วนร่วมในการสืบทอด 
 วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่นของตนเอง 
 อย่างไร 

 (พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้  
 อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 

 

1.  สมาชิกในแต่ละกลุม่ผลัดกันอธิบายความรู้ทีไ่ด้สบืค้นและรวบรวมขอ้มูล 
แล้วซักถามข้อสงสัยจนสมาชิกในกลุ่มมีความรู้ความเข้าใจตรงกัน  

2.  นักเรียนแตล่ะกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์และอภิปรายประเด็นที่ก าหนด
ตามล าดับ ดังนี ้
1) ลักษณะทีส่ าคญัของขนบธรรมเนยีม ประเพณี และวัฒนธรรม 

 ของชุมชน 
2) วิเคราะหป์ัจจัยทางภมูิศาสตร์และปัจจัยทางสังคมที่มผีลต่อ 

 ขนบธรรมเนยีม ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน 
3) เปรียบเทยีบความเหมือนและความต่างทางวัฒนธรรม 

 ของชุมชนตนเองกับชุมชนอื่น 
3.  นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 

 

 

ขั้นที่ 4  ขยายความเข้าใจ  
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้   :   —      ค าถามกระตุ้นความคิด 

 หากนักเรียนจะต้องไปอาศัยอยู่ในชุมชน 
 ที่มีความแตกต่างกันทางด้านวัฒนธรรม 
 ประเพณี นักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไร 
 เพื่อให้อยู่ในชุมชนน้ันๆ ได้อย่างมีความสุข 

 (พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้  
 อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 

11.  นักเรียนแตล่ะกลุ่มร่วมกันสรุปผลการวิเคราะห์ในแตล่ะ
ประเด็น แล้วช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องของผลเปรียบเทียบความ
เหมือนและความตา่งทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับชุมชนอื่น 

12.  นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 
 

 

 

ขั้นที่ 5  ตรวจสอบผล   

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้   :   —    

1.  นักเรียนแตล่ะกลุ่มส่งตัวแทนออกมาน าเสนอผลการสบืค้นและรวบรวม
ข้อมูล เรื่อง วัฒนธรรมของชุมชน 

2.  ครูและนักเรียนร่วมกันบอกประโยชน์ท่ีได้รับจากการสืบค้นและรวบรวม
ข้อมูลของวัฒนธรรมชุมชนของตนเอง และแนวทางในการ 

น าความรูไ้ปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 

 

 นักเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง ถิ่นฐานไทย (2) 
 
 
 
 
 
 
 



7. การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ ์
ประเมินการน าเสนอผลงาน แบบประเมินการน าเสนอผลงาน ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์
สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบคุคล แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์
สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์
ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ร้อยละ 60  ผ่านเกณฑ ์
ตรวจรายงานการสืบค้นข้อมูล  
เรื่อง วัฒนธรรมของชุมชน 

แบบประเมินรายงานการสืบค้นข้อมูล  
เรื่อง วัฒนธรรมของชุมชน 

ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

 
8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 8.1 สื่อการเรียนรู ้
  — 
 8.2 แหล่งการเรียนรู ้
  -  พ่อแม่ /ผู้ปกครอง /ผู้รู้ในท้องถิ่น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูล เรื่อง วัฒนธรรมของชุมชน  โดยสอบถามพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้รู้ในชุมชน 
    เกี่ยวกับลักษณะขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน เพ่ือเปรียบเทียบความเหมือนและความ 
    ต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับชุมชนอ่ืนๆ  พร้อมกับบอกแหล่งข้อมูล   
 

วัฒนธรรมของชุมชน   
 

1. ลักษณะของขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. ปัจจัยที่มีผลต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน 
1) ปัจจัยทางภูมิศาสตร์          

          
          
          

2) ปัจจัยทางสังคม          
          
          
          
    

3. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
            
            
            
            
            
 
 
 
 
 



การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 

แบบประเมินรายงานการสืบค้นข้อมูล เรื่อง วฒันธรรมของชมุชน 
 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1 
การอธิบายลักษณะที่ส าคัญของขนบธรรมเนียม ประเพณี  
และวัฒนธรรมของชุมชน 

   

2 
การวิเคราะห์ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคมที่มีผล 
ต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน 

   

3 
การเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างทางวัฒนธรรม 
ของชุมชนตนเองกับชุมชนอ่ืน 

   

                                                                                 รวม  
 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 
                                                                                   ............../.................../................ 

เกณฑ์การให้คะแนน  
 ดี = 3 
 พอใช้ = 2 
 ปรับปรุง = 1 
 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
  8 - 9 ดี 
  5 - 7 พอใช้ 
  ต่ ากว่า 5 ปรับปรุง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมิน     การน าเสนอผลงาน 
 

ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 
 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1 น าเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง    
2 การล าดับขั้นตอนของเนื้อเรื่อง    
3 การน าเสนอมีความน่าสนใจ    
4 การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม    
5 การตรงต่อเวลา    

                                                                                 รวม  
 

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 
                                                                                   ............../.................../................ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกบัรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน  ให ้ 3 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกบัรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่  ให ้ 2 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกบัรายการประเมินบางส่วน  ให ้ 1 คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 12 - 15 ด ี  
 8 - 11 พอใช้  
 ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบสังเกตพฤติกรรม     การท างานรายบุคคล 
 
ชื่อ                                                                                    ชั้น          
 

ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 
 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1 การแสดงความคิดเห็น    
2 การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น    
3 การท างานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    
4 ความมีน้ าใจ    
5 การตรงต่อเวลา    

                                                                                 รวม  
 

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 
                                                                                   ............../.................../................ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยา่งสม่ าเสมอ ให ้ 3    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให ้   2    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้ ให ้   1    คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 12 - 15 ด ี  
 8 - 11 พอใช้  
 ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรม   การท างานกลุ่ม 
 

ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 
 

ล าดับที ่
ชื่อ – สกุล 

ของผู้รบัการ 
ประเมนิ 

ความร่วมมือ
กนัท ากิจกรรม 

การแสดงความ
คิดเหน็ 

การรบัฟังความ
คิดเหน็ 

ความตั้งใจ
ท างาน 

การแก้ไข
ปญัหา/หรือ

ปรบัปรุง
ผลงานกลุ่ม 

รวม 
15  

คะแนน 

 3  2  1  3  2  1  3  2  1  3  2  1  3  2  1 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                               ............../.................../................ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยา่งสม่ าเสมอ ให ้ 3    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให ้   2    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้ ให ้   1    คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 12 - 15 ด ี  
 8 - 11 พอใช้  
 ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง  

 
 
 
 
 
 
 
      



แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  
ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 
 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
3 2 1 

1. รักชาติ ศาสน์ 
 กษัตริย ์

1.1  ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และบอกความหมายของ 
 เพลงชาต ิ

   

1.2 ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าท่ีของนักเรียน ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการ 
 ท างานกับสมาชิกในห้องเรียน 

   

1.3 เข้าร่วมกิจกรรมทีส่ร้างความสามคัคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อ 
 โรงเรียนและชุมชน 

   

1.4 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนบัถือ ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา 
 และเป็นตัวอย่างที่ดีของศาสนิกชน 

   

1.5 เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทีเ่กี่ยวกับสถาบัน 
 พระมหากษตัริยต์ามที่โรงเรียนและชุมชนจัดขึ้น ช่ืนชมในพระราชกรณียกิจ 
 พระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ 

   

2. ซ่ือสัตย์ สุจริต 2.1 ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริง    
2.2 ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวที่จะท าความผดิ ท าตาม
 สัญญาที่ตนให้ไว้กับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง และคร ู

   

2.3 ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง และเป็นแบบอย่างท่ีดีแกเ่พื่อนด้าน
 ความซื่อสัตย ์

   

3. มีวินัย รับผิดชอบ 3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัวและ 
 โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
 มีความรับผิดชอบ 

   

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1 ตั้งใจเรียน    
4.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน    
4.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูต้่างๆ    
4.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสอื เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยตี่างๆ 
 แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรยีน และเลือกใช้สื่อไดอ้ย่าง 
 เหมาะสม 

   

4.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู ้    
4.6 แลกเปลีย่นความรู้ ด้วยวิธีการต่างๆ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน    

 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ต่อ) 
 
ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 
 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
3 2 1 

5. อยู่อย่างพอเพียง 5.1 ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยดั    
5.2 ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คณุค่า    
5.3 ใช้จ่ายอย่างประหยดัและมีการเกบ็ออมเงิน    

6. มุ่งมั่นในการ 
 ท างาน 

6.1 มีความตั้งใจและพยายามในการท างานท่ีได้รับมอบหมาย    
6.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานส าเร็จ    

7. รักความเป็นไทย 7.1  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย    
7.2 เห็นคุณคา่และปฏิบัตตินตามวัฒนธรรมไทย    

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครทู างาน    
8.2 อาสาท างาน ช่วยคิด ช่วยท า และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น    
8.3 ดูแล รักษาทรัพย์สมบตัิและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรยีน ชุมชน    
8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน    

 
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                              ............../.................../................ 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ ให้   3   คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้   2   คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง ให้   1   คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บันทึกหลังแผนการสอน 
 
  ด้านความรู้ 
        
        
  ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
        
        
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
        
        
  ด้านอ่ืนๆ  (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมทีม่ีปัญหาของนักเรียนเปน็รายบุคคล (ถ้ามี))  
        
        
 
 
  
  ปัญหา/อุปสรรค 
        
        
  แนวทางการแก้ไข 
        
        
 
 

ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ข้อเสนอแนะ      
        
   ลงชื่อ      
   (                     ) 
   ต าแหน่ง      
 
 
 
 
 



บันทึกหลังหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน  
 
 ตอนที่ 1 นักเรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดของหน่วยการเรียนรู้ 
    ต่อไปนี ้   ส 4.2 (ป.3/2-ป.3/3)      
  ด้านความรู ้ 
          
          
     (จ านวน   คน  คิดเป็นร้อยละ                 ) 
  ด้านสมรรถนะส าคญัของผู้เรียน 
          
          
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
          
          
  ด้านอื่นๆ  (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมที่มีปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี)) 
          
          

 สรุปผลจากการประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) ประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
  ระดับคณุภาพดี จ านวน   คน คิดเป็นร้อยละ      
  ระดับคณุภาพพอใช้ จ านวน   คน คิดเป็นร้อยละ      
  ระดับคณุภาพปรับปรุง จ านวน   คน คิดเป็นร้อยละ      

 

  ปัญหา/อุปสรรค 
           
           
  แนวทางการแก้ไข 
           
 
           

ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ข้อเสนอแนะ        
           
       ลงช่ือ      
       (              ) 
                   ต าแหน่ง      
 



ตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณภาพนักเรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ด้านคุณภาพผู้เรียน) 

ร้อยละ 

มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสนุทรียภาพ  
1.7  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ    
1.8   มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  

 1.3    ปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะท่ีเสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย 
อุบัติเหตุ      และปัญหาทางเพศ  

 

 1.4    เห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
 1.5   มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีและให้เกียรติผู้อื่น  
 1.6   สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ  
มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  

2.4   มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร    
  2.2    เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  
 2.3    ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง   
 2.4    ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
3.1  มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว   
  3.2    มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม  
 3.3    เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน   
 3.4    ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน  
มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คดิสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหา                     
ได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล 

 

4.1  สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง   
  4.2    น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง  
 4.3    ก าหนดเปูาหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ   
 4.4    มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ  
มาตรฐานที่ 5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  
5.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์   
  5.2    ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์  
 5.3    ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์   
 5.4    ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์  
มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดี   
  ต่ออาชีพสุจริต 

 

6.1  วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ   
  6.2    ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง  
 6.3    ท างานร่วมกับผู้อื่นได้   
 6.4    มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ  

 

 
 
 
 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 4    ถิ่นฐานไทย (2) 
เวลา  5  ชั่วโมง 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 ส 4.2 ป.3/2 สรุปลักษณะทีส่ าคญัของขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน 
  ป.3/3 เปรียบเทยีบความเหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับชุมชนอื่นๆ 

        
2. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
  ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม เป็นวิถีการด าเนินชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนที่เกิดจากปัจจัย 
ทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคมของแต่ละชุมชน 
 

3. สาระการเรียนรู้ 
 3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  1) ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมชุมชนของตนที่เกิดจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคม 
  2) ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชนใกล้เคียงที่มีความเหมือนและความต่างกับชุมชนของ 
   ตนเอง 
 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น    
   (พิจารณาตามหลักสตูรสถานศึกษา) 
 

4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
 4.2 ความสามารถในการคิด 
  1) ทักษะการให้เหตุผล 
  2) ทักษะการวิเคราะห์ 
  3) ทักษะการสังเคราะห์ 
  4) ทักษะการสรุปลงความเห็น 
 4.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย   
 2. ใฝุเรียนรู้    
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
 
6. ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 รายงานการสืบค้นข้อมูล เรื่อง วัฒนธรรมของชุมชน 
 
 
 
 
 



7. การวัดและการประเมินผล 
 7.1 การประเมินก่อนเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ถ่ินฐานไทย (2) 
 7.2 การประเมินระหว่างการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
  1) ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่อง วัฒนธรรมของชุมชน  
  2) ตรวจใบงานที่ 2.1 เรื่อง วัฒนธรรมการกิน 
  3) ประเมินการน าเสนอผลงาน 
  4) สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล 
    5) สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
    6) สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 7.3 การประเมินหลงัเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ถ่ินฐานไทย (2) 
 7.4 การประเมินชิน้งาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
  - ตรวจรายงานการสืบค้นข้อมูล เรื่อง วัฒนธรรมของชุมชน 
 
8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง ถิ่นฐานไทย (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เร่ืองที่ 1   วัฒนธรรมชุมชน (1)                                                                      เวลา  1-2  ชั่วโมง 
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่ตรวจสอบ 

 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
    ครูน าบัตรภาพมาแสดงที่หน้าชั้นเรียน แล้วให้นักเรียนพิจารณาว่า ประเพณีดังกล่าวมีความส าคัญอย่างไร และเป็นประเพณี
ของจังหวัดใด จากนั้นครูชี้แจงถึงความส าคัญของประเพณีต่างๆ เพื่อเชื่อมโยงให้นักเรียนเห็นความแตกต่าง ของประเพณีทาง
ศาสนาของแต่ละท้องถิ่น 
 
ขั้นสอน 

9. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้ 
 เรื่อง ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชน จากหนังสือเรียน และห้องสมุด ในประเด็นที่ 
 ก าหนด  
10. สมาชิกในแต่ละกลุ่มผลัดกันอธิบายความรู้จากประเด็นที่ได้ศึกษา จากนั้นครูตั้งประเด็นค าถามให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม

ร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น  
11. นักเรียนร่วมกันท าใบงานที่ 1.1 เรื่อง วัฒนธรรมของชุมชน  โดยให้สมาชิกในแต่ละกลุ่มจับคู่กันเป็น 2 คู่   แล้วให้แต่

ละคู่ปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้ 
- สมาชิกคนที่ 1 อ่านโจทย์ค าถาม และเขียนค าตอบ 
- สมาชิกคนที่ 2 เป็นฝุายสังเกต ตรวจสอบค าตอบ 
ให้สมาชิกแต่ละคู่เปลี่ยนบทบาทกันในค าถามข้อต่อไป 

12. นักเรียนรวมกลุ่มเดิม (4 คน) ให้แต่ละคู่น าค าตอบของคู่ตนเองมาน าเสนอให้เพ่ือนอีกคู่หนึ่งฟัง เพื่อช่วยกันตรวจสอบ
ความถูกต้อง จากนั้นน าใบงานส่งครู   

13. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และเปรียบเทียบในประเด็นที่ก าหนด   
 
ขั้นสรุป 
    ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ปัจจัยที่ท าให้ลักษณะวัฒนธรรมของชุมชนด้านวัฒนธรรมประเพณี ศาสนาและ   ความเชื่อ 
และการประกอบอาชีพในชุมชนแต่ละภาคมีความแตกต่างกัน และผลเปรียบเทียบความเหมือนและความ   ต่างทางวัฒนธรรม
ประเพณี ศาสนาและความเชื่อ และการประกอบอาชีพในชุมชนแต่ละภาค แล้วสรุปผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เร่ืองที่ 2   วัฒนธรรมชุมชน (2)                                                                          เวลา  1  ชั่วโมง 
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่คิดสี่สหาย 

 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  

1. ครูเล่ากรณีตัวอย่างให้นักเรียนฟัง แล้วให้นักเรียนพิจารณาว่า ใครควรจะเลือกน้ าพริกอะไร เพ่ือที่จะสามารถเริ่มศึกษา
และรวบรวมข้อมูลเพื่อมาจัดปูายนิเทศเรื่อง อาหารไทย 4 ภาค ได้ 

2. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า วัฒนธรรมการกินของคนในแต่ละภาคมีความแตกต่างกัน ดังนั้นนักเรียนจึงควรศึกษา
ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้เกิดความแตกต่างกัน 

 
ขั้นสอน 

1. นักเรียนรวมกลุ่มเดิมเพ่ือร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชน : 
วัฒนธรรมการกิน จากหนังสือเรียน และห้องสมุด  

2. ครูก าหนดประเด็นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มรวบรวมรายชื่ออาหาร ผัก หรือขนมที่แสดงให้เห็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมการ
กินของแต่ละภาค แล้วจ าแนกและบันทึกลงในแบบบันทึกความรู้ 

3. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลงานจากแบบบันทึกความรู้ที่หน้าชั้นเรียน 
4. นักเรียนแต่ละกลุ่มท าใบงานที่ 2.1 เรื่อง วัฒนธรรมการกิน โดยให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มหาค าตอบในใบงานด้วย

ตนเองจนครบทุกตอน จากนั้นจับคู่กับเพ่ือนในกลุ่มผลัดกันอธิบายค าตอบของตนเองให้เพ่ือนฟัง (นักเรียนอีกคู่หนึ่งก็
ปฏิบัติกิจกรรมเช่นเดียวกัน) 

5. สมาชิกรวมกลุ่ม 4 คนตามเดิม จากนั้นผลัดกันอธิบายค าตอบของคู่ตนเองให้เพ่ือนอีกคู่หนึ่งฟัง และสรุปค าตอบที่เป็น
มติของกลุ่มแล้วบันทึกค าตอบลงในใบงานท่ี 2.1  

6. ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคมที่ท าให้วัฒนธรรมการกินของชุมชน   แต่ละ
ภาคมีความแตกต่างกัน จากนั้นเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมการกินในชุมชน   แต่ละภาค 

 
ขั้นสรุป 
    นักเรียนร่วมกันสรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคมที่ท าให้วัฒนธรรมการกินของชุมชน 
แต่ละภาคมีความแตกต่างกัน และผลการเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมการกินในชุมชน 
แต่ละภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เร่ืองที่ 3  ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมชุมชน                                   เวลา  1-2 ชั่วโมง 
วิธีสอนแบบสบืเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E)                                                                                                            

 
ขั้นที่ 1  กระตุ้นความสนใจ (Engage) 
     ครูสนทนาเก่ียวกับการประกอบอาชีพของคนไทย แล้วให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า ประเพณีสู่ขวัญข้าวเกิดจากปัจจัยใด 
และมีความส าคัญอย่างไร จากนั้นครูชี้แจงให้เข้าใจว่า การประกอบอาชีพ มีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรม และ 
วิถีการด าเนินชีวิตของคนในชุมชนนั้นๆ  
 
ขั้นที่ 2  ส ารวจค้นหา (Explore) 
 
 ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูล เรื่อง วัฒนธรรมของชุมชน  โดยสอบถามพ่อแม่  
  ผู้ปกครอง หรือผู้รู้ในชุมชนเกี่ยวกับลักษณะขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน  
  เพื่อเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับชุมชนอ่ืนๆ   
  พร้อมกับบอกแหล่งข้อมูล  โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามที่ก าหนด  
 

 
ขั้นที่ 3  อธิบายความรู้  (Explain) 
 สมาชิกในแต่ละกลุ่มผลัดกันอธิบายความรู้ที่ได้สืบค้นและรวบรวมข้อมูล แล้วซักถามข้อสงสัยจนสมาชิกในกลุ่ม 
มีความรู้ความเข้าใจตรงกัน จากนั้นร่วมกันวิเคราะห์และอภิปรายประเด็นที่ก าหนดตามล าดับ  
 
ขั้นที่ 4  ขยายความเข้าใจ (Expand) 
    นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปผลการวิเคราะห์ในแต่ละประเด็น แล้วช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องของผลเปรียบเทียบความ
เหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับชุมชนอ่ืน 
 
ขั้นที่ 5  ตรวจสอบผล  (Evaluate) 

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาน าเสนอผลการสืบค้นและรวบรวมข้อมูล เรื่อง วัฒนธรรมของชุมชน 
2. ครูและนักเรียนร่วมกันบอกประโยชน์ที่ได้รับจากการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลของวัฒนธรรมชุมชนของตนเอง 
   และแนวทางในการน าความรู้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

  
  นักเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง ถิ่นฐานไทย (2) 
 
 
 
 
 
 
 



9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 9.1 สื่อการเรียนรู ้
  1) หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.3 
  2) บัตรภาพ 
  3) กรณีตัวอย่าง 
  4) แบบบันทึกความรู้ 
  5) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง วัฒนธรรมของชุมชน  
  6) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง วัฒนธรรมการกิน 
 9.2 แหล่งการเรียนรู ้
  1) ห้องสมุด 
  2) พ่อแม่ / ผู้ปกครอง / ผู้รู้ในท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 

แบบประเมินรายงานการสืบค้นข้อมูล เรื่อง วฒันธรรมชุมชน 
 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
1. การอธิบายลกัษณะ 
 ที่ส าคัญของขนบ - 
 ธรรมเนียม ประเพณี  
 และวัฒนธรรมของชุมชน 

อธิบายลักษณะที่ส าคญัของ 
ขนบธรรมเนยีม ประเพณี  
และวัฒนธรรมของชุมชน 
ได้ถูกต้อง ครบถ้วน  
และเข้าใจง่าย 

อธิบายลักษณะที่ส าคญัของ 
ขนบธรรมเนยีม ประเพณี  
และวัฒนธรรมของชุมชน 
ได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่  
และเข้าใจง่าย 

อธิบายลักษณะที่ส าคญัของ 
ขนบธรรมเนยีม ประเพณี  
และวัฒนธรรมของชุมชน 
ได้ถูกต้องเพียงบางส่วน 
 

2. การวิเคราะห์ปัจจัยทาง 
 ภูมิศาสตร์และปจัจัย 
 ทางสังคมที่มีผลต่อ 
 ขนบธรรมเนียม ประเพณี  
 และวัฒนธรรมของชุมชน 

วิเคราะหป์ัจจัยที่มผีลต่อ 
ขนบธรรมเนยีม ประเพณี  
และวัฒนธรรมของชุมชน 
ได้ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน 
2 ปัจจัย คือ 
1)  ปัจจัยทางภูมิศาสตร ์
2) ปัจจัยทางสังคม 

วิเคราะหป์ัจจัยที่มผีลต่อ 
ขนบธรรมเนยีม ประเพณี  
และวัฒนธรรมของชุมชน 
ได้ถูกต้อง 2 ปัจจยั  
แต่ไม่ชัดเจน 
 

วิเคราะหป์ัจจัยที่มผีลต่อ 
ขนบธรรมเนยีม ประเพณี  
และวัฒนธรรมของชุมชน 
ได้ถูกต้อง 1 ปัจจยั  
 

3. การเปรียบเทียบ 
 ความเหมือนและความ 
 ต่างทางวัฒนธรรมของ 
 ชุมชนตนเองกับชุมชนอื่น 

เปรียบเทยีบความเหมือน 
และความต่างทางวัฒนธรรม 
ของชุมชนตนเองกับชุมชนอื่น 
ได้ถูกต้อง ชัดเจน  
และยกตัวอย่างประกอบ 

เปรียบเทยีบความเหมือน 
และความต่างทางวัฒนธรรม 
ของชุมชนตนเองกับชุมชนอื่น 
ได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่  
และยกตัวอย่างประกอบ 

เปรียบเทยีบความเหมือน 
และความต่างทางวัฒนธรรม 
ของชุมชนตนเองกับชุมชนอื่น 
ได้ถูกต้องเพียงบางส่วน 
และยกตัวอย่างประกอบ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ได้คะแนน       คะแนนเตม็ 

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว  
 

1. ภาคใดไม่มีประเพณีขอฝน 
 ก. ภาคใต ้ ข.  ภาคเหนือ   
 ค. ภาคกลาง ง.  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

2. พื้นฐานของสังคมไทยประกอบอาชีพใด 
 ก. ค้าขาย ข.  ประมง 
 ค. เกษตรกรรม ง. อุตสาหกรรม 
 

3. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพท านา 
 ก. การท าขวัญข้าว                 
 ข. การร้องเพลงเรือ           
 ค. การบูชาแม่โพสพ    
 ง. การละเล่นเพลงเกี่ยวข้าว 
 

4. น้ าพริกหนุ่มเป็นอาหารของภาคใด 
 ก. ภาคใต ้ ข.  ภาคเหนือ   
 ค. ภาคกลาง ง.  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

5. หากต้องการรู้วิธีท าขนมลา จะต้องศึกษาวัฒนธรรมการกิน 
 ของภาคใด      
 ก. ภาคใต ้ ข.  ภาคเหนือ   
 ค. ภาคกลาง ง.  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
6. การรับประทานแคบหมู เป็นผลมาจากปัจจัยในด้านใด 

ฐ. สภาพภมูิประเทศ                   
ฑ. สภาพภมูิอากาศ 
ฒ. สภาพทางสังคม 
ณ. การประกอบอาชีพ 

 

 7. ข้อใดแสดงให้เห็นความเชื่อของสังคมไทย 
 ก. การบูชาแม่โพสพ 
 ข. การตักบาตรน้ าผึ้ง 
  ค. การตักบาตรดอกไม้     
 ง. การเซ่นไหว้ผีบ้านผีเรือน 
 

8. ข้อใดเป็นผักประจ าท้องถิ่นภาคใต ้
 ก. ผักไผ่  ใบบัวบก   
 ข. ผักแว่น ผักคราด  
 ค. ใบมะกอก  ผักเหลยีง 
  ง. ยอดชะอม  มะระขี้นก 
 

9. เพราะเหตุใด วิถีการด ารงชีวิตของแต่ละท้องถิ่นจึงมีความ 
 แตกต่างกัน 
 ก. เพราะมคีวามเชื่อต่างกัน 
 ข. เพราะมีการประกอบอาชีพต่างกัน 
 ค. เพราะมสีภาพทางภมูิศาสตร์ทีต่่างกัน  
 ง. เพราะมีปจัจัยทางภูมศิาสตร์และปัจจัยทางสังคม 
  ที่ต่างกัน 
 

10.  การด าเนินชีวิตในสังคมที่มคีวามแตกต่างกันทางด้าน 
  ขนบธรรมเนียมประเพณี จะต้องปฏิบัติตนอยา่งไร 
  ก. ปฏิบัติตนเหมือนที่อยู่สังคมเดมิ      
  ข. แสดงการต่อต้านและไม่ปฏิบตัิตาม 
  ค. ท าความเข้าใจและปรับตัวให้มีความสอดคล้อง      
  ง. แสดงความเป็นผู้น าในการปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง  

                                                                                                                    ตัวชี้วัด ส 4.2 ข้อ 2-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1. ก 2. ค 3. ข 4. ข 5. ก 

  6. ข 7. ง 8. ค 9. ง     10. ค                            10 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1    พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ 
                                                                                                                                                    

เวลา 1-2  ชั่วโมง 
1. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ เป็นผู้น าคนไทยที่ขับไล่อิทธิพลของขอม และทรงสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย 
 
2. ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 2.1 ตัวชี้วัด 
  ส 4.3 ป.3/1 ระบุพระนามและพระราชกรณียกจิโดยสังเขปของพระมหากษตัริยไ์ทยท่ีเป็นผู้สถาปนาอาณาจักรไทย 

2.17 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
28)  บอกพระราชประวัติของพ่อขุนศรีอินทราทิตยโ์ดยสังเขปได้ 
29)  บอกพระราชกรณียกิจของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์โดยสังเขปได้ 

 
3. สาระการเรียนรู้ 

3.16 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
- พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ โดยสังเขปของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ผู้สถาปนาอาณาจักรสุโขทัย 
 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  (พิจารณาตามหลักสตูรสถานศึกษา) 
 
4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
 4.2 ความสามารถในการคิด 
  1) ทักษะการส ารวจค้นหา    
  2) ทักษะการวิเคราะห์ 
  3) ทักษะการสังเคราะห์    
  4) ทักษะการสรุปลงความเห็น 
 4.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. ใฝุเรียนรู้        
 2. มีความรับผิดชอบ    
 3. รักความเป็นไทย 
 
 
 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 

 วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) 
 



ชั่วโมงที่ 1 

  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 เร่ือง พระมหากษัตริย์ผู้สถาปนาอาณาจักรไทย 
ขั้นที่ 1  กระตุ้นความสนใจ   

สื่อการเรียนรู้   :   บัตรภาพ  ค าถามกระตุ้นความคิด 

 การศึกษาประวัติความเป็นมาของชาติไทย  
 มีประโยชน์อย่างไร 

 (พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน 
 ดุลยพินิจของครูผู้สอน) 

1.  ครูน าบัตรภาพมาแสดงให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรยีนเชื่อมโยงเรื่องราว
จากภาพ  

2.  ครูตั้งประเด็นค าถามเกี่ยวกับภาพ  ดังนี้ 
- วัดมหาธาตุ จังหวดัสุโขทัย มีความส าคญัอย่างไร 
- พ่อขุนศรีอินทราทิตย์มีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์อย่างไร 
- ประเพณีเผาเทียนเล่นไฟสืบทอดมาจากสมยัใด 

3.  ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนตอบค าถามอย่างอิสระ จากนั้นครูอธิบาย 
เพื่อเช่ือมโยงให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาของภาพต่างๆตั้งแต่สมยั
สุโขทัย 

4.  นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 

 

 

ขั้นที่ 2  ส ารวจค้นหา   

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้   :  1.  หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.3  
            2. ห้องสมุด  

  

  

1.  นักเรียนรวมกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ตามความสมัครใจ จากนั้นใหน้ักเรียน
แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ผู้สถาปนา
กรุงสุโขทัย จากหนังสือเรียน และห้องสมุด โดยครูก าหนดประเด็นใน
การศึกษา ดังนี ้
1) พระราชประวัต ิ
2) พระราชกรณียกิจทีส่ าคัญ 

2.  นักเรียนแตล่ะกลุ่มแบ่งหน้าที่ความรับผดิชอบในการศึกษาความรู้ตาม
ความเหมาะสม หรือตามความสนใจ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชั่วโมงที่ 2 

ขั้นที่ 3  อธิบายความรู้   

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้   :   —   

1.  สมาชิกในแต่ละกลุม่ผลัดกันอธิบายความรู้ทีไ่ด้จากการศึกษา    และ
ซักถามข้อสงสัยจนสมาชิกในกลุม่มีความรู้ความเข้าใจตรงกัน 

2.  นักเรียนร่วมกันสรุปพระราชประวตัิและพระราชกรณียกจิที่ส าคญัของ
พ่อขุนศรีอินทราทิตย ์

3.  ครูให้นักเรียนแต่ละกลุม่ออกมาสรปุพระราชประวัติ และเขียนล าดับ
เหตุการณ์แสดงพระราชกรณียกิจที่ส าคัญของพ่อขุนศรีอินทราทิตย ์
ประกอบด้วย 

 

 

ขั้นที่ 4  ขยายความเข้าใจ  
สื่อการเรียนรู้   :   ใบงานที่ 1.1   

1.  ครูตั้งประเด็นค าถามให้นักเรยีนแต่ละกลุ่มอธิบาย หรือตอบค าถาม ดังน้ี 
- บุคคลใดบ้างที่มีบทบาทส าคัญในการเป็นผู้น าชาวไทย 

 ก่อนการสถาปนากรุงสุโขทัย 
- พ่อขุนศรีนาวน าถม มีบทบาทส าคญัอย่างไร 
- การขับไล่ขอมสบาดโขลญล าพง มีผลต่ออาณาจักรสโุขทัย 

 อย่างไร 
2.  ครูตรวจสอบความถูกต้อง แล้วอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนมีความรู้

ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น 
3.  นักเรียนท าใบงานที่ 1.1 เรื่อง พ่อขุนศรีอินทราทิตย์  

เป็นรายบุคคล  

 

 

ขั้นที่ 5  ตรวจสอบผล   

สื่อการเรียนรู้   :   ใบงานที่ 1.1   ค าถามกระตุ้นความคิด 

 วัฒนธรรมและประเพณีที่ส าคัญ 
 ในสมัยสุโขทยัมีอะไรบ้าง 

 (ประเพณีเผาเทียนเล่นไฟ ประเพณีการสร้างวัด 
 ในเขตพระราชวัง การฟังเทศน์ในวันส าคัญทาง 
 พระพุทธศาสนา) 
 

1.  นักเรียนแลกเปลีย่นใบงานกันตรวจความถูกต้องตามที่ครูเฉลย 
ครูชมเชยนักเรียนท่ีตอบถูกทุกข้อ เพื่อเสริมก าลังใจ 

2.  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจที่ส าคญั
ของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ และการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย 

3.  นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



7. การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ ์
ตรวจแบบทดสอบก่อนเรยีน หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 แบบทดสอบก่อนเรยีน หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 (ประเมินตามสภาพจริง) 

ตรวจใบงานท่ี 1.1 ใบงานท่ี 1.1  ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์
สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบคุคล แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์
สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์
สังเกตการใฝุเรยีนรู้  มีความรับผิดชอบ 
และรักความเป็นไทย 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

 
8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 8.1 สื่อการเรียนรู ้
  1) หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.3  
  2) บัตรภาพ 
  3) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง พ่อขุนศรีอินทราทิตย์  
 8.2 แหล่งการเรียนรู ้
  -  ห้องสมุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัตรภาพ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพวัดมหาธาตุ 

    
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพประเพณีเผาเทียนเล่นไฟ 

 
 
 
 
 
 
 
 


 



ใบงานที่ 1.1 เรือ่ง  พอ่ขุนศรีอินทราทิตย ์
 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนตอบค าถามท่ีก าหนดให้ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ชื่อเดิมของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ คือ           
 

2. พระราชโอรสที่ร่วมท าสงครามกับขุนสามชนเจ้าเมืองฉอด คือ        
             
 

3. ขอมสบาดโขลญล าพง คือ           
         
 

4. ผู้น าชาวไทยก่อนสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย คือ          
         
 

5. พระราชกรณียกิจที่ส าคัญของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ คือ         
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เฉลย ใบงานที่ 1.1 เรือ่ง พ่อขุนศรีอินทราทิตย์         
 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนตอบค าถามท่ีก าหนดให้ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ชื่อเดิมของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ คือ   พ่อขุนบางกลางหาว       
 

2. พระราชโอรสที่ร่วมท าสงครามกับขุนสามชนเจ้าเมืองฉอด คือ   พระรามค าแหง    
             
 

3. ขอมสบาดโขลญล าพง คือ   ขุนนางเขมรที่มายดึเมืองศรสีัชนาลยัและสุโขทัย     
         
 

4. ผู้น าชาวไทยก่อนสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย คือ   พ่อขุนศรีนาวน าถม  พ่อขุนผาเมือง พ่อขุนบางกลางหาว   
         
 

5. พระราชกรณียกิจที่ส าคัญของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ คือ   ขับไล่อิทธิพลของขอม  น าทัพต่อสู้กับขุนสามชน 
เจ้าเมืองฉอดเพื่อรักษาดินแดน และสถาปนากรุงสโุขทัยเป็นราชธานี      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรม   การท างานรายบุคคล 
 

ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 

 

ล าดับที ่
ชื่อ – สกุล 

ของผู้รบัการ 
ประเมนิ 

ความมีวินัย 
ความมีน้ าใจ 

เอื้อเฟื้อ 
เสียสละ 

การรบัฟัง 
ความคิดเหน็ 

การแสดง 
ความคิดเหน็ 

การตรงต่อ
เวลา 

รวม 
15  

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

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                              ............../.................../................ 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยา่งสม่ าเสมอ ให ้ 3    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให ้   2    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้ ให ้   1    คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 12 - 15 ด ี  
 8 - 11 พอใช้  
 ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรม   การท างานกลุ่ม 
 

ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 
 

ล าดับที ่
ชื่อ – สกุล 

ของผู้รบัการ 
ประเมนิ 

ความร่วมมือ
กนัท ากิจกรรม 

การแสดงความ
คิดเหน็ 

การรบัฟังความ
คิดเหน็ 

ความตั้งใจ
ท างาน 

การแก้ไข
ปญัหา/หรือ

ปรบัปรุง
ผลงานกลุ่ม 

รวม 
15  

คะแนน 

 3  2  1  3  2  1  3  2  1  3  2  1  3  2  1 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                               ............../.................../................ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยา่งสม่ าเสมอ ให ้ 3    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให ้   2    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้ ให ้   1    คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 12 - 15 ด ี  
 8 - 11 พอใช้  
 ต่ ากวา่ 8 ปรับปรุง  

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  
ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 
 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
3 2 1 

1. รักชาติ ศาสน์ 
 กษัตริย ์

1.1  ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และบอกความหมายของ 
 เพลงชาต ิ

   

1.2 ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าท่ีของนักเรียน ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการ 
 ท างานกับสมาชิกในห้องเรียน 

   

1.3 เข้าร่วมกิจกรรมทีส่ร้างความสามคัคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อ 
 โรงเรียนและชุมชน 

   

1.4 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนบัถือ ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา 
 และเป็นตัวอย่างที่ดีของศาสนิกชน 

   

1.5 เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทีเ่กี่ยวกับสถาบัน 
 พระมหากษตัริยต์ามที่โรงเรียนและชุมชนจัดขึ้น ช่ืนชมในพระราชกรณียกิจ 
 พระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ 

   

2. ซ่ือสัตย์ สุจริต 2.1 ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริง    
2.2 ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวที่จะท าความผดิ ท าตาม
 สัญญาที่ตนให้ไว้กับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง และคร ู

   

2.3 ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง และเป็นแบบอย่างท่ีดีแกเ่พื่อนด้าน
 ความซื่อสัตย ์

   

3. มีวินัย รับผิดชอบ 3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัวและ 
 โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
 มีความรับผิดชอบ 

   

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1 ตั้งใจเรียน    
4.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน    
4.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูต้่างๆ    
4.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสอื เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยตี่างๆ 
 แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรยีน และเลือกใช้สื่อไดอ้ย่าง 
 เหมาะสม 

   

4.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู ้    
4.6 แลกเปลีย่นความรู้ ด้วยวิธีการต่างๆ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน    

 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ต่อ) 
 
ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 
 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
3 2 1 

5. อยู่อย่างพอเพียง 5.1 ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยดั    
5.2 ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คณุค่า    
5.3 ใช้จ่ายอย่างประหยดัและมีการเกบ็ออมเงิน    

6. มุ่งมั่นในการ 
 ท างาน 

6.1 มีความตั้งใจและพยายามในการท างานท่ีได้รับมอบหมาย    
6.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานส าเร็จ    

7. รักความเป็นไทย 7.1  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย    
7.2 เห็นคุณคา่และปฏิบัตตินตามวัฒนธรรมไทย    

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครทู างาน    
8.2 อาสาท างาน ช่วยคิด ช่วยท า และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น    
8.3 ดูแล รักษาทรัพย์สมบตัิและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรยีน ชุมชน    
8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน    

 
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                              ............../.................../................ 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ ให้   3   คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้   2   คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง ให้   1   คะแนน 
 
 
  

       
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บันทึกหลังแผนการสอน 
 
  ด้านความรู้ 
        
        
  ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
        
        
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
        
        
  ด้านอ่ืนๆ  (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมทีม่ีปัญหาของนักเรียนเปน็รายบุคคล (ถ้ามี))  
        
        
 
 
  
  ปัญหา/อุปสรรค 
        
        
  แนวทางการแก้ไข 
        
        
 
 

ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ข้อเสนอแนะ      
        
   ลงชื่อ      
   (                     ) 
   ต าแหน่ง      
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2    สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 
                                                                                                                                                         

เวลา 1  ชั่วโมง 
1. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี วางระเบียบด้านการปกครอง     และ
ขยายอาณาเขตของกรุงศรีอยุธยา 
 
2. ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 2.1 ตัวชี้วัด 
  ส 4.3 ป.3/1 ระบุพระนามและพระราชกรณียกจิโดยสังเขปของพระมหากษตัริยไ์ทยท่ีเป็นผู้สถาปนาอาณาจักรไทย 

2.18 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
30)  บอกพระราชประวัติของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 โดยสังเขปได้ 
31)  บอกพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 โดยสังเขปได้ 

 
3. สาระการเรียนรู้ 

3.17 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
- พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ โดยสังเขปของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ผู้สถาปนา 
  อาณาจักรอยุธยา 
 3.2 สาระการเรียนรูท้้องถิ่น 
  (พิจารณาตามหลักสตูรสถานศึกษา) 
 
4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
 4.2 ความสามารถในการคิด 
  1) ทักษะการส ารวจค้นหา    
  2) ทักษะการวิเคราะห์ 
  3) ทักษะการสังเคราะห์    
  4) ทักษะการสรุปลงความเห็น 
 4.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. ใฝุเรียนรู้        
 2. มีความรับผิดชอบ    
 3. รักความเป็นไทย 
 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 

 วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ 
 



ขั้นที่ 1  สังเกต ตระหนัก 
สื่อการเรียนรู้   :   1. บัตรภาพ 
  2. เอกสารประกอบการสอน 

18. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 

19. ครูน าบัตรภาพมาแสดงให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรยีนพิจารณาว่า 
บุคคลในภาพคือใคร และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาพมีความส าคัญ
อย่างไร 

20. ครูเลา่เรื่องราวประกอบภาพให้นักเรียนเข้าใจว่า ภาพดังกล่าว 

เป็นภาพที่วาดจากจินตนาการเพื่อให้เห็นเหตุการณส์ าคญัที ่
 พระเจ้าอู่ทอง ทรงควบคุมการสร้างกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี  
 เมื่อ พ.ศ. 1893 ณ บรเิวณเกาะเมืองอยุธยาในปัจจุบัน 

21. ครูให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นวา่ พระเจ้าอู่ทอง มีความส าคัญต่อ
กรุงศรีอยุธยาอย่างไร 

22. ครูมอบหมายให้นักเรยีนแตล่ะกลุม่ร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง สมเด็จ
พระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง)  เพื่อหาค าตอบว่า 

พระเจ้าอู่ทอง มีความส าคัญต่อกรงุศรีอยุธยาอย่างไร 

 ค าถามกระตุ้นความคิด 

 เมื่อกล่าวถึงกรุงศรีอยุธยา นักเรียนจะนึกถึง
พระมหากษัตริย์พระองค์ใด เพราะเหตุใด  
 จงอธิบายเหตุผล 

(พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน 
 ดุลยพินิจของครูผู้สอน) 

 

ขั้นที่ 2  วางแผนปฏิบัติ 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้   :   — 

48. ครูก าหนดวตัถุประสงค์ที่นักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องร่วมกันปฏิบัติ ดงันี้ 
- รวบรวมข้อมลูเกี่ยวกับพระราชประวัติ และพระราชกรณียกจิที่

ส าคัญของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจา้อู่ทอง)  
- เรียงล าดับเหตุการณ์พระราชกรณยีกิจที่ส าคัญ 

49. นักเรียนรวมกลุ่มเดมิ (จากแผนการจัดการเรยีนรู้ที่ 1) แล้วร่วมกัน
วางแผนค้นหาข้อมูลและแนวทางค้นหาข้อมูล 

50. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามข้อสงสัยของภาระงานท่ีได้
มอบหมาย 

 

  

 
 

ขั้นที่ 3  ลงมือปฏิบัติ 
แหล่งการเรียนรู้   :   1. หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.3                                 
  2. ใบความรู ้
  3. ห้องสมุด 

นักเรียนแตล่ะกลุ่มร่วมกันรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพระราชประวัติ  
พระราชกรณียกิจทีส่ าคัญของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) 
จากหนังสือเรยีน ห้องสมุด และใบความรู้ เรื่อง การปกครองแบบจตุสดมภ์ แล้ว
เรียงล าดับเหตุการณ์พระราชกรณยีกิจที่ส าคัญตามทีไ่ด้วางแผนร่วมกัน 

จากนั้นบันทึกความรูล้งในแบบบันทึกการอ่าน 

  

 

 



ขั้นที่ 4  พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ 
สื่อการเรียนรู้   :   ใบงานที่ 2.1 

3. นักเรียนแตล่ะกลุ่มตรวจสอบความถูกต้องของพระราชประวตัิ  
 พระราชกรณียกิจทีส่ าคัญของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้า 

 อู่ทอง)  และเรียงล าดับเหตุการณพ์ระราชกรณียกิจทีส่ าคัญ 

4. ตัวแทนนักเรียนแตล่ะกลุ่มน าเสนอผลงานหน้าช้ันเรยีน โดยมีครู
ตรวจสอบความถูกต้อง 

5. นักเรียนแตล่ะกลุ่มร่วมกันท าใบงานที่ 2.1 เรื่อง สมเด็จพระ
รามาธิบดีท่ี 1 เมื่อเสร็จแล้วใหผ้ลดักันตรวจสอบและปรับปรุง 

แก้ไขให้ถูกต้องก่อนน าส่งครูตรวจ 

  

 

ขั้นที่ 5  สรุป 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้   :   — 
 

4. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 

5. นักเรียนร่วมกันสรุปคุณค่าของพระราชกรณียกิจที่ส าคัญของสมเด็จ
พระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ที่มีผลต่อการด ารงชีวิตของคนไทย
ในปัจจุบัน 

 

 ค าถามกระตุ้นความคิด 
 

 นักเรียนชื่นชมพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระ
รามาธิบดีที่ 1 ในด้านใดมากที่สุด  
 จงอธิบายเหตุผล 
 (พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน 
 ดุลยพินิจของครูผู้สอน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ ์
ตรวจใบงานท่ี 2.1 ใบงานท่ี 2.1  ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์
ตรวจแบบบันทึกการอ่าน แบบบันทึกการอ่าน  ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์
ประเมินการน าเสนอผลงาน แบบประเมินการน าเสนอผลงาน ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์
สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบคุคล แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์
สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์
สังเกตการใฝุเรยีนรู้  มีความรับผิดชอบ 
และรักความเป็นไทย 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

 
8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 8.1 สื่อการเรียนรู ้
  1) หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.3  
  2) ใบความรู้ เรื่อง การปกครองแบบจตุสดมภ์ 
  3) บัตรภาพ 
  4) เอกสารประกอบการสอน 
  5) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1  
 8.2 แหล่งการเรียนรู ้
  -  ห้องสมุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัตรภาพ 
   

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพวาดจินตนาการพระเจ้าอู่ทองทรงควบคุมการสร้างกรุงศรีอยธุยาเป็นราชธานี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 



เอกสารประกอบการสอน 
   
 

พระเจ้าอู่ทองสร้างกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
  ที่มาของเหตุการณ์ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (อู่ทอง) เดิมเป็นกษัตริย์ครองเมืองอโยธยา  
 แต่เมื่อเกิดโรคระบาด ผู้คนล้มตายเป็นจ านวนมาก พระองค์จึงอพยพผู้คนมาสร้างเมืองใหม่ที่หนองโสน 
 หรือบึงพระราม และทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีของคนไทย ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นราชวงศ์ 
 อู่ทองใน พ.ศ. 1893   
ผลต่อพัฒนาการของกรุงศรีอยุธยา ที่ตั้งของกรุงศรีอยุธยามีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่ 
 การเพาะปลูก และมีชัยภูมิเหมาะสมทั้งทางด้านยุทธศาสตร์ และสามารถติดต่อค้าขายทางทะเลกับ 
 ดินแดนที่อยู่ห่างไกลได้สะดวก ท าให้กรุงศรีอยุธยาพัฒนาบ้านเมืองได้อย่างมั่นคง และเป็นศูนย์กลาง 
 อาณาจักรของคนไทยมาได้ 417 ปี (พ.ศ.1893-2310) โดยมีพระมหากษัตริย์รวมทั้งสิ้น 33 พระองค์  
 และมีราชวงศ์ปกครองถึง 5 ราชวงศ์  
 

ที่มา : ณรงค์ พ่วงพิศ และคณะ. ม.ป.ป. ประวัติศาสตร์ไทย ม.4-ม.6. กรุงเทพฯ : บริษัทอักษรเจรญิทัศน์ อจท. จ ากัด.  

 

 
 

ภาพวาดจนิตนาการพระเจา้อู่ทองทรงควบคุมการสรา้งกรุงศรอียุธยาเป็นราชธานี เมือ่ พ.ศ. 1893   
ณ บรเิวณเกาะเมอืงอยุธยาในปัจจุบนั 



ใบความรู้ 
   

การปกครองแบบจตุสดมภ ์
 
 ในสมั ยกรุ งศรี อยุ ธยา  สม เด็ จพระรามาธิบดีที่   1   (พระเจ้ า อู่ทอง )   ได้ปรับปรุ งระบอบการปกครอง  
ในส่วนกลางใหม่เป็นแบบจตุสดมภ์ตามแบบอย่างของขอม  โดยมีกษัตริย์ เป็นผู้อ านวยการปกครอง  ประกอบด้วย4 กรม 
ได้แก่ กรมเวียง กรมวัง กรมคลัง และกรมนา มีเสนาบดี  4  คน  คือ  ขุนเวียง  ขุนวัง  ขุนคลัง  และขุนนา  พร้อมทั้งได้ตรา
กฎหมายลักษณะอาญาหลวงและกฎหมายลักษณะอาญาราษฎร เพ่ือเป็นบรรทัดฐานในด้านยุติธรรม การบังคับบัญชาใน
ส่วนกลางแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 

1. ขุนเวียง ท าหน้าทีป่กครองท้องถิ่น รักษาความสงบเรียบร้อย ปราบปรามโจรผู้ร้าย และลงโทษผู้ท าผิด 
 2.   ขุนวัง   ท าหน้าที่รักษาพระราชมนเทียร  และพระราชวังชั้นนอก ชั้นใน เป็นพนักงานจัดการพระราชพิธีทั้งปวง
ทั่วไป  และบังคับบัญชาข้าราชการฝุายหน้า บรรดาข้าราชการ ซึ่งมีต าแหน่งอยู่ในพระบรมมหาราชวังชั้นในและข้าราชการ
ฝุายในทั่วไป มีอ านาจที่จะตั้งศาลช าระความซึ่งเกี่ยวข้องได้ ราชการในกรมวังนี้มีความละเอียดกว่าราชการในกรมเวียง ต้อง
รู้จักวิธีปฏิบัติราชการ มีความจ าดี มีความขยันหมั่นเพียร และต้องใช้ความรู้ความสามารถ 
 3.   ขุนคลัง   ท าหน้าที่ในการบังคับบัญชาในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเงิน  ซึ่งจะเข้าในพระคลังและที่จะจ่ายราชการ บังคับ
บัญชาการภาษีอากรขนอนตลาดทั้งปวง  และบังคับศาลซึ่งช าระความเก่ียวข้องด้วยพระราชทรัพย์ของหลวงทั้งปวง 
 4.   ขุนนา   มีหน้าที่ดูแลรักษานาหลวง เก็บค่าเช่าจากราษฎร เป็นพนักงานจัดซื้อข้าวขึ้นฉางหลวง เป็นพนักงานท านา
ตัวอย่าง ชักจูงราษฎรให้ลงมือท านาด้วยตนเอง เป็นผู้ท านุบ ารุงชาวนาทั้งปวง นอกจากนั้นยังมีอ านาจที่จะตั้งศาลพิพากษา
ความที่เก่ียวข้องด้วยเรื่องนาและโคกระบือ 
 

ที่มา : http://www.dopa.go.th/history/politic2.htm 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงานที่ 2.1 เรือ่ง  สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 
 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนตอบค าถามท่ีก าหนดให้ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ผู้สถาปนากรุงศรีอยุธยา คือ           
 

7. การจัดระเบียบการปกครองแบบจตุสดมภ์ คือ          
             
 

8. กรุงศรีอยุธยาท าสงครามกับอาณาจักรสุโขทัยและอาณาจักรเขมร เพื่อ       
         
 

9. พระราชกรณียกิจที่ส าคัญด้านการสร้างความมั่นคงแก่บ้านเมือง คือ       
         
 

10. พระราชกรณียกิจที่ส าคัญด้านศิลปวัฒนธรรม คือ         
         
 
 
 
 
 
 
 
 



เฉลย ใบงานที่ 2.1 เรือ่ง  สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1       
 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนตอบค าถามท่ีก าหนดให้ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผู้สถาปนากรุงศรีอยุธยา คือ   สมเดจ็พระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง)      
 

2. การจัดระเบียบการปกครองแบบจตุสดมภ์ คือ   การปกครองที่แบ่งออกเป็น 4 กรม ได้แก่ กรมเวียง กรมวัง 
กรมคลัง และกรมนา           
 

3. กรุงศรีอยุธยาท าสงครามกับอาณาจักรสุโขทัยและอาณาจักรเขมร เพื่อ   ให้กรุงศรีอยุธยามคีวามมั่นคง 
เข้มแข็งมากยิ่งข้ึน          
 

4. พระราชกรณียกิจที่ส าคัญด้านการสร้างความมั่นคงแก่บ้านเมือง คือ   การวางระเบียบด้านการปกครอง  
 การประกาศใช้กฎหมายปกครองบ้านเมือง และการท าสงครามเพื่อขยายอาณาเขต     
 

5. พระราชกรณียกิจที่ส าคัญด้านศิลปวัฒนธรรม คือ   การสรา้งพระราชวัง และวัด  เช่น วัดพุทไธศวรรย์   
วัดพระราม         
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบบันทึกการอ่าน 
  
ช่ือหนังสือ   ช่ือผู้แต่ง     นามปากกา     

ส านักพิมพ ์     สถานท่ีพิมพ์     ปีที่พิมพ์          

จ านวนหน้า     ราคา   บาท อ่านวันท่ี    เดือน    พ.ศ.    เวลา    
          
 1. สาระส าคัญของเรื่อง 
        
        
              
        

 2. วิเคราะห์ข้อคิด/ประโยชน์ที่ได้จากเรื่องที่อ่าน 
        
        

 3. สิ่งที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
        
        
       

 4. ข้อเสนอแนะของครู  
        
        
  

 ลงชื่อ      นักเรียน  ลงชื่อ            ผู้ปกครอง 
              (                         )          (                      ) 
 

ลงชื่อ                                      ครูผู้สอน 
                                                   (                       )  
 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลงานมีความสมบูรณ์ชัดเจน  ให ้ 3 คะแนน 
 ผลงานมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย ให ้ 2 คะแนน 
 ผลงานมีข้อบกพร่องมาก ให ้ 1 คะแนน 
 
 
 
 



แบบประเมิน     การน าเสนอผลงาน 
 

 

ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 
 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1 เนื้อหาละเอียดชัดเจน    
2 ความถูกต้องของเนื้อหา    
3 ภาษาท่ีใช้เข้าใจง่าย    
4 ประโยชน์ที่ได้จากการน าเสนอ    
5 วิธีการน าเสนอผลงาน    

                                                                                 รวม  
 

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 
                                                                                   ............../.................../................ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกบัรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน  ให ้ 3 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกบัรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่  ให ้ 2 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกบัรายการประเมินบางส่วน  ให ้ 1 คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 12 - 15 ด ี  
 8 - 11 พอใช้  
 ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรม   การท างานรายบุคคล 
 

ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 

 

ล าดับที ่
ชื่อ – สกุล 

ของผู้รบัการ 
ประเมนิ 

ความมีวินัย 
ความมีน้ าใจ 

เอื้อเฟื้อ 
เสียสละ 

การรบัฟัง 
ความคิดเหน็ 

การแสดง 
ความคิดเหน็ 

การตรงต่อ
เวลา 

รวม 
15  

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

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                              ............../.................../................ 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยา่งสม่ าเสมอ ให ้ 3    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให ้   2    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้ ให ้   1    คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 12 - 15 ด ี  
 8 - 11 พอใช้  
 ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรม   การท างานกลุ่ม 
 

ชื่อกลุ่ม                      ชั้น       
 

ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 
 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1 การแบ่งหน้าที่กันอย่างเหมาะสม    
2 ความร่วมมือกันท างาน    
3 การแสดงความคิดเห็น    
4 การรับฟังความคิดเห็น    
5 ความมีน้ าใจช่วยเหลือกัน    

                                                                                 รวม  
 

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 
                                                                                   ............../.................../................ 

 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยา่งสม่ าเสมอ ให ้ 3    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให ้   2    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้ ให ้   1    คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 12 - 15 ด ี  
 8 - 11 พอใช้  
 ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  
ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 
 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
3 2 1 

1. รักชาติ ศาสน์ 
 กษัตริย ์

1.1  ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และบอกความหมายของ 
 เพลงชาต ิ

   

1.2 ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าท่ีของนักเรียน ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการ 
 ท างานกับสมาชิกในห้องเรียน 

   

1.3 เข้าร่วมกิจกรรมทีส่ร้างความสามคัคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อ 
 โรงเรียนและชุมชน 

   

1.4 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนบัถือ ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา 
 และเป็นตัวอย่างที่ดีของศาสนิกชน 

   

1.5 เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทีเ่กี่ยวกับสถาบัน 
 พระมหากษตัริยต์ามที่โรงเรียนและชุมชนจัดขึ้น ช่ืนชมในพระราชกรณียกิจ 
 พระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ 

   

2. ซ่ือสัตย์ สุจริต 2.1 ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริง    
2.2 ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวที่จะท าความผดิ ท าตาม
 สัญญาที่ตนให้ไว้กับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง และคร ู

   

2.3 ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง และเป็นแบบอย่างท่ีดีแกเ่พื่อนด้าน
 ความซื่อสัตย ์

   

3. มีวินัย รับผิดชอบ 3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัวและ 
 โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
 มีความรับผิดชอบ 

   

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1 ตั้งใจเรียน    
4.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน    
4.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูต้่างๆ    
4.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสอื เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยตี่างๆ 
 แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรยีน และเลือกใช้สื่อไดอ้ย่าง 
 เหมาะสม 

   

4.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู ้    
4.6 แลกเปลีย่นความรู้ ด้วยวิธีการต่างๆ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน    

 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ต่อ) 
 
ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 
 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
3 2 1 

5. อยู่อย่างพอเพียง 5.1 ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยดั    
5.2 ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คณุค่า    
5.3 ใช้จ่ายอย่างประหยดัและมีการเกบ็ออมเงิน    

6. มุ่งมั่นในการ 
 ท างาน 

6.1 มีความตั้งใจและพยายามในการท างานท่ีได้รับมอบหมาย    
6.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานส าเร็จ    

7. รักความเป็นไทย 7.1  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย    
7.2 เห็นคุณคา่และปฏิบัตตินตามวัฒนธรรมไทย    

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครทู างาน    
8.2 อาสาท างาน ช่วยคิด ช่วยท า และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น    
8.3 ดูแล รักษาทรัพย์สมบตัิและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรยีน ชุมชน    
8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน    

 
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                              ............../.................../................ 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ ให้   3   คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้   2   คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง ให้   1   คะแนน 
 
 
  

       
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บันทึกหลังแผนการสอน 
 
  ด้านความรู้ 
        
        
  ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
        
        
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
        
        
  ด้านอ่ืนๆ  (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมทีม่ีปัญหาของนักเรียนเปน็รายบุคคล (ถ้ามี))  
        
        
 
 
  
  ปัญหา/อุปสรรค 
        
        
  แนวทางการแก้ไข 
        
        
 
 

ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ข้อเสนอแนะ      
        
   ลงชื่อ      
   (                     ) 
   ต าแหน่ง      
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3    สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
                                                                                                                                                         

เวลา 1-2  ชั่วโมง 
1. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงเป็นผู้น าในการขับไล่พม่าหลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 และสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราช
ธานี  
 
2. ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 2.1 ตัวชี้วัด 
  ส 4.3 ป.3/1 ระบุพระนามและพระราชกรณียกจิโดยสังเขปของพระมหากษตัริยไ์ทยที่เป็นผู้สถาปนาอาณาจักรไทย 

2.19 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
32)  บอกพระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโดยสังเขปได้ 
33)  บอกพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโดยสังเขปได้ 

 
3. สาระการเรียนรู้ 

3.18 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
- พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ โดยสังเขปของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผู้สถาปนาอาณาจักรธนบุรี 

 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  (พิจารณาตามหลักสตูรสถานศึกษา) 
 
4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
 4.2 ความสามารถในการคิด 
  1) ทักษะการส ารวจค้นหา    
  2) ทักษะการวิเคราะห์ 
  3) ทักษะการสังเคราะห์    
  4) ทักษะการสรุปลงความเห็น 
 4.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. ใฝุเรียนรู้        
 2. มีความรับผิดชอบ    
 3. รักความเป็นไทย 
 
 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 

 วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการสร้างความตระหนัก 
 



ชั่วโมงที่ 1 

ขั้นที่ 1  สังเกต  
สื่อการเรียนรู้   :   1. ซีดีเพลง 
   2. เอกสารประกอบการสอน 

23. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 

24. ครูเลา่ถึงสาเหตุของการเสียกรุงศรอียุธยาครั้งท่ี 2 ให้นักเรยีนฟัง 
เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นถงึความส าคัญของความสามคัคีของ
คนในชาติ 

25. ครูเปิดซีดีเพลงพระเจา้ตาก พร้อมแจกเนื้อเพลง จากน้ันให้นักเรยีน
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการต่อสูเ้พื่อกู้เอกราชของสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช  

26. ครูให้นักเรียนช่วยกันหาค าตอบว่า เพราะเหตุใด สมเด็จพระเจ้า 

ตากสินมหาราช จึงขับไล่กองทัพพม่าให้ไปจากกรุงศรีอยุธยาไดส้ าเรจ็ 

 ค าถามกระตุ้นความคิด 

 เพราะเหตุใดกรุงศรีอยุธยาจึงเสยีกรุงครั้งที่ 2  จง
อธิบายเหตุผล 

(พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน 
 ดุลยพินิจของครูผู้สอน) 

 

ขั้นที่ 2  วิเคราะห์วิจารณ์ 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้   :   1.  หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.3 
       2.  แผนที่ 
       3.  ใบงานที่ 3.1 
       4.  ห้องสมุด 

6. นักเรียนรวมกลุ่มเดมิ (จากแผนการจัดการเรยีนรู้ที่ 1) แล้วให้ 
แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช 
จากหนังสือเรยีน และห้องสมุด แล้วบันทึกความรู ้
ลงในแบบบันทึกการอ่าน 

7. ครูก าหนดประเด็นในการศึกษาความรู้เรื่อง พระเจ้าตากสินมหาราช 
ดังนี ้
- รวบรวมข้อมลูเกี่ยวกับพระราชประวัติ และพระราชกรณียกจิที่

ส าคัญของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  
- เรียงล าดับเหตุการณ์พระราชกรณยีกิจที่ส าคัญ 

8. นักเรียนแตล่ะกลุ่มตรวจสอบความถูกต้องของพระราชประวตัิ  
 และพระราชกรณียกิจทีส่ าคัญของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช   
 และเรียงล าดับเหตุการณ์พระราชกรณียกิจทีส่ าคญั 
 
9. นักเรียนแตล่ะกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ว่า เพราะเหตุใด สมเดจ็พระ-เจา้

ตากสินมหาราช จึงขับไล่กองทัพพม่าให้ไปจากกรุงศรีอยุธยาไดส้ าเรจ็ 

10. ครูสุ่มตัวแทนนักเรยีน 2-3 กลุ่ม สรุปผลการวิเคราะห์ของกลุ่ม 
11. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด  

 

 

 

 

 ค าถามกระตุ้นความคิด 

 เพราะเหตุใดยุทธศาสตร์ในการรบของ 
 พระเจ้าตากสิน จึงต้องทุบหม้อข้าวตนเอง 

(เพื่อปลุกขวญัก าลังใจในการรบให้เกิดความ 
ฮึกเหิม และมุ่งมั่นให้ได้ชัยชนะเหนือคู่ตอ่สู้) 
 
 



ชั่วโมงที่ 2 
12. ครูน าแผนท่ีแสดงอาณาเขตประเทศไทยในรัชสมยัของสมเด็จ 
 พระเจ้าตากสินมหาราช มาแสดงที่หน้าช้ันเรียน  แล้วอธิบาย 

 ให้นักเรียนเข้าใจถึงการขยายอ านาจในการปกครอง โดยการ 

 ท าสงครามกับอาณาจักรเพื่อนบ้าน เช่น เขมร ลาว พม่า (ครูอาจ 

 เปรียบเทยีบกับแผนที่ประเทศไทยในปัจจุบัน เพื่อให้นักเรียน 

 เปรียบเทยีบความแตกต่าง) 
13. นักเรียนยกตัวอย่างพระราชกรณยีกิจของสมเด็จพระเจา้ตากสิน 
 มหาราช ท่ีสมาชิกกลุ่มประทับใจหรือเห็นคณุค่ามากทีสุ่ดมา       
 1 พระราชกรณยีกิจ แล้ววิเคราะห์ในประเด็นที่ก าหนด ดังน้ี 

- พระราชกรณียกิจมีคุณค่าต่อคนในสมัยกรุงธนบุรีอย่างไร 
- พระราชกรณียกิจดังกล่าวให้คณุคา่หรือข้อคิดต่อคนในปัจจุบัน

อย่างไร 
14. ตัวแทนนักเรียนแตล่ะกลุ่มน าเสนอผลการวเิคราะห์ที่หน้าช้ันเรยีน 

โดยมีครูตรวจสอบความถูกต้อง  
    10.   นักเรียนท าใบงานที่ 3.1 เรื่อง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  
 เป็นรายบุคคล เมื่อเสร็จแล้วใหต้รวจความถูกต้องก่อนน าส่งคร ู

 

ขั้นที่ 3  สรุป 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้   :   — 

6. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 

7. นักเรียนร่วมกันสรุปพระราชประวตัิ พระราชกรณียกิจทีส่ าคญัของ
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และการสถาปนากรุงธนบุรี 

8. นักเรียนและครรู่วมกันบอกคณุค่าของพระราชกรณยีกิจที่ส าคญัของ
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ท่ีมีผลต่อการด ารงชีวิตของ  คนไทยใน
ปัจจุบัน 

 

 ค าถามกระตุ้นความคิด 

 นักเรียนคิดว่า คุณธรรมใดที่ท าให้สมเด็จ  พระเจ้า
ตากสินมหาราชกอบกู้เอกราช       จากพม่าได้
ส าเร็จ จงอธิบายเหตุผล 

 (พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน 
 ดุลยพินิจของครูผู้สอน) 

 

7. การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ ์
ตรวจใบงานท่ี 3.1 ใบงานท่ี 3.1  ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์
ตรวจแบบบันทึกการอ่าน แบบบันทึกการอ่าน  ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์
ประเมินการน าเสนอผลงาน แบบประเมินการน าเสนอผลงาน ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์
สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบคุคล แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์
สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์
สังเกตการใฝุเรยีนรู้  มีความรับผิดชอบ 
และรักความเป็นไทย 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

 
 
 
 



8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 8.1 สื่อการเรียนรู ้
  1) หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.3  
  2) ซีดีเพลง พระเจ้าตาก 
  3) เนื้อเพลง พระเจ้าตาก 
  4) แผนที่แสดงอาณาเขตประเทศไทยในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
  5) ใบงานที่ 3.1 เรื่อง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  
 8.2 แหล่งการเรียนรู ้
  -  ห้องสมุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารประกอบการสอน 
   

 

เพลง พระเจ้าตาก 
      ค าร้อง – ท านอง คาราบาว 
    ยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่ ความตั้งใจเด็ดเดี่ยว 
    มื้อนี้เราจะเคี้ยวข้าว และทุบหม้อข้าว 
    ตีแหกฝุาวงล้อม ลุยพม่าข้าศึก 
    นึกถึงความเป็นไทย ดีกว่าไปเป็นทาส 
     สองมือถือดาบอย่างมั่นใจ 
    นักรบไทยของพระเจ้าตาก 
    ฝากฝังกรุงอยุธยา 
    วันข้างหน้าข้าจะมาทวงคืน 
    แผ่นดินไทยดาลเดือด ทัพข้าศึกรุมล้อม 
    มัวแต่กล่อมสตรี เริงโลกีย์เป็นหลัก 
     นักรบกลายเป็น พบกับความปราชัย 
    เจ้าตากทนไม่ได้ แผ่นดินไทยเป็นหลัก 
    นักรบคือนักรบ นักสู้แห่งกรุงศรี 
    ตีฝุาทัพตองอู ตายหรืออยู่ไม่ส าคัญ 
    คืนนี้จันทร์หลับไหล แหกวงในวงล้อม 
    อ้อมออกจากกรุงศรี ไปเข้าตีเมืองจันทน์ 
     ยึดเมืองจันทบุรี เป็นชุมนุมเจ้าตาก 
    ตีชุมนุมต่างๆ ตีเจ้าฝางให้แตก 
    ทบทวนความพ่ายแพ้ แก้ไขยุทธวิธี 
    รวมชุมนุมที่มี ก่อนโจมตีเจ้าฝาง 
     พ่ายแพ้เป็นบทเรียน ท าจากเล็กไปใหญ่ 
    เจ้าฝางชะล่าใจ ในไม่นานก็แตก 
    จากอยุธยา มาเมืองจันทบุรี 
    มากรุงธนบุรี ไทยจึงมีเอกราช 
    จากอยุธยา มาเมืองจันทบุรี 
    มากรุงธนบุรี ตากสินมหาราช 

 
 
 

 
 



เอกสารประกอบการสอน 
   
 

แผนท่ีแสดงอาณาเขตประเทศไทยในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  
     

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงานที่ 3.1 เรือ่ง  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนอธิบายพระราชกรณียกิจที่ส าคัญของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระราชกรณียกิจท่ีส าคัญของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดา้นศาสนาและศลิปวฒันธรรม 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     
 

ดา้นการสรา้งความมัน่คง 
แก่บา้นเมอืง 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     

ดา้นเศรษฐกจิ 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     
 



เฉลย ใบงานที่ 3.1 เรือ่ง  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนอธิบายพระราชกรณียกิจที่ส าคัญของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระราชกรณียกิจท่ีส าคัญของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดา้นศาสนาและศลิปวฒันธรรม 
 
    1. โปรดใหค้ดัลอกพระไตรปิฎก 
         ขึ้นใหม ่    
   2.  บรูณะวดัเพือ่ใหเ้ป็นศนูยร์วม  
         จติใจของประชาชน   
   3.  สง่เสรมิการประพนัธว์รรณกรรม  
        เช่น รามเกยีรติ ์  
    
    
    
    
    
    
    
    
     
 

ดา้นการสรา้งความมัน่คง 
แก่บา้นเมอืง 

  1.  รวบรวมผูค้นทีห่ลบหนีกองทพั  
 พม่าใหม้าอยู่ทีจ่นัทบุร ีและขบัไล่ 
 กองทพัพม่าออกจากกรุงศร-ี  
 อยุธยา    
  2. ตัง้ราชธานีใหมท่ีก่รุงธนบุร ีและ 
 จดัระเบยีบการปกครองใหม่     
   3.  ปราบปรามก๊กหรอืชมุนุมต่างๆ  
 ทีต่ัง้ตวัเป็นใหญ่ตามหวัเมอืง  
 ต่างๆ     
     
     
     
     
     
     
     
    

ดา้นเศรษฐกจิ 
 
    1. ช่วยเหลอืประชาชนโดยการ  
          แจกขา้ว เสื้อผา้    
    2.  สง่เสรมิใหท้ านาปีละ 2 ครัง้    
         เพือ่แกปั้ญหาการขาดแคลนขา้ว 
   3.  ตดิต่อทางการทตูกบัจนี  
        เพือ่คา้ขาย    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   
 



แบบบันทึกการอ่าน 
  
ช่ือหนังสือ   ช่ือผู้แต่ง     นามปากกา     

ส านักพิมพ ์     สถานท่ีพิมพ์     ปีท่ีพิมพ์          

จ านวนหน้า     ราคา   บาท อ่านวันที่    เดือน    พ.ศ.    เวลา    
          
 1. สาระส าคัญของเรื่อง 
        
        

              
        

 2. วิเคราะห์ข้อคิด/ประโยชน์ที่ได้จากเรื่องที่อ่าน 
        
        

 3. สิ่งที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
        
        

       

 4. ข้อเสนอแนะของครู  
        
        
  

 ลงชื่อ      นักเรียน  ลงชื่อ            ผู้ปกครอง 
              (                         )          (                      ) 
 

ลงชื่อ                                      ครูผู้สอน 
                                                   (                       )  
 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลงานมีความสมบูรณ์ชัดเจน  ให ้ 3 คะแนน 
 ผลงานมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย ให ้ 2 คะแนน 
 ผลงานมีข้อบกพร่องมาก ให ้ 1 คะแนน 
 
 

แบบประเมิน     การน าเสนอผลงาน 
 

 



ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ
 ระดับคะแนน 

 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1 เนื้อหาละเอียดชัดเจน    
2 ความถูกต้องของเนื้อหา    
3 ภาษาท่ีใช้เข้าใจง่าย    
4 ประโยชน์ที่ได้จากการน าเสนอ    
5 วิธีการน าเสนอผลงาน    

                                                                                 รวม  
 

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 
                                                                                   ............../.................../................ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกบัรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน  ให ้ 3 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกบัรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่  ให ้ 2 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกบัรายการประเมินบางส่วน  ให ้ 1 คะแนน 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

 

 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 12 - 15 ด ี  
 8 - 11 พอใช้  
 ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรม   การท างานรายบุคคล 
 

ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ
 ระดับคะแนน 

 

ล าดับที ่
ชื่อ – สกุล 

ของผู้รบัการ 
ประเมนิ 

ความมีวินัย 
ความมีน้ าใจ 

เอื้อเฟื้อ 
เสียสละ 

การรบัฟัง 
ความคิดเหน็ 

การแสดง 
ความคิดเหน็ 

การตรงต่อ
เวลา 

รวม 
15  

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

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                              ............../.................../................ 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยา่งสม่ าเสมอ ให ้ 3    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให ้   2    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้ ให ้   1    คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 12 - 15 ด ี  
 8 - 11 พอใช้  
 ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง  

 
 
 

 
 
 
 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรม   การท างานกลุ่ม 
 

ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ
 ระดับคะแนน 

 

ล าดับที ่
ชื่อ – สกุล 

ของผู้รบัการ 
ประเมนิ 

ความร่วมมือ
กนัท ากิจกรรม 

การแสดงความ
คิดเหน็ 

การรบัฟังความ
คิดเหน็ 

ความตั้งใจ
ท างาน 

การแก้ไข
ปญัหา/หรือ

ปรบัปรุง
ผลงานกลุ่ม 

รวม 
15  

คะแนน 

 3  2  1  3  2  1  3  2  1  3  2  1  3  2  1 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                               ............../.................../................ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยา่งสม่ าเสมอ ให ้ 3    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให ้   2    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้ ให ้   1    คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 12 - 15 ด ี  
 8 - 11 พอใช้  
 ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง  

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  
ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ

 ระดับคะแนน 
 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
3 2 1 

1. รักชาติ ศาสน์ 
 กษัตริย ์

1.1  ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และบอกความหมายของ 
 เพลงชาต ิ

   

1.2 ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าท่ีของนักเรียน ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการ 
 ท างานกับสมาชิกในห้องเรียน 

   

1.3 เข้าร่วมกิจกรรมทีส่ร้างความสามคัคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อ 
 โรงเรียนและชุมชน 

   

1.4 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนบัถือ ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา 
 และเป็นตัวอย่างท่ีดีของศาสนิกชน 

   

1.5 เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทีเ่กี่ยวกับสถาบัน 
 พระมหากษตัริยต์ามที่โรงเรียนและชุมชนจัดขึ้น ช่ืนชมในพระราชกรณียกิจ 
 พระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ 

   

2. ซ่ือสัตย์ สุจริต 2.1 ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริง    
2.2 ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวที่จะท าความผดิ ท าตาม
 สัญญาที่ตนให้ไว้กับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง และคร ู

   

2.3 ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง และเป็นแบบอย่างท่ีดีแกเ่พื่อนด้าน
 ความซื่อสัตย ์

   

3. มีวินัย รับผิดชอบ 3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัวและ 
 โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
 มีความรับผิดชอบ 

   

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1 ตั้งใจเรียน    
4.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน    
4.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูต้่างๆ    
4.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสอื เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยตี่างๆ 
 แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรยีน และเลือกใช้สื่อไดอ้ย่าง 
 เหมาะสม 

   

4.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู ้    
4.6 แลกเปลีย่นความรู้ ด้วยวิธีการต่างๆ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน    

 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ต่อ) 
 
ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ

 ระดับคะแนน 
 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
3 2 1 

5. อยู่อย่างพอเพียง 5.1 ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยดั    
5.2 ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คณุค่า    
5.3 ใช้จ่ายอย่างประหยดัและมีการเกบ็ออมเงิน    

6. มุ่งมั่นในการ 
 ท างาน 

6.1 มีความตั้งใจและพยายามในการท างานท่ีได้รับมอบหมาย    
6.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานส าเร็จ    

7. รักความเป็นไทย 7.1  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย    
7.2 เห็นคุณคา่และปฏิบัตตินตามวัฒนธรรมไทย    

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครทู างาน    
8.2 อาสาท างาน ช่วยคิด ช่วยท า และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น    
8.3 ดูแล รักษาทรัพย์สมบตัิและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรยีน ชุมชน    
8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน    

 
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                              ............../.................../................ 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ ให้   3   คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้   2   คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง ให้   1   คะแนน 
 
 
  

       
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บันทึกหลังแผนการสอน 
 
  ด้านความรู้ 
        
        
  ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
        
        
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
        
        
  ด้านอ่ืนๆ  (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมทีม่ีปัญหาของนักเรียนเปน็รายบุคคล (ถ้ามี))  
        
        
 
 
  
  ปัญหา/อุปสรรค 
        
        
  แนวทางการแก้ไข 
        
        
 
 

ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ข้อเสนอแนะ      
        
   ลงชื่อ      
   (                     ) 
   ต าแหน่ง      
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4    พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช     เวลา  1-2  ชั่วโมง 
 

1. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช ทรงสถาปนาราชวงศ์จักรีและกรุงรัตนโกสินทร์ และสร้างความมั่นคงให้แก่
อาณาจักรไทย 
 
2. ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 2.1 ตัวชี้วัด 
  ส 4.3 ป.3/1   ระบุพระนามและพระราชกรณยีกิจโดยสังเขปของพระมหากษตัริยไ์ทยท่ีเป็นผูส้ถาปนาอาณาจักรไทย 

2.20 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
34)  บอกพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราชโดยสังเขปได้ 
35)  บอกพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราชโดยสังเขปได้ 

 
3. สาระการเรียนรู้ 

3.19 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
- พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ โดยสังเขปของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช  
  ผู้สถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร์ 
 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  (พิจารณาตามหลักสตูรสถานศึกษา) 
 
4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
 4.2 ความสามารถในการคิด 
  1) ทักษะการส ารวจค้นหา    
  2) ทักษะการวิเคราะห์ 
  3) ทักษะการสังเคราะห์    
  4) ทักษะการสรุปลงความเห็น 
 4.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. ใฝุเรียนรู้        
 2. มีความรับผิดชอบ    
 3. รักความเป็นไทย 
 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 

 วิธีสอนโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
 

 



ชั่วโมงที่ 1 

ขั้นที่ 1  ก าหนดประเด็นปัญหา   

สื่อการเรียนรู้   :   ซีดีเพลง   ค าถามกระตุ้นความคิด 

 นักเรียนภูมิใจที่ได้เกิดมาบนแผ่นดินไทย 
 หรือไม่ จงอธิบายเหตุผล 

 (พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้ 
อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 
  

1.  นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 
2.  ครูเปิดซีดีเพลง รักกันไว้เถดิ ให้นักเรียนฟัง แล้วถามนักเรียนว่า 

นักเรียนรูส้ึกอย่างไรเมื่อฟังเพลงนี้ จากนั้นให้อาสาสมัครนักเรียน 3-5 
คน พูดแสดงความรู้สึก 

3.  ครูตั้งประเด็นค าถามให้นักเรยีนตอบ หรือแสดงความคดิเห็น ดังนี้ 
- ประเทศไทยของเรามคีวามเป็นมาอย่างไร 
- เพราะเหตุใด กรุงเทพมหานคร จึงเป็นเมืองหลวงของไทย 
- ใครเป็นผูส้ถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ 

4.  ครูตรวจสอบค าตอบของนักเรียน และอธิบายค าตอบท่ียังบกพร่อง 
   ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง 

5.  นักเรียนรวมกลุ่มเดมิ (จากแผนการจัดการเรยีนรู้ที่ 1) จากนั้นครู 
   ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษา สืบค้น และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ 
   พระราชประวัติ และพระราชกรณยีกิจของพระบาทสมเด็จพระพุทธ-  
   ยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช ผู้ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์  ด้วยวิธี 
   การทางประวัติศาสตร ์

6.  ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามข้อสงสัย เพื่อให้นักเรียนสามารถ 
น าไปปฏิบตัิได้จริง 

 

 
 

 
 

ขั้นที่ 2  รวบรวมหลักฐาน   

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้   :  1.  หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.3  2.  ใบความรู ้
        3.  ห้องสมุด 

  

  

1.  สมาชิกในแต่ละกลุม่วางแผนการท างานร่วมกัน และแบ่งหน้าท่ีให้กับ
สมาชิกในกลุ่มตามความเหมาะสม  

2.  นักเรียนแตล่ะกลุ่มศึกษา สืบค้น และรวบรวมข้อมลูเกี่ยวกับ 
   พระราชประวัติ และพระราชกรณยีกิจของพระบาทสมเด็จพระพุทธ-  
   ยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช จากหนังสือเรียน ห้องสมุด และใบความรู้ 
   เรื่อง เกร็ดความรู้ประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ แล้วบันทึกลงใน 
   แบบบันทึกการอ่าน 

 

 

 

 

 

 

 



ชั่วโมงที่ 2 
ขั้นที่ 3  วิเคราะห์และประเมินคุณค่าข้อมูล 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้   :  —    
  

1.  นักเรียนแตล่ะกลุ่มน าข้อมลูที่ได้จากการรวบรวมมาร่วมกันวิเคราะห์
ความน่าเชื่อถือของหลักฐาน ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานและ
คุณค่าของหลักฐาน 

2.  สมาชิกกลุ่มร่วมกันเปรียบเทียบ วิเคราะห์ และประเมินผลจากข้อมลูที่
ได้รวบรวมว่า พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช
สถาปนากรุงรตันโกสินทร์ส าเร็จได้อย่างไร 

 

 

ขั้นที่ 4  ตีความและสังเคราะห์  
สื่อการเรียนรู้   :   แบบบันทึกความรู้   

1.  นักเรียนแตล่ะกลุ่มน าผลสรุปจากการเปรยีบเทียบ วิเคราะห์       และ
ประเมินผลจากข้อมูลทีไ่ดร้วบรวมมาตีความและสังเคราะห์   ว่า 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจฬุาโลกมหาราชสถาปนา       กรุง
รัตนโกสินทร์ส าเรจ็ได้อย่างไร 

2.  นักเรียนแตล่ะกลุ่มร่วมกันสรุปพระราชประวตัิ พระราชกรณยีกิจ 
ที่ส าคัญ และสรุปผลการตีความและสังเคราะห์ปัจจัยที่พระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟูาจุฬาโลกมหาราชสถาปนา       กรุงรัตนโกสินทร์ได้ส าเร็จ แล้วบันทึกลงใน
แบบบันทึกความรู ้

 

 

ขั้นที่ 5  น าเสนอข้อมูล   
สื่อการเรียนรู้   :   แบบบันทึกความรู้  ค าถามกระตุ้นความคิด 

 นักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อเป็นการ 
 ยกย่องสถาบันพระมหากษัตริย ์

 (พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน 
 ดุลยพินิจของครูผู้สอน) 

3.  นักเรียนแตล่ะกลุ่มส่งตัวแทนออกมาน าเสนอผลการตีความและ
สังเคราะห์ประเด็นความรู ้

4.  นักเรียนร่วมกันบอกคุณคา่ของพระราชกรณียกิจที่ส าคัญของ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจฬุาโลกมหาราช ท่ีมีผลต่อการสร้าง
ความมั่นคงและพัฒนาชาติไทยใหเ้จริญรุ่งเรือง 

5.  นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 
 

 

 
7. การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ ์
ประเมินการน าเสนอผลงาน แบบประเมินการน าเสนอผลงาน ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์
สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์
สังเกตการใฝุเรยีนรู ้ มีความรับผิดชอบ 
และรักความเป็นไทย  

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

 
 



8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 8.1 สื่อการเรียนรู ้
  1) หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.3 
  2) ใบความรู้ เรื่อง เกร็ดความรู้ประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ 
  3) ซีดีเพลง รักกันไว้เถิด 
  4) แบบบันทึกความรู้ 
 8.2 แหล่งการเรียนรู ้
  - ห้องสมุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารประกอบการสอน 
 
 

เพลง รักกันไว้เถิด 
      ค าร้อง – ท านอง นคร ถนอมทรัพย์ 
    รักกันไว้เถิด เราเกิดร่วมแดนไทย 
    จะเกิดภาคไหนก็ไทยด้วยกัน 
    เชื้อสายประเพณีไม่มีกีดก้ัน 
    เกิดใต้ธงไทยนั้นปวงชนทุกคนคือไทย 
     ท้องถิ่นแหลมทอง เหมือนท้องของแม่ 
    เกิดถ่ินเดียวกันแท้เหมือนแม่เดียวกันใช่ไหม 
    ยามฉันมองตาคุณ อบอุ่นดวงใจเห็นสายเลือดไทย 
    ในสายตาบอกสายสัมพันธ์  
     ทะเลแสนงาม ในน้ ามีปลา 
    พืชพันธุ์เกลื่อนตาตามไร่นารวงทองไสว 
    สินทรัพย์มีเกลื่อนกล่น 
    บรรพชนให้ไว้เราลูกหลานไทยจงร่วมใจรักษาให้มั่น  
     รักกันไว้เถิด รักกันไว้เถิด รักกันไว้เถิด 
    แหลมทองโสภาด้วยบารมี 
    ปกเกล้าเราไทยนี้ร่มเย็นเป็นศรีผ่องใส 
    ใครคิดบงัอาจหมิ่นถิ่นทององค์ไท้ 
    เราพร้อมพลีใจปูองหมู่ไทยและองค์ราชันย์  
     จะเกิดชาติไหนก็ไทยด้วยกัน 
    เชื้อสายประเพณีไม่มีกัดก้ัน 
    เกิดใต้ธงไทยนั้นปวงชนทุกคนคือไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบความรู้ 
  

 

เกร็ดความรู้ประวตัิศาสตร์กรุงรตันโกสินทร ์
   พระราชประวัติ  
 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช มีพระนามเดิมว่าด้วงหรือทองด้วง  เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันพุธ 
เดือน 4 แรม 4 ค่ า ปีมะโรงจุลศักราช 1098 หรือวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2279 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
บรมโกศเป็นบุตรของพระอักษรสุนทร (ทองดี) ข้าราชการกรมอาลักษณ์กับท่านหยกธิดาเศรษฐี สืบเชื้อสายมาจากเจ้าพระยา
โกษาธิบดี (ปาน) เสนาบดีกรมพระคลัง ในสมัยพระบาทสมเด็จ           พระนารายณ์มหาราช  ท่านเข้ารับราชการครั้งแรก
โดยถวายตัวเข้าเป็นมหาดเล็กในสมเด็จเจ้าฟูาอุทุมพรกรมขุน 
พรพินิต  เมื่อพระชนมายุ 12 พรรษา ทรงผนวช ณ วัดมหาทลาย เป็นเวลา 1 พรรษา ทรงกลับเข้ารับราชการ     เป็น
มหาดเล็กหลวงและได้รับบรรดาศักดิ์เป็นหลวงยกกระบัตร  เมืองราชบุรี เมื่อพระชนมายุ 25 พรรษา 
 หลังเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่าได้ 1 ปี พระองค์ได้เข้ามารับราชการในกรุงธนบุรีในต าแหน่งพระราชวรินทร์  ในกรมพระ
ต ารวจหลวง ทรงเป็นก าลังส าคัญในการกอบกู้บ้านเมืองและท าศึกสงครามมากมาย ในปี พ.ศ. 2311 พระองค์ได้ตามเสด็จ
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไปปราบเจ้าพิมาย ภายหลังสงครามครั้งนี้ทรงได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระยาอภัย
รณฤทธิ์  ต่อมาในปี พ.ศ. 2312  ทรงเป็นแม่ทัพไปตีเมืองเขมร (กัมพูชา) ตีได้เมืองพระตะบองและเสียมราฐ ด้วยพระปรีชา
สามารถในการท าสงครามอย่างมากมาย จึงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเลื่อนยศเป็นพระ
ยายมราช เจ้าพระยาจักรี และสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ตามล าดับ 
 เมื่อถึงปลายรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ราวปีพ.ศ. 2324 ขณะสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกก าลังไป
ราชการทัพอยู่ที่เขมร (กัมพูชา) ได้เกิดเหตุการณ์จลาจลขึ้นในกรุงธนบุรี เกิดความขัดแย้งกันอย่างรุนแรง ระหว่างฝุายกบฏที่
ต้องการควบคุมองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช แล้วออกว่าราชการแทน กับฝุายต่อต้านกบฏ ก่อความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชนอย่างมาก สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกจึงยกทัพกลับกรุงธนบุรีทันที  และปราบปรามฝุายกบฏได้ส าเร็จ เมื่อ
ปราบปรามฝุายกบฏได้ส าเร็จแล้ว ราษฎรและข้าราชการจึงได้อัญเชิญพระองค์ปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์  ทรง
พระนามว่า พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินธร       มหาจักรีบรมนาถพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เมื่อวันที่ 10 
มิถุนายน พ.ศ. 2325 นับเป็นองค์ปฐมกษัตริย์        แห่งราชวงศ์จักรี 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 



ใบความรู้ (ตอ่) 
  
    
 สาเหตุการย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมาที่กรุงเทพมหานคร  
 เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราชทรงปราบจลาจลภายในกรุงธนบุรีและสร้างความมั่นคง
ภายในประเทศแล้ว พระองค์ทรงย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรี ซึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันตกมายังฝั่งตะวันออกของแม่น้ าเจ้าพระยา มี
สาเหตุหลายประการ ดังนี้ 
 1. พระราชวังเดิมของกรุงธนบุรีคับแคบ มีวัดขนาบอยู่ทั้ง 2 ด้าน คือ วัดแจ้ง (วัดอรุณราชวราราม) และวัดท้ายตลาด 
(วัดโมลีโลกยาราม) ท าให้ไม่สามารถขยายอาณาเขตของพระราชวังให้กว้างขวางขึ้นได้ 
 2. พระองค์ไม่ทรงเห็นด้วยที่จะให้พระนครแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยมีแม่น้ าเจ้าพระยาผ่ากลาง เป็นเสมือนเมืองอก
แตก เพราะหากข้าศึกยกทัพเข้ามาตามล าแม่น้ า ก็สามารถบุกตีใจกลางเมืองหลวงได้ ท าให้ยากแก่การเคลื่อนพลจากฝั่งหนึ่ง
ไปยังอีกฝั่งหนึ่ง ซึ่งเป็นการยากล าบากมาก ดังนั้นพระองค์จึงย้ายพระนครมาอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ าเจ้าพระยาเพียง
แห่งเดียว โดยมีแม่น้ าเป็นคูเมืองทางด้านตะวันตกและใต้ ส่วนทางด้านตะวันออกและทางด้านเหนือโปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลอง
ขึ้นเพ่ือเป็นคูเมืองปูองกันพระนคร 
 3. พ้ืนที่ทางฝั่งตะวันออกเป็นที่ราบลุ่ม สามารถขยายเมืองให้กว้างออกไปได้เรื่อยๆ เพราะส่วนทางฝั่งตะวันออกของ
พ้ืนที่เป็นแหลม โดยมีแม่น้ าเป็นก าแพงก้ันอยู่เกือบครึ่งเมือง 
 4. ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ าเจ้าพระยา พ้ืนที่เป็นท้องคุ้ง น้ ากัดเซาะตลิ่งพังทลายอยู่เสมอ จึงไม่เหมาะ     แก่การ
สร้างอาคารหรือถาวรวัตถุใดๆ ไว้ริมฝั่งแม่น้ า 
 เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช ทรงให้สร้างเมืองใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ าเจ้าพระยา ตั้งแต่
บริเวณหัวโค้งแม่น้ าเจ้าพระยา คือ บริเวณพระบรมมหาราชวังในปัจจุบันและพระราชทานนามเมืองใหม่นี้ว่า  
 “กรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์ มหินทราอยุธยามหาดิลก ภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์ มหาสถานอมร
พิมานอวตารสถิต สักกทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์” 
 ต่อมาในรัชกาลที่ 3 ทรงเปลี่ยนจากค าว่า บวรรัตนโกสินทร์ เป็น อมรรัตนโกสินทร์ 
  
 สงครามเก้าทัพ  
 เป็นสงครามระหว่างอาณาจักรพม่ากับอาณาจักรไทย หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช ได้
สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ เป็นราชธานีแห่งใหม่ เวลานั้นบ้านเมืองอยู่ในช่วงผ่านศึกสงครามมาใหม่ ๆ ประจวบทั้งการสร้าง
บ้านแปลงเมือง รวมทั้งปราสาทราชวังต่าง ๆ ในปี  พ.ศ. 2328 พระเจ้าปดุง กษัตริย์พม่า หลังจากบรมราชาภิเษกขึ้นเป็น
กษัตริย์อังวะแล้ว ต้องการประกาศแสนยานุภาพ เผยแผ่อิทธิพล โดยได้ท าสงครามรวบรวมเมืองเล็กเมืองน้อยรวมถึงเมือง
ประเทศราชให้เป็นปึกแผ่น แล้วก็ได้ยกกองก าลังเข้ามาตีไทย โดยมีจุดประสงค์ท าสงครามเพ่ือท าลายกรุงรัตนโกสินทร์ให้
พินาศย่อยยับเหมือนเช่นกรุงศรีอยุธยา  

 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2328


ใบความรู้ (ตอ่) 
  
  
 สงครามครั้งนี้พระเจ้าปดุงได้ยกทัพมาถึง 9 ทัพ รวมก าลังพลมากถึง 144,000 นาย โดยแบ่งการเข้าโจมตีกรุง
รัตนโกสินทร์ออกเป็น 5 ทิศทาง 
 ทัพที่ 1 ได้ยกมาตีหัวเมืองประเทศราชทางปักษ์ใต้ตั้งแต่เมืองระนองจนถึงเมืองนครศรีธรรมราช 
 ทัพที่ 2 ยกเข้ามาทางเมืองราชบุรีเพื่อที่จะรวบรวมก าลังพลกับกองทัพที่ตีหัวเมืองปักษ์ใต้แล้วค่อยเข้าโจมตี 
  กรุงรัตนโกสินทร์ 
 ทัพที่ 3 และ 4 เข้ามาทางด่านแม่ละเมาแม่สอด 
 ทัพที่ 5-7 เข้ามาทางหัวเมืองฝุายเหนือตั้งแต่เชียงแสน เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง ตีตั้งแต่หัวเมืองฝุายเหนือ 
  ลงมาสมทบกับทัพที่ 3 และ 4 ที่ยกเข้ามาทางด่านแม่ละเมา เพ่ือตีเมืองตาก ก าแพงเพชร พิษณุโลก  
  นครสวรรค์ 
 ทัพที่ 8-9 เป็นทัพหลวงพระเจ้าปดุงเป็นผู้คุมทัพ โดยมีก าลังพลมากที่สุดถึง 50,000 นาย ยกเข้ามาทางด่าน 
  พระเจดีย์สามองค์เพ่ือรอสมทบกับทัพเหนือ และใต้โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเข้ารบกับกรุงเทพฯ 
 

   วัดประจ ารัชกาลที่ 1 
 วัดโพธิ์ หรือนามทางราชการว่า วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวง 
ชั้นเอกและเป็นวัดประจ ารัชกาลที่ 1 แห่งราชวงศ์จักรี เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาวัดโพธารามวัดเก่าที่เมืองบางกอกครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นวัดหลวงข้างพระบรมมหาราชวัง และ
ที่ใต้พระแท่นประดิษฐานพระพุทธเทวปฏิมากร พระประธานในพระอุโบสถเป็นที่บรรจุ 
พระบรมอัฐิของพระองค์ท่านไว้ด้วย 
 พระอารามหลวงแห่งนี้มีเนื้อที่ 50 ไร่ 38 ตารางวาอยู่ด้านทิศใต้ของพระบรมมหาราชวัง ทิศเหนือจดถนนท้ายวัง ทิศ
ตะวันออกจดถนนสนามไชย ทิศใต้จดถนนเศรษฐการ ทิศตะวันตกจดถนนมหาราช มีถนนเชตุพน ขนาบด้วยก าแพงสูงสีขาว
แบ่งเขตพุทธาวาสและสังฆาวาสชัดเจน 
 มีหลักฐานปรากฏในศิลาจารึกไว้ว่า หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช ทรงสถาปนา
พระบรมมหาราชวังแล้ว ทรงพระราชด าริว่า มีวัดเก่าขนาบพระบรมมหาราชวัง 2 วัด ด้านเหนือ คือ วัดสลัก (วัดมหาธาตุฯ) 
ด้านใต้คือ วัดโพธาราม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขุนนางเจ้าทรงกรม ช่างสิบหมู่อ านวยการบูรณปฏิสังขรณ์ เริ่มเมื่อปี 
พ.ศ. 2331 ใช้เวลา 7 ปี 5 เดือน 28 วัน จึงแล้วเสร็จ และโปรดฯ ให้มีการฉลองเมื่อ พ.ศ. 2344 พระราชทานนามใหม่ว่า 
“วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาวาศ” ต่อมารัชกาลที่ 4 ได้โปรดฯ ให้เปลี่ยนท้ายนามวัดเป็น “วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม” 
 

ที่มา :  http://www.watpho.com/,  http://www.unigang.com/Article/8641 
 http://www.thairoyal.prdnorth.in.th/ChakriDynasty/articles/4/ราชวงศ์จักรี 
 

 
 
 

http://www.watpho.com/
http://www.unigang.com/Article/8641


แบบบันทึกความรู้ 
  
ค าชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจที่ส าคัญ และสรุปผลการตีความและสังเคราะห์ 
  ปัจจัยที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราชสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ได้ส าเร็จ แล้วบันทึกผล 
 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ผู้สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ 
 

 พระราชประวัติ          
            
            
 
 พระราชกรณียกิจด้านการเมืองการปกครอง          

            
            
 
 พระราชกรณียกิจด้านศาสนา          

            
              
 พระราชกรณียกิจด้านศิลปวัฒนธรรม          

            
            
 
 พระราชกรณียกิจด้านเศรษฐกิจ          

            
            
 
 ปัจจัยส าคัญที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ได้ส าเร็จ 

            
            
            
            
 
 
 
 
 
 
 



แบบบันทึกการอ่าน 
  
ช่ือหนังสือ   ช่ือผู้แต่ง     นามปากกา     

ส านักพิมพ ์     สถานท่ีพิมพ์     ปีท่ีพิมพ์          

จ านวนหน้า     ราคา   บาท อ่านวันท่ี    เดือน    พ.ศ.    เวลา    
          
 1. สาระส าคัญของเรื่อง 
        
        
              
        

 2. วิเคราะห์ข้อคิด/ประโยชน์ที่ได้จากเรื่องที่อ่าน 
        
        

 3. สิ่งที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
        
        
       

 4. ข้อเสนอแนะของครู  
        
        
  

 ลงชื่อ      นักเรียน  ลงชื่อ            ผู้ปกครอง 
              (                         )          (                      ) 
 

ลงชื่อ                                      ครูผู้สอน 
                                                   (                       )  
 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลงานมีความสมบูรณ์ชัดเจน  ให ้ 3 คะแนน 
 ผลงานมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย ให ้ 2 คะแนน 
 ผลงานมีข้อบกพร่องมาก ให ้ 1 คะแนน 
 
 
 
 



แบบประเมิน     การน าเสนอผลงาน 
 

 

ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 
 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1 เนื้อหาละเอียดชัดเจน    
2 ความถูกต้องของเนื้อหา    
3 ภาษาท่ีใช้เข้าใจง่าย    
4 ประโยชน์ที่ได้จากการน าเสนอ    
5 วิธีการน าเสนอผลงาน    

                                                                                 รวม  
 

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 
                                                                                   ............../.................../................ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกบัรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน  ให ้ 3 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกบัรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่  ให ้ 2 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกบัรายการประเมินบางส่วน  ให ้ 1 คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 12 - 15 ด ี  
 8 - 11 พอใช้  
 ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบสังเกตพฤติกรรม   การท างานกลุ่ม 
 

ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 
 

ล าดับที ่
ชื่อ – สกุล 

ของผู้รบัการ 
ประเมนิ 

ความร่วมมือ
กนัท ากิจกรรม 

การแสดงความ
คิดเหน็ 

การรบัฟังความ
คิดเหน็ 

ความตั้งใจ
ท างาน 

การแก้ไข
ปญัหา/หรือ

ปรบัปรุง
ผลงานกลุ่ม 

รวม 
15  

คะแนน 

 3  2  1  3  2  1  3  2  1  3  2  1  3  2  1 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                               ............../.................../................ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยา่งสม่ าเสมอ ให ้ 3    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให ้   2    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้ ให ้   1    คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 12 - 15 ด ี  
 8 - 11 พอใช้  
 ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง  

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  
ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 
 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
3 2 1 

1. รักชาติ ศาสน์ 
 กษัตริย ์

1.1  ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และบอกความหมายของ 
 เพลงชาต ิ

   

1.2 ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าท่ีของนักเรียน ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการ 
 ท างานกับสมาชิกในห้องเรียน 

   

1.3 เข้าร่วมกิจกรรมทีส่ร้างความสามคัคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อ 
 โรงเรียนและชุมชน 

   

1.4 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนบัถือ ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา 
 และเป็นตัวอย่างท่ีดีของศาสนิกชน 

   

1.5 เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทีเ่กี่ยวกับสถาบัน 
 พระมหากษตัริยต์ามที่โรงเรียนและชุมชนจัดขึ้น ช่ืนชมในพระราชกรณียกิจ 
 พระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ 

   

2. ซ่ือสัตย์ สุจริต 2.1 ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริง    
2.2 ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวที่จะท าความผดิ ท าตาม
 สัญญาที่ตนให้ไว้กับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง และคร ู

   

2.3 ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง และเป็นแบบอย่างท่ีดีแกเ่พื่อนด้าน
 ความซื่อสัตย ์

   

3. มีวินัย รับผิดชอบ 3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัวและ 
 โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
 มีความรับผิดชอบ 

   

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1 ตั้งใจเรียน    
4.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน    
4.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูต้่างๆ    
4.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสอื เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยตี่างๆ 
 แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรยีน และเลือกใช้สื่อไดอ้ย่าง 
 เหมาะสม 

   

4.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู ้    
4.6 แลกเปลีย่นความรู้ ด้วยวิธีการต่างๆ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน    

 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ต่อ) 
 
ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 
 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
3 2 1 

5. อยู่อย่างพอเพียง 5.1 ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยดั    
5.2 ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คณุค่า    
5.3 ใช้จ่ายอย่างประหยดัและมีการเกบ็ออมเงิน    

6. มุ่งมั่นในการ 
 ท างาน 

6.1 มีความตั้งใจและพยายามในการท างานท่ีได้รับมอบหมาย    
6.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานส าเร็จ    

7. รักความเป็นไทย 7.1  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย    
7.2 เห็นคุณคา่และปฏิบัตตินตามวัฒนธรรมไทย    

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครทู างาน    
8.2 อาสาท างาน ช่วยคิด ช่วยท า และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น    
8.3 ดูแล รักษาทรัพย์สมบตัิและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรยีน ชุมชน    
8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน    

 
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                              ............../.................../................ 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ ให้   3   คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้   2   คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง ให้   1   คะแนน 
 
 
  

       
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บันทึกหลังแผนการสอน 
 
  ด้านความรู้ 
        
        
  ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
        
        
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
        
        
  ด้านอ่ืนๆ  (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมทีม่ีปัญหาของนักเรียนเปน็รายบุคคล (ถ้ามี))  
        
        
 
 
  
  ปัญหา/อุปสรรค 
        
        
  แนวทางการแก้ไข 
        
        
 

 

ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ข้อเสนอแนะ      
        
   ลงชื่อ      
   (                     ) 
   ต าแหน่ง      
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5    พระมหากษัตรยิ์ผู้สถาปนาอาณาจักรไทย 
                                                                                                                                                         

เวลา 1  ชั่วโมง 
1. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 พระมหากษัตริย์เป็นบุคคลส าคัญในประวัติศาสตร์ไทยได้สร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงของชาติ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
ท าคุณประโยชน์แก่ชาติบ้านเมือง 
 
2. ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 2.1 ตัวชี้วัด 
  ส 4.3 ป.3/1 ระบุพระนามและพระราชกรณียกจิโดยสังเขปของพระมหากษตัริยไ์ทยท่ีเป็นผู้สถาปนาอาณาจักรไทย 

2.21 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
36)  รวบรวมพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้า 

อู่ทอง) สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราชได้ 
37)  วิเคราะห์คุณค่าของพระราชกรณียกิจของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง)  

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราชได้ 
 
3. สาระการเรียนรู้ 

3.20 สาระการเรียนรูแ้กนกลาง 
- พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ โดยสังเขปของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้า 

  อู่ทอง) สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช ผู้สถาปนา 
  อาณาจักรสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ ตามล าดับ 

 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  (พิจารณาตามหลักสตูรสถานศึกษา) 
 
4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
 4.2 ความสามารถในการคิด 
  1) ทักษะการส ารวจค้นหา   2) ทักษะการวิเคราะห์ 
  3) ทักษะการสังเคราะห์   4) ทักษะการสรุปลงความเห็น 
 4.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. ใฝุเรียนรู้        
 2. มีความรับผิดชอบ    
 3. รักความเป็นไทย 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 

 วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการสร้างความตระหนัก 
 



ขั้นที่ 1  สังเกต  
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้   :   — 

27. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 

28. ครูให้นักเรียนผลัดกันเล่าผลงาน หรือพระราชกรณยีกิจของ 

 พระมหากษตัริย์พระองค์ต่างๆ ท่ีนักเรียนประทับใจ และแสดง 
 ความคิดเห็นถึงคุณค่าของผลงาน หรือพระราชกรณยีกิจดังกล่าว 
29. ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกีย่วกับบทบาทท่ีส าคญัของ

พระมหากษตัริยต์่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม การเมือง
การปกครอง 

 ค าถามกระตุ้นความคิด 
 

 พระมหากษัตริย์มีบทบาทส าคัญอย่างไร 

(พระมหากษัตริย์ไทยเป็นผู้น าในการรบ และสร้าง
ความเป็นปึกแผ่นใหก้ับชาติบา้นเมือง 
 และปกครองบ้านเมืองให้มีความสงบสุข) 

 

ขั้นที่ 2  วิเคราะห์วิจารณ์ 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้   :   — 

15. นักเรียนรวมกลุ่มเดมิ (จากแผนการจัดการเรยีนรู้ที่ 1) แล้วให้ 
แต่ละกลุ่มร่วมกันรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพระราชประวัติและ 

 พระราชกรณียกิจทีส่ าคัญของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ สมเด็จ 
 พระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  
 และพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช 

16. นักเรียนแตล่ะกลุ่มตรวจสอบความถูกต้องของพระราชประวตัิ  
 และพระราชกรณียกิจ 

17. นักเรียนแตล่ะกลุ่มวิเคราะห์คุณคา่ของพระราชกรณยีกิจของ 
พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจา้อู่ทอง) 
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด-ฟูา
จุฬาโลกมหาราช 

18. ตัวแทนนักเรียนแตล่ะกลุ่มน าเสนอผลการวเิคราะห์ที่หน้าช้ันเรยีน 
โดยมีครูตรวจสอบความถูกต้อง  
 

  
 

 

ขั้นที่ 3  สรุป 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้   :   — 
 

9. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 

10. นักเรียนและครรู่วมกันสรุปบทบาทและคณุค่าของพระราชกรณีย-กิจ
ของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้า  อู่ทอง) 
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพระบาทสมเด็จพระ –พุทธยอด
ฟูาจุฬาโลกมหาราชที่มผีลต่อความเจรญิรุ่งเรืองของชาติและการ
ด ารงชีวิตของคนไทยในปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 

 ค าถามกระตุ้นความคิด 

 นักเรียนมีแนวทางการปฏิบัติตนในวันส าคัญ
เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์อย่างไร 

 (พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน 
 ดุลยพินิจของครูผู้สอน) 



 
 

    ครูมอบหมายใหส้มาชิกแต่ละกลุม่ท าสมุดภาพ เรื่อง พระมหากษตัริย์ผู้สถาปนาอาณาจักรไทย ตามที่สมาชกิกลุ่ม 
    สนใจร่วมกัน 1 พระองค์ โดยใหค้รอบคลมุประเด็นตามที่ก าหนด ดังนี ้

1) การสรุปพระราชประวตั ิ
2) การสรุปพระราชกรณยีกิจ 
3) การวิเคราะห์คณุค่าของพระราชกรณียกิจ 

 

  นักเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 เร่ือง พระมหากษัตริย์ผู้สถาปนาอาณาจักรไทย 
 

 
7. การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ ์
ประเมินการน าเสนอผลงาน แบบประเมินการน าเสนอผลงาน ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์
สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบคุคล แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์
สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ระดับคณุภาพ 2 ผา่นเกณฑ ์
สังเกตการใฝุเรยีนรู้  มีความรับผิดชอบ 
และรักความเป็นไทย 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์
ตรวจสมุดภาพ เรื่อง พระมหากษตัริยผ์ู้สถาปนาอาณาจักร
ไทย 

แบบประเมินสมุดภาพ เรื่อง พระมหากษัตรยิ ์
ผู้สถาปนาอาณาจักรไทย 

ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

 
8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 8.1 สื่อการเรียนรู ้
  — 
 8.2 แหล่งการเรียนรู ้
  — 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มท าสมุดภาพ เรื่อง พระมหากษัตริย์ผู้สถาปนาอาณาจักรไทย ตามที่สมาชิกกลุ่มสนใจ 
    ร่วมกัน 1 พระองค์ โดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ แล้ววิเคราะห์คุณค่า 
    ของพระราชกรณียกิจต่างๆ  
 
 
      (ติดภาพวัฒนธรรมไทย) 
 
 
 

 
        

 
 พระราชประวัติ 

           
           
            
 

 พระราชกรณียกิจที่ส าคัญ 
           
           
            
 

 คุณค่าของพระราชกรณียกิจ 
           
           
            
 

 
 
 
 

ตดิรปูพระมหากษตัรยิ ์



การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 

แบบประเมินสมุดภาพ เรื่อง พระมหากษตัริย์ผู้สถาปนาอาณาจักรไทย 
 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1 การสรุปพระราชประวัติ    
2 การสรุปพระราชกรณียกิจ    
3 การวิเคราะห์คุณค่าของพระราชกรณียกิจ    

                                                                                 รวม  
 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 
                                                                                   ............../.................../................ 

เกณฑ์การให้คะแนน  
 ดี = 3 
 พอใช้ = 2 
 ปรับปรุง = 1 
 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
  8 - 9 ดี 
  5 - 7 พอใช้ 
  ต่ ากว่า 5 ปรับปรุง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมิน     การน าเสนอผลงาน 
 

 

ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ
 ระดับคะแนน 

 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1 เนื้อหาละเอียดชัดเจน    
2 ความถูกต้องของเนื้อหา    
3 ภาษาท่ีใช้เข้าใจง่าย    
4 ประโยชน์ที่ได้จากการน าเสนอ    
5 วิธีการน าเสนอผลงาน    

                                                                                 รวม  
 

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 
                                                                                   ............../.................../................ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกบัรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน  ให ้ 3 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกบัรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่  ให ้ 2 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกบัรายการประเมินบางส่วน  ให ้ 1 คะแนน 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

 

 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 12 - 15 ด ี  
 8 - 11 พอใช้  
 ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรม   การท างานรายบุคคล 
 

ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ
 ระดับคะแนน 

 

ล าดับที ่
ชื่อ – สกุล 

ของผู้รบัการ 
ประเมนิ 

ความมีวินัย 
ความมีน้ าใจ 

เอื้อเฟื้อ 
เสียสละ 

การรบัฟัง 
ความคิดเหน็ 

การแสดง 
ความคิดเหน็ 

การตรงต่อ
เวลา 

รวม 
15  

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

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                              ............../.................../................ 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยา่งสม่ าเสมอ ให ้ 3    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให ้   2    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้ ให ้   1    คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 12 - 15 ด ี  
 8 - 11 พอใช้  
 ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



แบบสังเกตพฤติกรรม   การท างานกลุ่ม 
 

ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ
 ระดับคะแนน 

 

ล าดับที ่
ชื่อ – สกุล 

ของผู้รบัการ 
ประเมนิ 

ความร่วมมือ
กนัท ากิจกรรม 

การแสดงความ
คิดเหน็ 

การรบัฟังความ
คิดเหน็ 

ความตั้งใจ
ท างาน 

การแก้ไข
ปญัหา/หรือ

ปรบัปรุง
ผลงานกลุ่ม 

รวม 
15  

คะแนน 

 3  2  1  3  2  1  3  2  1  3  2  1  3  2  1 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                               ............../.................../................ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยา่งสม่ าเสมอ ให ้ 3    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให ้   2    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้ ให ้   1    คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 12 - 15 ด ี  
 8 - 11 พอใช้  
 ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง  

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  
ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ

 ระดับคะแนน 
 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
3 2 1 

1. รักชาติ ศาสน์ 
 กษัตริย ์

1.1  ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และบอกความหมายของ 
 เพลงชาต ิ

   

1.2 ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าท่ีของนักเรียน ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการ 
 ท างานกับสมาชิกในห้องเรียน 

   

1.3 เข้าร่วมกิจกรรมทีส่ร้างความสามคัคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อ 
 โรงเรียนและชุมชน 

   

1.4 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนบัถือ ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา 
 และเป็นตัวอย่างที่ดีของศาสนิกชน 

   

1.5 เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทีเ่กี่ยวกับสถาบัน 
 พระมหากษตัริยต์ามที่โรงเรียนและชุมชนจัดขึ้น ช่ืนชมในพระราชกรณียกิจ 
 พระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ 

   

2. ซ่ือสัตย์ สุจริต 2.1 ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริง    
2.2 ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวที่จะท าความผดิ ท าตาม
 สัญญาที่ตนให้ไว้กับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง และคร ู

   

2.3 ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง และเป็นแบบอย่างท่ีดีแกเ่พื่อนด้าน
 ความซื่อสัตย ์

   

3. มีวินัย รับผิดชอบ 3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัวและ 
 โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
 มีความรับผิดชอบ 

   

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1 ตั้งใจเรียน    
4.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน    
4.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูต้่างๆ    
4.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสอื เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยตี่างๆ 
 แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรยีน และเลือกใช้สื่อไดอ้ย่าง 
 เหมาะสม 

   

4.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู ้    
4.6 แลกเปลีย่นความรู้ ด้วยวิธีการต่างๆ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน    

 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ต่อ) 
 
ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ

 ระดับคะแนน 
 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
3 2 1 

5. อยู่อย่างพอเพียง 5.1 ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยดั    
5.2 ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คณุค่า    
5.3 ใช้จ่ายอย่างประหยดัและมีการเกบ็ออมเงิน    

6. มุ่งมั่นในการ 
 ท างาน 

6.1 มีความตั้งใจและพยายามในการท างานท่ีได้รับมอบหมาย    
6.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานส าเร็จ    

7. รักความเป็นไทย 7.1  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย    
7.2 เห็นคุณคา่และปฏิบัตตินตามวัฒนธรรมไทย    

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครทู างาน    
8.2 อาสาท างาน ช่วยคิด ช่วยท า และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น    
8.3 ดูแล รักษาทรัพย์สมบตัิและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรยีน ชุมชน    
8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน    

 
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                              ............../.................../................ 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ ให้   3   คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้   2   คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง ให้   1   คะแนน 
 
 
  

 
 
 
 
 
       

 
 
 

 



บันทึกหลังแผนการสอน 
 
  ด้านความรู้ 
        
        
  ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
        
        
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
        
        
  ด้านอ่ืนๆ  (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมทีม่ีปัญหาของนักเรียนเปน็รายบุคคล (ถ้ามี))  
        
        
 
 
  
  ปัญหา/อุปสรรค 
        
        
  แนวทางการแก้ไข 
        
        
 
 

ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ข้อเสนอแนะ      
        
   ลงชื่อ      
   (                     ) 
   ต าแหน่ง      
 
 
 
 
 



บันทึกหลังหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน  
 
 ตอนที่ 1 นักเรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดของหน่วยการเรียนรู้ 
    ต่อไปนี้     ส 4.3  (ป.3/1)      
  ด้านความรู ้ 
          
          
     (จ านวน   คน  คิดเป็นร้อยละ                 ) 
  ด้านสมรรถนะส าคญัของผู้เรียน 
          
          
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
          
          
  ด้านอื่นๆ  (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมที่มีปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี)) 
          
          

 สรุปผลจากการประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) ประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
  ระดับคณุภาพดี จ านวน   คน คิดเป็นร้อยละ      
  ระดับคณุภาพพอใช้ จ านวน   คน คิดเป็นร้อยละ      
  ระดับคณุภาพปรับปรุง จ านวน   คน คิดเป็นร้อยละ      

  ปัญหา/อุปสรรค 
           
           
  แนวทางการแก้ไข 
           
 
           

ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ข้อเสนอแนะ        
           
       ลงช่ือ      
       (              ) 
                   ต าแหน่ง      
 
 



ตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณภาพนักเรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ด้านคุณภาพผู้เรียน) 

ร้อยละ 

มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสนุทรียภาพ  
1.9  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ    
1.10   มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  

 1.3    ปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะท่ีเสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย 
อุบัติเหตุ      และปัญหาทางเพศ  

 

 1.4    เห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
 1.5   มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีและให้เกียรติ

ผู้อื่น 
 

 1.6   สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ  
มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  

2.5   มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร    
  2.2    เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  
 2.3    ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง   
 2.4    ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  

มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
3.1  มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว   

  3.2    มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม  
 3.3    เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน   
 3.4    ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน  

มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คดิสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหา                     
ได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล 

 

4.1  สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง   
  4.2    น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง  
 4.3    ก าหนดเปูาหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ   
 4.4    มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ  

มาตรฐานที่ 5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  
5.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์   

  5.2    ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์  
 5.3    ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์   
 5.4    ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์  

มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดี   
  ต่ออาชีพสุจริต 

 

6.1  วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ   
  6.2    ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง  
 6.3    ท างานร่วมกับผู้อื่นได้   
 6.4    มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ  

 

 
 
 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 5    พระมหากษัตริย์ผู้สถาปนาอาณาจักรไทย 
เวลา  8  ชั่วโมง 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 ส 4.3 ป.3/1 ระบุพระนามและพระราชกรณียกจิโดยสังเขปของพระมหากษตัริยไ์ทยท่ีเป็นผู้สถาปนาอาณาจักรไทย 

               
2. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช เป็นพระมหากษัตริย์ที่ได้กอบกู้แผ่นดิน และสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคง จนท าให้มีชาติไทยจนถึง
ปัจจุบัน 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  - พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ โดยสังเขปของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้า 
   อู่ทอง) สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช ผู้สถาปนา 
   อาณาจักรสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ ตามล าดับ 
 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น    
   (พิจารณาตามหลักสตูรสถานศึกษา) 
 

4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
 4.2 ความสามารถในการคิด 
  1) ทักษะการส ารวจค้นหา 
  2) ทักษะการวิเคราะห์ 
  3) ทักษะการสังเคราะห์ 
  4) ทักษะการสรุปลงความเห็น 
 4.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์   
 1. ใฝุเรียนรู้    
 2. มีความรับผิดชอบ 
 3. รักความเป็นไทย 
 
6. ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 สมุดภาพ เรื่อง พระมหากษัตริย์ผู้สถาปนาอาณาจักรไทย 
 
 
 
 



7. การวัดและการประเมินผล 
 7.1 การประเมินก่อนเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง พระมหากษัตริย์ผู้สถาปนาอาณาจักรไทย 
 7.2 การประเมินระหว่างการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
  1) ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่อง พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ 
  2) ตรวจใบงานที่ 2.1 เรื่อง สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 
  3) ตรวจใบงานที่ 3.1 เรื่อง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
  4) ตรวจแบบบันทึกการอ่าน 
  5) ประเมินการน าเสนอผลงาน 
  6) สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล 
    7) สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
    8) สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 7.3 การประเมินหลงัเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง พระมหากษัตริย์ผู้สถาปนาอาณาจักรไทย 
 7.4 การประเมินชิน้งาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
  - ตรวจสมุดภาพ เรื่อง พระมหากษัตริย์ผู้สถาปนาอาณาจักรไทย 
 
8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 เร่ือง พระมหากษัตริย์ผู้สถาปนาอาณาจักรไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เร่ืองที่ 1 พ่อขุนศรีอินทราทิตย์                                                             เวลา  1-2  ชั่วโมง 
วิธีสอนแบบสบืเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E)                                                                                                            

 
ขั้นที่ 1  กระตุ้นความสนใจ (Engage) 
     ครูน าบัตรภาพมาแสดงให้นักเรียนดู แล้วครูตั้งประเด็นค าถามเพ่ือเชื่อมโยงเกี่ยวกับภาพ  จากนั้นครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจ
เกี่ยวกับความเป็นมาของภาพต่างๆ ตั้งแต่สมัยสุโขทัย 
 
ขั้นที่ 2  ส ารวจค้นหา (Explore) 
     นักเรียนรวมกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ตามความสมัครใจ จากนั้นร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ผู้สถาปนากรุง
สุโขทัย จากหนังสือเรียน และห้องสมุด โดยครูก าหนดประเด็นในการศึกษา  
 
ขั้นที่ 3  อธิบายความรู้  (Explain)  

3. สมาชิกในแต่ละกลุ่มผลัดกันอธิบายความรู้ตามท่ีศึกษา แล้วร่วมกันอภิปรายและสรุปความรู้ในประเด็นที่ก าหนด
 ตามล าดับ 

4. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาสรุปพระราชประวัติ และเขียนล าดับเหตุการณ์แสดงพระราชกรณียกิจที่ส าคัญ  ของ
พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ประกอบด้วย 

 
ขั้นที่ 4  ขยายความเข้าใจ (Expand) 

4. ครูตั้งประเด็นค าถามให้นักเรียนแต่ละกลุ่มอธิบาย หรือตอบค าถาม แล้วอธิบายเพิ่มเติมเพ่ือให้นักเรียนมีความรู้
 ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น 

5. นักเรียนท าใบงานที่ 1.1 เรื่อง พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ เป็นรายบุคคล 
 
ขั้นที่ 5  ตรวจสอบผล  (Evaluate) 

7. นักเรียนแลกเปลี่ยนใบงานกันตรวจความถูกต้องตามทีค่รูเฉลย ครูชมเชยนักเรียนที่ตอบถูกทุกข้อ  
8. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจที่ส าคัญของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ และการสถาปนา

 อาณาจักรสุโขทัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เร่ืองที่ 2   สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1                                                             เวลา  1  ชั่วโมง 
วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ 

 
ขั้นที่ 1  สังเกต ตระหนัก 

3. ครูน าบัตรภาพมาแสดงให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนพิจารณาว่า บุคคลในภาพคือใคร และเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในภาพมี
ความส าคัญอย่างไร 

4. ครูเล่าเรื่องราวประกอบภาพให้นักเรียนเข้าใจว่า ภาพดังกล่าวเป็นภาพที่วาดจากจินตนาการเพ่ือให้เห็นเหตุการณ์ส าคัญ
ในสมัยพระเจ้าอู่ทอง  

5. ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) เพ่ือหาค าตอบ
ว่า พระเจ้าอู่ทอง มีความส าคัญต่อกรุงศรีอยุธยาอย่างไร 

  
ขั้นที่ 2  วางแผนปฏิบัติ 

7. ครกู าหนดวัตถุประสงค์ที่นักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องร่วมกันปฏิบัติ  
8. นักเรียนรวมกลุ่มเดิมเพ่ือร่วมกันวางแผนค้นหาข้อมูลและแนวทางค้นหาข้อมูล 

 
ขั้นที่ 3  ลงมือปฏิบัติ 
    นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจที่ส าคัญของสมเด็จพระรามาธิบดี 
ที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) และเรียงล าดับเหตุการณ์พระราชกรณียกิจที่ส าคัญตามที่ได้วางแผนร่วมกัน แล้วบันทึกความรู้ 
ลงในแบบบันทึกการอ่าน 
 
ขั้นที่ 4  พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ 

1. นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องของพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจที่ส าคัญของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1  (พระเจ้าอู่
ทอง) และเรียงล าดับเหตุการณ์พระราชกรณียกิจที่ส าคัญ แล้วส่งตัวแทนน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน  

2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันท าใบงานที่ 2.1 เรื่อง สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 เมื่อเสร็จแล้วให้ผลัดกันตรวจสอบ 
และปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องก่อนน าส่งครูตรวจ 

 
ขั้นที่ 5  สรุป 
    นักเรียนร่วมกันสรุปคุณค่าของพระราชกรณียกิจที่ส าคัญของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ที่มีผลต่อการ
ด ารงชีวิตของคนไทยในปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 



เร่ืองที่ 3  สมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช                                                             เวลา  1-2 ชั่วโมง 
วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการสร้างความตระหนัก  

 
ขั้นที่ 1  สังเกต 

1. ครูเล่าถึงสาเหตุของการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ให้นักเรียนฟัง จากนั้นเปิดวีซีดีเพลงพระเจ้าตาก พร้อมแจก เนื้อ
เพลง แล้วให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการต่อสู้เพื่อกู้เอกราชของสมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราช  

2. ครูให้นักเรียนช่วยกันหาค าตอบว่า เพราะเหตุใด สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จึงขับไล่กองทัพพม่าให้ไป    จาก
กรุงศรีอยุธยาได้ส าเร็จ 

 
ขั้นที่ 2  วิเคราะห์วิจารณ์ 

1. นักเรียนรวมกลุ่มเดิม เพื่อร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากหนังสือเรียน และ ห้องสมุด 
แล้วบันทึกความรู้ลงในแบบบันทึกการอ่าน 

2. ครูก าหนดประเด็นในการศึกษาความรู้เรื่อง พระเจ้าตากสินมหาราช  
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มตรวจสอบความถูกต้องของพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจที่ส าคัญของสมเด็จพระเจ้าตาก- สิน

มหาราช  และเรียงล าดับเหตุการณ์พระราชกรณียกิจที่ส าคัญ 
4. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ปัจจัยส าคัญที่ท าให้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขับไล่กองทัพพม่าไปจาก กรุง

ศรีอยุธยาได้ส าเร็จ 
5. ครูน าแผนที่แสดงอาณาเขตประเทศไทยในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มาแสดงที่หน้าชั้นเรียน   แล้ว

อธิบายให้นักเรียนเข้าใจถึงการขยายอ านาจในการปกครอง โดยการท าสงครามกับอาณาจักรเพ่ือนบ้าน 
6. นักเรียนยกตัวอย่างพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่สมาชิกกลุ่มประทับใจหรือเห็นคุณค่า มาก

ที่สุดมา 1 พระราชกรณียกิจ แล้ววิเคราะห์ในประเด็นที่ก าหนด จากนั้นตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ที่หน้าชั้นเรียน โดยมีครูตรวจสอบความถูกต้อง  

7. นักเรียนท าใบงานที่ 3.1 เรื่อง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อเสร็จแล้วให้ตรวจความถูกต้องก่อนน าส่งครู 
 
ขั้นที่ 3  สรุป 

3. นักเรียนร่วมกันสรุปพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจที่ส าคัญของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และการ
 สถาปนากรุงธนบุรี 

4. นักเรียนและครูร่วมกันบอกคุณค่าของพระราชกรณียกิจที่ส าคัญของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่มีผลต่อการ
 ด ารงชีวิตของคนไทยในปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 



เร่ืองที่ 4  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช                                      เวลา  1-2 ชั่วโมง 
วิธีสอนโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์  

 
ขั้นที่ 1  ก าหนดประเด็นปัญหา 

1. ครเูปิดซีดีเพลง รักกันไว้เถิด ให้นักเรียนฟังแล้วพูดแสดงความรู้สึก จากนั้นครูตั้งประเด็นค าถามให้นักเรียนตอบ  หรือ
แสดงความคิดเห็น 

2. นักเรียนรวมกลุ่มเดิม เพื่อร่วมกันศึกษา สืบค้น และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ ของ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช ผู้ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ด้วยวิธีการทาง ประวัติศาสตร์ 

 
ขั้นที่ 2  รวบรวมหลักฐาน 
     นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษา สืบค้น และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระบาท 
สมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช จากหนังสือเรียน ห้องสมุด และใบความรู้เรื่อง เกร็ดความรู้ประวัติศาสตร์ 
กรุงรัตนโกสินทร์ แล้วบันทึกลงในแบบบันทึกการอ่าน 
 
ขั้นที่ 3  วิเคราะห์และประเมินคุณค่าข้อมูล 

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มน าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมมาร่วมกันวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของหลักฐาน ตรวจสอบ
 ความถูกต้องของหลักฐานและคุณค่าของหลักฐาน 

2. สมาชิกกลุ่มร่วมกันเปรียบเทียบ วิเคราะห์ และประเมินผลจากข้อมูลที่ได้รวบรวมว่า พระบาทสมเด็จพระพุทธ- ยอด
ฟูาจุฬาโลกมหาราชสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ส าเร็จได้อย่างไร 

 
ขั้นที่ 4  ตีความและสังเคราะห์ 

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มน าผลสรุปจากการเปรียบเทียบ วิเคราะห์ และประเมินผลจากข้อมูลที่ได้รวบรวมมาตีความ 
 และสังเคราะห์ว่า พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราชสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ส าเร็จได้อย่างไร 

2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจที่ส าคัญ และสรุปผลการตีความและสังเคราะห์
 ปัจจัยที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราชสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ได้ส าเร็จ แล้วบันทึกลงในแบบบันทึก
ความรู้ 

 
ขั้นที่ 5  น าเสนอความรู้ 

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาน าเสนอผลการตีความและสังเคราะห์ประเด็นความรู้ 
2. นักเรียนร่วมกันบอกคุณค่าของพระราชกรณียกิจที่ส าคัญของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช  

 ที่มีผลต่อการสร้างความมั่นคงและพัฒนาชาติไทยให้เจริญรุ่งเรือง 
 
 
 
 
 
 



เร่ืองที่ 5  พระมหากษัตริย์ผู้สถาปนาอาณาจักรไทย                                                   เวลา  1 ชั่วโมง 
วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการสร้างความตระหนัก  

 
ขั้นที่ 1  สังเกต 

1. ครูให้นักเรียนผลัดกันเล่าผลงาน หรือพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์พระองค์ต่างๆ ที่ประทับใจ และแสดง 
 ความคิดเห็นถึงคุณค่าของผลงาน หรือพระราชกรณียกิจดังกล่าว 

2. ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่ส าคัญของพระมหากษัตริย์ต่างๆ  
 
ขั้นที่ 2  วิเคราะห์วิจารณ์ 

1. นักเรียนรวมกลุ่มเดิม เพื่อร่วมกันรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่ส าคัญพ่อขุนศรีอินทรา
ทิตย์ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  
 และพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช 

2. นักเรียนแต่ละกลุ่มวิเคราะห์คุณค่าของพระราชกรณียกิจของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1  
 (พระเจ้าอู่ทอง) สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช จากนั้น 
 ส่งตัวแทนกลุ่มน าเสนอผลการวิเคราะห์ที่หน้าชั้นเรียน  

 
ขั้นที่ 3  สรุป 
    นักเรียนและครูร่วมกันสรุปบทบาทและคุณค่าของพระราชกรณียกิจของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 
(พระเจ้าอู่ทอง) สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราชที่มีผลต่อความเจริญรุ่ง
เรื่องของชาติและการด ารงชีวิตของคนไทยในปัจจุบัน 
 

 
   ครูมอบหมายใหส้มาชิกแต่ละกลุ่มท าสมุดภาพ เรื่อง พระมหากษัตริย์ผู้สถาปนาอาณาจักรไทย  

ตามที่สมาชิกกลุ่มสนใจร่วมกัน 1 พระองค์ โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามท่ีก าหนด  
 
 

  นักเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 เร่ือง พระมหากษัตริย์ผู้สถาปนาอาณาจักรไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 9.1 สื่อการเรียนรู ้
  1) หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.3 
  2) ใบความรู้ เรื่อง การปกครองแบบจตุสดมภ์ 
  3) ใบความรู้ เรื่อง เกร็ดความรู้ประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ 
  4) บัตรภาพ 
  5) ซีดีเพลง/ เนื้อเพลง  
  6) เอกสารประกอบการสอน 
  7) แผนที่แสดงอาณาเขตประเทศไทยในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
  8) แบบบันทึกความรู้ 
  9) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ 
     10) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 
  11) ใบงานที่ 3.1 เรื่อง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
 9.2 แหล่งการเรียนรู ้
  -  ห้องสมุด 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 

แบบประเมินสมุดภาพ เรื่อง พระมหากษตัริย์ผู้สถาปนาอาณาจักรไทย 
 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
1. การสรุปพระราชประวัติ สรุปพระราชประวัติของ 

พระมหากษตัริยผ์ู้สถาปนา
อาณาจักรไทยได้ถูกต้อง ชัดเจน  

สรุปพระราชประวัติของ 
พระมหากษตัริยผ์ู้สถาปนา
อาณาจักรไทยได้ถูกต้อง ชัดเจน
เป็นส่วนใหญ ่

สรุปพระราชประวัติของ 
พระมหากษตัริยผ์ู้สถาปนา
อาณาจักรไทยได้ถูกต้อง  
เพียงส่วนน้อย 

2. การสรุป 
 พระราชกรณียกิจ 

สรุปพระราชกรณียกิจของ 
พระมหากษตัริยผ์ู้สถาปนา
อาณาจักรไทยได้ถูกต้อง ชัดเจน  

สรุปพระราชกรณียกิจของ 
พระมหากษตัริยผ์ู้สถาปนา
อาณาจักรไทยได้ถูกต้อง ชัดเจน
เป็นส่วนใหญ ่

สรุปพระราชกรณียกิจของ 
พระมหากษตัริยผ์ู้สถาปนา
อาณาจักรไทยได้ถูกต้อง  
เพียงส่วนน้อย 

3. การวิเคราะห์คุณค่า 
 ของพระราชกรณียกจิ 

วิเคราะหค์ุณคา่ของ 
พระราชกรณียกิจทีส่ าคัญ 
ในด้านต่างๆ ของ 
พระมหากษตัริยผ์ู้สถาปนา
อาณาจักรไทยได้ถูกต้อง ชัดเจน 
3 ประเด็นข้ึนไป 

วิเคราะหค์ุณคา่ของ 
พระราชกรณียกิจทีส่ าคัญ 
ในด้านต่างๆ ของ 
พระมหากษตัริยผ์ู้สถาปนา
อาณาจักรไทยได้ถูกต้อง ชัดเจน 
2 ประเด็น 

วิเคราะหค์ุณคา่ของ 
พระราชกรณียกิจทีส่ าคัญ 
ในด้านต่างๆ ของ 
พระมหากษตัริยผ์ู้สถาปนา 
อาณาจักรไทยได้ถูกต้อง  
1 ประเด็น 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ได้คะแนน       คะแนนเตม็ 

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 
 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว  
 

1. ผู้ใดเป็นผู้สถาปนากรุงสุโขทัย 
 ก. พ่อขุนศรีอินทราทิตย ์      
 ข. สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 
 ค. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
 ง. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจฬุาโลกมหาราช 
 
2. พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ มีพระนามเดิมว่าอะไร 
 ก. พ่อขุนเดช      
 ข. พ่อขุนสามชน 
 ค. พ่อขุนบาลเมือง     
 ง. พ่อขุนบางกลางหาว 
 
3. พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ มีความส าคญัอย่างไร 
 ก. เป็นผู้ยดึครองอาณาจักรขอม                 
 ข. เป็นกษัตริย์องค์แรกของอยุธยา              
 ค. เป็นผู้น ากลุ่มคนไทยท่ีขับไล่ขอม      
 ง. เป็นกษัตริย์ที่น าหลักธรรมมาใช้ในการปกครอง 
 
4. พระเจ้าอู่ทองเป็นต้นราชวงศ์ใด 
 ก. พระร่วง                      
 ข. อู่ทอง                   
 ค. ธนบุรี      
 ง. สุโขทัย 
 
5. ใครคือปฐมกษัตรยิ์แห่งราชวงศ์อู่ทอง  
 ก. พ่อขุนศรีอินทราทิตย ์      
 ข. สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 
 ค. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
 ง. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจฬุาโลกมหาราช 
 

 6. พระมหากษตัริย์พระองค์ใด ทรงสถาปนากรุงธนบุร ี
 เป็นเมืองหลวง 

ด. สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 
ต. สมเด็จพระนเรศรมหาราช                    
ถ. พ่อขุนรามค าแหงมหาราช 
ท. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

 
7. สมเด็จพระบรมราชาที่ 4 เป็นผู้สถาปนาอาณาจักรใด 
 ก. สุโขทัย               
 ข. อยุธยา           
 ค. ธนบุรี      
 ง. รัตนโกสินทร ์
 
8. วันจักรีเกี่ยวข้องกับกษัตริย์องค์ใด 
 ก. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจฬุาโลกมหาราช     
 ข. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
 ค. สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 
 ง. พ่อขุนศรีอินทราทิตย ์
 
9. ข้อใดไม่ใช่พระราชกรณียกิจของรชักาลที่ 1 
 ก. สร้างกรุงรตันโกสินทร ์   
 ข. สังคายนาพระไตรปิฎก 
 ค. ทรงนิพนธ์วรรณกรรมต่างๆ    
 ง. ใช้การปกครองแบบจตุสดมภ ์
 
10.  รัชกาลที่ 1 ทรงย้ายเมืองหลวงเพราะเหตุใด      
 ก. ไม่อยากอยู่ที่เมืองเดิม      
 ข. ขยายเมืองให้ใหญไ่ด้อีก 
 ค. ความจ าเป็นทางยุทธศาสตร ์      
 ง. ต้องการสรา้งเมืองที่มีความสวยงาม 

                                                                                                                    ตัวชี้วัด ส 4.3 ข้อ 1 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1    พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูพิลอดุลยเดช 
                                                                                                                                                           

เวลา  1  ชั่วโมง 
1. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ท าคุณประโยชน์ต่อสังคมไทยและประเทศชาติ
หลายประการ เพ่ือประเทศชาติมั่นคงและคนไทยอยู่เย็นเป็นสุข ตลอดรัชสมัยของพระองค์ 
 
2. ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 2.1 ตัวชี้วัด 
  ส 4.3 ป.3/2   อธิบายพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ในรัชกาลปัจจุบัน โดยสังเขป 

2.22 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
1)  บอกพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยสังเขปได้ 
2)  บอกพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยสังเขปได้ 

 
3. สาระการเรียนรู้ 

3.21 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
-  พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยสังเขป 
 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  (พิจารณาตามหลักสตูรสถานศึกษา) 
 
4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
 4.2 ความสามารถในการคิด 
  1) ทักษะการรวบรวมข้อมูล 
  2) ทักษะการสรุปความ 
 4.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย   
 2. ใฝุเรียนรู้    
 3. มีความรับผิดชอบ 
 4. มุ่งม่ันในการท างาน 
 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 

 วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคการต่อเรื่องราว (Jigsaw) 
 

 



 นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6  เร่ือง ร่มเกล้าชาวไทย 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
สื่อการเรียนรู้   :   1.  มวิสิกวิดีโอเพลง ของขวัญจากก้อนดิน 

   2.  บัตรภาพ 

30. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด ข้อ 1 

31. ครูเปิดมิวสิกวิดโีอเพลง ของขวัญจากก้อนดิน ให้นักเรียนด ูจากนั้นให้
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความหมายของเนื้อเพลง 
และเรื่องราวจากมิวสิกวิดีโอ 

32. ครูถามนักเรียนว่า นักเรยีนได้ค าตอบให้กับตนเองหรือยังว่า นักเรียน
รักในหลวงเพราะอะไร 

33. ครูน าภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหา  
ภูมิพลอดลุยเดช มาให้นักเรยีนดู แล้วสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับพระ
ราชกรณยีกิจที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดชทรง
ท ามีอะไรบ้าง 

34. ครูเลา่เรื่องจากภาพพระราชกรณยีกิจของพระบาทสมเด็จ 

 พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 1 ภาพ แบบคร่าวๆ ให ้  
      นักเรียนฟัง 
 เพื่อให้นักเรียนเกดิความซาบซึ้งและตระหนักถึงพระมหา 
 กรุณาธิคณุของพระองค์ที่มีต่อชาวไทย 

35. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด ข้อ 2 

 ค าถามกระตุ้นความคิด 

1. เพราะเหตุใด คนไทยจึงรักพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหา 

 (พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน 
ดุลยพินิจของครูผู้สอน) 

2. พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ      พระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช                          มี
ประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยอยา่งไร 

 (พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน 
ดุลยพินิจของครูผู้สอน) 

 

 

ขั้นสอน 
สือ่การเรียนรู้   :   1. หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.3 
   2. ใบงานที่ 1.1 
   3. หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร 

51. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุม่ กลุ่มละ 6 คน คละกันตามความสามารถ คือ 
เก่ง ปานกลางค่อนข้างเก่ง ปานกลางค่อนข้างอ่อน และอ่อน แล้ว
ก าหนดหมายเลขใหส้มาชิกแตล่ะคนในกลุ่ม ตั้งแต่หมายเลข 1-6 
เรียกกลุม่นี้ว่า กลุ่มบ้าน  

52. สมาชิกที่มีหมายเลขเดียวกันมารวมกลุ่ม เป็นกลุ่มใหม่ เรียกว่า กลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญ แล้วใหน้ักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เรื่อง  

พระราชประวัติและพระราชกรณยีกิจในพระบาทสมเดจ็                 พระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช จากหนังสือเรียน ตามหัวข้อ 
ที่ก าหนด ดังน้ี 
- หมายเลข 1   ศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ 
 ด้านการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร 
- หมายเลข 2   ศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ 
 ด้านการศึกษา 
- หมายเลข 3   ศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ 
 ดา้นสุขภาพอนามัย 
- หมายเลข 4   ศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ 

   



 ด้านศาสนา 
- หมายเลข 5   ศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ 
 ด้านความมั่นคง 
- หมายเลข 6   ศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ 
 ด้านการตา่งประเทศ 

53. นักเรียนกลุม่ผูเ้ชี่ยวชาญแตล่ะหมายเลขศึกษาความรู้ทีไ่ด้รับ
มอบหมายจนเข้าใจแล้ว ให้กลับมาที่กลุ่มบ้าน จากน้ันให้แตล่ะ
หมายเลขอธิบายความรู้ให้สมาชิกหมายเลขอ่ืนๆ ฟัง จนเข้าใจตรงกนั 

54. นักเรียนแตล่ะกลุ่มร่วมกันจัดท าแผนผังขัตตยิตระกูลของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช จากนั้นให้ตัวแทน
แต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอพระราชประวัติ ประกอบแผนผัง 

55. ครูชมเชยตัวแทนนักเรียนกลุม่ที่น าเสนอได้ดีและเขยีนแผนผัง
ประกอบได้ถูกต้องและสวยงาม เพื่อเสริมก าลังใจ 

56. นักเรียนท าใบงานที่ 1.1 เรื่อง พระราชกรณียกจิ เป็นรายบุคคล 

เมื่อเสร็จแล้วให้ตรวจความเรียบรอ้ยก่อนส่งครูตรวจ 
 

ขั้นสรุป 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้   :   — 

3. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช  

4. นักเรียนร่วมกันบอกคุณคา่ หรือข้อคิดที่ได้จากการศึกษาพระราช
ประวัติและพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภมูิ
พลอดุลยเดช 

5. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 
 

 ค าถามกระตุ้นความคิด 

 นักเรียนมีแนวทางการปฏิบัติตนอย่างไร  เพื่อเป็น
การตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหา         ภูมิพลอดุลยเดช 

 (พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน 
ดุลยพินิจของครูผู้สอน) 

 
7. การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ ์
ตรวจแบบทดสอบก่อนเรยีน หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แบบทดสอบก่อนเรยีน หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 (ประเมินตามสภาพจริง) 

ตรวจใบงานท่ี 1.1 ใบงานท่ี 1.1  ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์
ประเมินการน าเสนอผลงาน แบบประเมินการน าเสนอผลงาน ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์
สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบคุคล แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์
สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์
สังเกตความมีวินัย ใฝุเรียนรู้ มีความรับผดิชอบ 
และมุ่งมั่นในการท างาน 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

 
 
 
 
 
 



8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 8.1 สื่อการเรียนรู ้
  1) หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.3  
  2) บัตรภาพ 
  3) มิวสิกวิดีโอเพลง ของขวัญจากก้อนดิน 
  4) หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร 
  5) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง พระราชกรณียกิจ 
 8.2 แหล่งการเรียนรู ้
  — 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัตรภาพ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 

    
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4 

 
 
    
 
 
 
 
 
 


 



เอกสารประกอบการสอน 
 

 

เพลง ของขวัญจากก้อนดิน 
ค าร้อง – ท านอง นิติพงษ์ ห่อนาค 
 

 
  เราทุกคนก็เหมือนก้อนดินแค่ก้อนนึง 
เปราะบาง ไร้ค่าไร้ความหมาย  
อ่อนแอเหมือนโคลน 
ไหลไปตามทางเรื่อยไป  
เมื่อน้ าแห้งไปก็แตกระแหง 
  มีพลังเพียงแค่แรงเดียวที่ยึดเรา  
เหนี่ยวรั้งเราไว้ให้กล้าแข็ง 
รวมผู้คนมากมาย 
ให้ทรงพลังแข็งแรง 
รวมเม็ดดินทุกเม็ดให้เป็นแผ่นดิน 
  เราก็รูพ่้อต้องเหนื่อยสักเพียงไหน  
ต้องล าบากใจกายไม่เคยสิ้น 
เพราะพ่อรู้พ่อคือพลังแห่งแผ่นดิน 
ให้เราพออยู่พอกินกันต่อไป 
  หากจะหาของขวัญให้พ่อสักกล่อง  
เราทั้งผองจะพร้อมกันได้ไหม 
บวกกันเป็นดินเดียวให้พ่อได้สุขใจ 
ไม่ต้องเหนื่อยเกินไปอย่างที่เป็นมา 
  ช่วยกันท าความดีให้พ่อได้สุขใจ  
ไม่ต้องเหนื่อยเกินไปอย่างที่แล้วมา 

 
 
 
 
 
 
 



ใบงานที่ 1.1 เรือ่ง พระราชกรณียกิจ 
 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนหาภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากหนังสือพิมพ์  
   นิตยสาร วารสารที่ครูแจกมาติดในใบงาน แล้วเขียนระบุว่า เป็นพระราชกรณียกิจด้านใด และมีคุณค่า 
   อย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 พระราชกรณียกิจด้าน            
           
 
 คุณค่าของพระราชกรณียกิจ           
           
           
           
           
           
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เฉลย ใบงานที่ 1.1 เรือ่ง พระราชกรณียกิจ 
 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนหาภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากหนังสือพิมพ์  
   นิตยสาร วารสารที่ครูแจกมาติดในใบงาน แล้วเขียนระบุว่า เป็นพระราชกรณียกิจด้านใด และมีคุณค่า 
   อย่างไร                                        

         (ตัวอย่าง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 พระราชกรณียกิจด้าน   การพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎร       
           
 
 คุณค่าของพระราชกรณียกิจ  แก้ไขปัญหาในการประกอบอาชีพของชาวเขาเพื่อสร้างความอยู่ดีกินดีให้เกิดขึ้น   
 โดยจดัให้มีโครงการหลวงดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือสนับสนนุให้ชาวเขาหันมาปลูกพืชเมืองหนาวทดแทน  
 การปลูกฝิ่น          
           
           
           
           
 

(พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดลุยพินิจของครูผูส้อน) 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมิน     การน าเสนอผลงาน 
 

 

ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 
 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1 เนื้อหาละเอียดชัดเจน    
2 ความถูกต้องของเนื้อหา    
3 ภาษาท่ีใช้เข้าใจง่าย    
4 ประโยชน์ที่ได้จากการน าเสนอ    
5 วิธีการน าเสนอผลงาน    

                                                                                 รวม  
 

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 
                                                                                   ............../.................../................ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกบัรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน  ให ้ 3 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกบัรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่  ให ้ 2 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกบัรายการประเมินบางส่วน  ให ้ 1 คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 12 - 15 ด ี  
 8 - 11 พอใช้  
 ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรม   การท างานรายบุคคล 
 

ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 

 

ล าดับที ่
ชื่อ – สกุล 

ของผู้รบัการ 
ประเมนิ 

ความมีวินัย 
ความมีน้ าใจ 

เอื้อเฟื้อ 
เสียสละ 

การรบัฟัง 
ความคิดเหน็ 

การแสดง 
ความคิดเหน็ 

การตรงต่อ
เวลา 

รวม 
15  

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

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                              ............../.................../................ 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยา่งสม่ าเสมอ ให ้ 3    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให ้   2    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้ ให ้   1    คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 12 - 15 ด ี  
 8 - 11 พอใช้  
 ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง  

 
 

 
 
 
 
 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรม   การท างานกลุ่ม 
 

ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 
 

ล าดับที ่
ชื่อ – สกุล 

ของผู้รบัการ 
ประเมนิ 

การแสดง 
ความคิดเหน็ 

การยอมรบัฟัง
คนอืน่ 

การท างาน 
ตามที่ได้รบั
มอบหมาย 

ความมีน้ าใจ 

การมี 
ส่วนร่วมในการ

ปรบัปรุง 
ผลงานกลุ่ม 

รวม 
15  

คะแนน 

 3  2  1  3  2  1  3  2  1  3  2  1  3  2  1 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                               ............../.................../................ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยา่งสม่ าเสมอ ให ้ 3    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให ้   2    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้ ให ้   1    คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 12 - 15 ด ี  
 8 - 11 พอใช้  
 ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง  

 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  
ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 
 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
3 2 1 

1. รักชาติ ศาสน์ 
 กษัตริย ์

1.1  ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และบอกความหมายของ 
 เพลงชาต ิ

   

1.2 ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าท่ีของนักเรียน ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการ 
 ท างานกับสมาชิกในห้องเรียน 

   

1.3 เข้าร่วมกิจกรรมทีส่ร้างความสามคัคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อ 
 โรงเรียนและชุมชน 

   

1.4 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนบัถือ ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา 
 และเป็นตัวอย่างที่ดีของศาสนิกชน 

   

1.5 เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทีเ่กี่ยวกับสถาบัน 
 พระมหากษตัริยต์ามที่โรงเรียนและชุมชนจัดขึ้น ช่ืนชมในพระราชกรณียกิจ 
 พระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ 

   

2. ซ่ือสัตย์ สุจริต 2.1 ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริง    
2.2 ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวที่จะท าความผดิ ท าตาม
 สัญญาที่ตนให้ไว้กับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง และคร ู

   

2.3 ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง และเป็นแบบอย่างท่ีดีแกเ่พื่อนด้าน
 ความซื่อสัตย ์

   

3. มีวินัย รับผิดชอบ 3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัวและ 
 โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
 มีความรับผิดชอบ 

   

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1 ตั้งใจเรียน    
4.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน    
4.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูต้่างๆ    
4.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสอื เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยตี่างๆ 
 แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรยีน และเลือกใช้สื่อไดอ้ย่าง 
 เหมาะสม 

   

4.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู ้    
4.6 แลกเปลีย่นความรู้ ด้วยวิธีการต่างๆ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน    

 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ต่อ) 
 
ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 
 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
3 2 1 

5. อยู่อย่างพอเพียง 5.1 ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยดั    
5.2 ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คณุค่า    
5.3 ใช้จ่ายอย่างประหยดัและมีการเกบ็ออมเงิน    

6. มุ่งมั่นในการ 
 ท างาน 

6.1 มีความตั้งใจและพยายามในการท างานท่ีได้รับมอบหมาย    
6.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานส าเร็จ    

7. รักความเป็นไทย 7.1  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย    
7.2 เห็นคุณคา่และปฏิบัตตินตามวัฒนธรรมไทย    

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครทู างาน    
8.2 อาสาท างาน ช่วยคิด ช่วยท า และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น    
8.3 ดูแล รักษาทรัพย์สมบตัิและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรยีน ชุมชน    
8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน    

 
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                              ............../.................../................ 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ ให้   3   คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้   2   คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง ให้   1   คะแนน 
 
 
  

 
 
 
 
 
       

 
 
 

 



บันทึกหลังแผนการสอน 
 
  ด้านความรู้ 
        
        
  ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
        
        
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
        
        
  ด้านอ่ืนๆ  (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมทีม่ีปัญหาของนักเรียนเปน็รายบุคคล (ถ้ามี))  
        
        
 
 
  
  ปัญหา/อุปสรรค 
        
        
  แนวทางการแก้ไข 
        
 
        
 

ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ข้อเสนอแนะ      
        
   ลงชื่อ      
   (                     ) 
   ต าแหน่ง      
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2    สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชนิีนาถ  
                                                                                                                                                       

เวลา 1  ชั่วโมง 
1. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ ทรงส่งเสริมด้านการศึกษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปหัตถกรรม
พ้ืนบ้าน ทรงตั้งศูนย์ศิลปาชีพหลายแห่งท าให้ราษฎรมีงานท า 
 
2. ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 2.1 ตัวชี้วัด 
  ส 4.3 ป.3/2   อธิบายพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ในรัชกาลปัจจุบัน โดยสังเขป 

2.23 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
3)  บอกพระราชประวัติของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถโดยสังเขปได้ 
4)  บอกพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถโดยสังเขปได้ 

 
3. สาระการเรียนรู้ 

3.22 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
-  พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยสังเขป 

 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  (พิจารณาตามหลักสตูรสถานศึกษา) 
 
4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
 4.2 ความสามารถในการคิด 
  1) ทักษะการรวบรวมข้อมูล 
  2) ทักษะการสรุปความ 
 4.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย   
 2. ใฝุเรียนรู้    
 3. มีความรับผิดชอบ 
 4. มุ่งม่ันในการท างาน 
 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 

 วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่คิดสีส่หาย 
 

 

 



ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
สื่อการเรียนรู้   :   บัตรภาพ 

36. ครูน าภาพพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์
พระบรมราชินีนาถ มาให้นักเรียนดู แล้วถามนักเรียนว่า พระราช
กรณียกิจที่ปรากฏในบัตรภาพนั้นมีความส าคัญต่อการประกอบอาชีพ
ของคนในท้องถิ่นนั้นๆ อย่างไร 

37. ครูขออาสาสมัครนักเรียน 2 คน ออกมาแสดงความคดิเห็นทีห่น้า-ช้ัน
เรียน  

38. ครูเลา่เรื่องจากภาพพระราชกรณยีกิจของสมเดจ็พระนางเจ้าสริิกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ซึ่งเป็นพระราชกรณียกิจในการอนรุักษ์และ
ส่งเสริมผา้ทอพื้นเมือง เพื่อให้ราษฎรในท้องถิ่นได้พัฒนาฝมีือและ 
สามารถประกอบเป็นอาชีพได ้

39. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด  

 ค าถามกระตุ้นความคิด 

 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชนีินาถ มี
บทบาทส าคัญต่อการประกอบอาชีพต่างๆ ของ
ราษฎรไทยอยา่งไร 

 (การประกอบอาชพีในครัวเรือนที่สอดคล้องกับ 
 วัตถุดิบในท้องถิ่น โดยสามารถสร้างรายได้ เช่น  
 การทอผ้าพื้นเมือง ผา้ไหม เพื่อจ าหนา่ย การสาน 
 เครื่องใช้ต่างๆ จากปุานศรนารายณ์  ย่านลิเพา) 

 
 

 

ขั้นสอน 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้   :   1. หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.3 
           2. ใบงานที ่2.1 
           3. ห้องสมุด 

57. ครูให้นักเรียนรวมกลุ่มเดิม (จากแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 1) จากนั้นให้
ร่วมกันศึกษาพระราชประวตัิและพระราชกรณียกิจ 

 ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ   
      จากหนังสือเรียนและห้องสมดุ 
58. สมาชิกแตล่ะกลุม่จับคู่กัน จากนั้นผลัดกันเล่าพระราชประวัติของ

สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยให้คู่ของตนเอง
ตรวจสอบความถูกต้อง 

59. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ 

 ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ  
            จากนั้นให้นักเรียนยกตัวอย่างพระราชกรณียกิจของพระองค์ที่  
            นักเรียนประทับใจ 1 พระราชกรณียกิจ แล้วออกมาเล่าให้เพื่อน 
            ฟัง พร้อมบอกคุณค่าของพระราชกรณียกิจประกอบด้วย 

60. ครูเน้นย้ าให้นักเรียนตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณของสมเดจ็พระ
นางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ  

 
 

61. นักเรียนแตล่ะกลุ่มท าใบงานที ่2.1 เรื่อง พระราชกรณียกจิกับความ
เป็นอยู่ของชาวไทย โดยให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มหาค าตอบในใบ
งานด้วยตนเองจนครบทุกตอน จากนั้นจับคู่กับเพื่อนในกลุ่มผลัดกัน
อธิบายค าตอบของตนเองให้เพื่อนฟัง (นักเรียนอีกคู่หนึ่งก็ปฏิบัติ
กิจกรรมเช่นเดียวกัน) 

62. สมาชิกรวมกลุ่ม 6 คนตามเดิม จากนั้นผลดักันอธิบายค าตอบของคู่
ตนเองให้เพื่อนอีกคู่หนึ่งฟัง และสรุปค าตอบท่ีเป็นมติของกลุ่มแล้ว
บันทึกค าตอบลงในใบงานท่ี 2.1  

   



63. ครูเฉลยค าตอบในใบงานท่ี 2.1 สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันตรวจสอบ
ความถูกต้อง และแกไ้ขในส่วนท่ีบกพร่อง   

64. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 
 

ขั้นสรุป 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้   :   — 

6. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  

7. นักเรียนร่วมกันบอกคุณคา่ หรือข้อคิดที่ได้จากการศึกษาพระราช
ประวัติและพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ  

8. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 
 

 ค าถามกระตุ้นความคิด 

 โครงการศิลปาชีพมีผลดีต่อคนในชุมชนอย่างไร 

 (ช่วยให้สามารถพัฒนาฝีมือในการสร้างสรรค์ 
 ผลิตภัณฑ์ และมีรายได้เสริม) 

 
7. การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ ์
ตรวจใบงานท่ี 2.1 ใบงานท่ี 2.1  ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์
สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบคุคล แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์
สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์
สังเกตความมีวินัย ใฝุเรียนรู้ มีความรับผดิชอบ 
และมุ่งมั่นในการท างาน 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

 
8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 8.1 สื่อการเรียนรู ้
  1) หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.3    2)  บัตรภาพ 
  3) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง พระราชกรณียกิจกับความเป็นอยู่ของชาวไทย 
 8.2 แหล่งการเรียนรู ้
  -  หอ้งสมุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัตรภาพ 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทอดพระเนตรผ้าจก 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 


 



ใบงานที่ 2.1 เรือ่ง พระราชกรณียกิจกับความเป็นอยู่ของชาวไทย 
 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนเขียนอธิบายพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
              ในด้านต่างๆ ให้ถูกต้อง 
 
     พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
        
        
        
        
  

        
        
        
        
         

        
        
        
        
         



เฉลย 

 
ใบงานที่ 2.1 เรือ่ง พระราชกรณียกิจกับความเป็นอยู่ของชาวไทย 
 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนเขียนอธิบายพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
              ในด้านต่างๆให้ถูกต้อง 
 
     พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

   ทรงสง่เสรมิใหแ้ต่งกายดว้ยผา้ทอพื้นเมอืง และทอผา้พื้นเมอืงเป็นอาชพี  
เสรมิจากนัน้พระองคท์รงจดัเป็นโครงการศลิปาชพีขึ้นเพือ่สง่เสรมิและอนุรกัษ์
ศลิปวฒันธรรมพื้นบา้น และฝึกอบรมเพือ่พฒันาอาชพี   
        
        
        
        
       

    ทรงจดัตัง้โครงการพระราชด ารต่ิางๆ เพือ่เป็นแนวทางในการอนุรกัษ์  
ทรพัยากรธรรมชาต ิเช่น โครงการป่ารกัน ้า โครงการเพาะเลี้ยงและขยาย  
พนัธุส์ตัวป่์าทีช่่องกล า่บน  โครงการอนุรกัษ์เต่าทะเล   
        
        
        
        
      

    ทรงพระราชทานพระราชทรพัยส์ว่นพระองคเ์พือ่สรา้งและขยายโรงเรยีน  
ในทอ้งถิน่ทุรกนัดาร ทรงรบันกัเรยีนยากจนและมลูนิธดิา้นการศกึษาไวใ้น  
พระราชนูิปถมัภ ์       
        
        
        
        
  



แบบสังเกตพฤติกรรม     การท างานรายบุคคล 
 
ชื่อ                                                                                    ชั้น          
 

ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ
 ระดับคะแนน 

 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1 การแสดงความคิดเห็น    
2 การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น    
3 การท างานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    
4 ความมีน้ าใจ    
5 การตรงต่อเวลา    

                                                                                 รวม  
 

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 
                                                                                   ............../.................../................ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยา่งสม่ าเสมอ ให ้ 3    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให ้   2    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้ ให ้   1    คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 12 - 15 ด ี  
 8 - 11 พอใช้  
 ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรม   การท างานกลุ่ม 
 

ชื่อกลุ่ม                      ชั้น       
 

ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ
 ระดับคะแนน 

 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1 การแบ่งหน้าที่กันอย่างเหมาะสม    
2 ความร่วมมือกันท างาน    
3 การแสดงความคิดเห็น    
4 การรับฟังความคิดเห็น    
5 ความมีน้ าใจช่วยเหลือกัน    

                                                                                 รวม  
 

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 
                                                                                   ............../.................../................ 

 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยา่งสม่ าเสมอ ให ้ 3    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให ้   2    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้ ให ้   1    คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 12 - 15 ด ี  
 8 - 11 พอใช้  
 ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  
ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ

 ระดับคะแนน 
 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
3 2 1 

1. รักชาติ ศาสน์ 
 กษัตริย ์

1.1  ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และบอกความหมายของ 
 เพลงชาต ิ

   

1.2 ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าท่ีของนักเรียน ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการ 
 ท างานกับสมาชิกในห้องเรียน 

   

1.3 เข้าร่วมกิจกรรมทีส่ร้างความสามคัคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อ 
 โรงเรียนและชุมชน 

   

1.4 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนบัถือ ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา 
 และเป็นตัวอย่างทีด่ีของศาสนิกชน 

   

1.5 เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทีเ่กี่ยวกับสถาบัน 
 พระมหากษตัริยต์ามที่โรงเรียนและชุมชนจัดขึ้น ช่ืนชมในพระราชกรณียกิจ 
 พระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ 

   

2. ซ่ือสัตย์ สุจริต 2.1 ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริง    
2.2 ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวที่จะท าความผดิ ท าตาม
 สัญญาที่ตนให้ไว้กับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง และคร ู

   

2.3 ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง และเป็นแบบอย่างท่ีดีแกเ่พื่อนด้าน
 ความซื่อสัตย ์

   

3. มีวินัย รับผิดชอบ 3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัวและ 
 โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
 มีความรับผิดชอบ 

   

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1 ตั้งใจเรียน    
4.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน    
4.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูต้่างๆ    
4.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสอื เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยตี่างๆ 
 แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรยีน และเลือกใช้สื่อไดอ้ย่าง 
 เหมาะสม 

   

4.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู ้    
4.6 แลกเปลีย่นความรู้ ด้วยวิธีการต่างๆ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน    

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ต่อ) 
 
ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ

 ระดับคะแนน 
 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
3 2 1 

5. อยู่อย่างพอเพียง 5.1 ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยดั    
5.2 ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คณุค่า    
5.3 ใช้จ่ายอย่างประหยดัและมีการเกบ็ออมเงิน    

6. มุ่งมั่นในการ 
 ท างาน 

6.1 มีความตั้งใจและพยายามในการท างานท่ีได้รับมอบหมาย    
6.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานส าเร็จ    

7. รักความเป็นไทย 7.1  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย    
7.2 เห็นคุณคา่และปฏิบัตตินตามวัฒนธรรมไทย    

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครทู างาน    
8.2 อาสาท างาน ช่วยคิด ช่วยท า และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น    
8.3 ดูแล รักษาทรัพย์สมบตัิและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรยีน ชุมชน    
8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน    

 
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                              ............../.................../................ 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ ให้   3   คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้   2   คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง ให้   1   คะแนน 
 
 
  

       
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บันทึกหลังแผนการสอน 
 
  ด้านความรู้ 
        
        
  ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
        
        
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
        
        
  ด้านอ่ืนๆ  (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมทีม่ีปัญหาของนักเรียนเปน็รายบุคคล (ถ้ามี))  
        
        
 
 
  
  ปัญหา/อุปสรรค 
        
        
  แนวทางการแก้ไข 
        
        
 

 

ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ข้อเสนอแนะ      
        
   ลงชื่อ      
   (                     ) 
   ต าแหน่ง      
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3    พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูพิลอดุลยเดช 
                                   และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

                                                                                                                                                       
เวลา 1 ชั่วโมง 

1. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ                                 
    ได้ทรงท าคุณประโยชน์ต่อสังคมไทยและประเทศชาติให้เกิดความมั่นคงและอยู่เย็นเป็นสุข 
 
2. ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 2.1 ตัวชี้วัด 
  ส 4.3 ป.3/2   อธิบายพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ในรัชกาลปัจจุบัน โดยสังเขป 

2.24 จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
- วิเคราะห์คุณค่าของพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถได้ 
 
3. สาระการเรียนรู้ 

3.23 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
- พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
  และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถโดยสังเขป 

 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  (พิจารณาตามหลักสตูรสถานศึกษา) 
 
4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
 4.2 ความสามารถในการคิด 
  1) ทักษะการรวบรวมข้อมูล   2) ทักษะการวิเคราะห์ 
  3) ทักษะการสังเคราะห์   4) ทักษะการสรุปความ 
 4.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย   
 2. ใฝุเรียนรู้    
 3. มีความรับผิดชอบ 
 4. มุ่งม่ันในการท างาน 
 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 

 วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการสร้างความตระหนัก 
 



ขั้นที่ 1  สังเกต  
สื่อการเรียนรู้   :   1.  บัตรภาพ 
   2.  มวิสิกวิดีโอเพลง ตามรอยพระราชา 
   3.  เนื้อเพลง ตามรอยพระราชา 

40. ครูให้นักเรียนดูภาพพระราชกรณยีกิจของพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช จากน้ันครูถามนักเรยีนว่า หากมี
คนถามนักเรียนวา่  
- ท าไมพระราชาเดินไปในปุาเขา 

- ท าไมพระราชาถึงมีเหง่ือไหล 

- ท าไมพระราชาถือแผนที่เอาไว ้

- ท าไมพระราชาถึงไม่หยุดพัก 

- ท าไมทุกๆ บ้านจึงมรีูปท่านติดไว ้

- เพราะอะไร พระราชาถึงต้องเดินลยุน้ า 

แล้วนักเรียนจะตอบค าถามอย่างไร 

41. ครูสุ่มเรียกนักเรียนตอบค าถามคนละ 1 ค าถาม จนครบทุกภาพ 

42. ครูเปิดมิวสิกวิดโีอเพลง ตามรอยพระราชา ให้นักเรียนด ูจากนั้นให้
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับค าตอบในเนื้อเพลง 

43. ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกีย่วกับบทบาทท่ีส าคญัของ
พระมหากษตัริย์ของไทย 

44. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 

 ค าถามกระตุ้นความคิด 

 หากมีคนถามว่า นักเรียนเป็นเด็กดีของ
พระมหากษัตริย์หรือยัง นักเรยีนจะตอบอย่างไร  

(พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน 
ดุลยพินิจของครูผู้สอน) 

 

ขั้นที่ 2  วิเคราะห์วิจารณ์ 
สื่อการเรียนรู้   :   ใบงานที่ 3.1 

19. นักเรียนรวมกลุ่มเดมิ (จากแผนการจัดการเรยีนรู้ที่ 1) แล้วให้ 
แต่ละกลุ่มร่วมกันรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพระราชประวัติและ 

 พระราชกรณียกิจทีส่ าคัญของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 
 ภูมิพลอดลุยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ    

20. นักเรียนแตล่ะกลุ่มตรวจสอบความถูกต้องของพระราชประวตัิ  
 พระราชกรณียกิจ 

21. นักเรียนแตล่ะกลุ่มวิเคราะห์คุณคา่ของพระราชกรณยีกิจของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดชและสมเด็จ               
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินนีาถ 

22. ตัวแทนนักเรียนแตล่ะกลุ่มน าเสนอผลการวเิคราะห์ที่หน้าช้ันเรยีน 
โดยมีครูตรวจสอบความถูกต้อง 

23. นักเรียนเขียนเรียงความในใบงานที่ 3.1 เรื่อง เมืองไทยร่มเย็นด้วย
พระบารมี เป็นรายบคุคล เมื่อเสรจ็แล้วให้นักเรยีนน าส่งคร ู

  
 

 

 

 

 



ขั้นที่ 3  สรุป 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้   :   — 

11. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 

12. นักเรียนร่วมกันบอกคุณคา่ของพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเดจ็
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเดจ็             พระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

 ค าถามกระตุ้นความคิด 

 นักเรียนมีวิธีการปฏิบัติตนเพื่อแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างไร 

 (พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน 
 ดุลยพินิจของครูผู้สอน) 

 

    ครูมอบหมายใหส้มาชิกแต่ละกลุม่จัดป้ายนิเทศ เรื่อง ร่มเกล้าชาวไทย โดยให้ครอบคลมุประเด็นตามที่ก าหนด ดังนี ้
4) การสรุปพระราชประวตั ิ
5) การสรุปพระราชกรณยีกิจ 
6) การวิเคราะห์คณุค่าของพระราชกรณียกิจ 

 

  นักเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 เร่ือง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
                                                                                      และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

7. การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ ์
ตรวจใบงานท่ี 3.1 ใบงานท่ี 3.1  ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์
ประเมินการน าเสนอผลงาน แบบประเมินการน าเสนอผลงาน ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์
สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์
สังเกตความมีวินัย ใฝุเรียนรู้ มีความรับผดิชอบ 
และมุ่งมั่นในการท างาน 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์
ตรวจปูายนเิทศ เรื่อง ร่มเกล้าชาวไทย แบบประเมินปูายนิเทศ เรื่อง ร่มเกล้าชาวไทย ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 8.1 สื่อการเรียนรู ้
  1) หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.3  
  2) บัตรภาพ 
  3) มิวสิกวิดีโอเพลง ตามรอยพระราชา 
  4) เนื้อเพลง ตามรอยพระราชา 
  5) ใบงานที่ 3.1 เรื่อง เมืองไทยร่มเย็นด้วยพระบารมี 
 8.2 แหล่งการเรียนรู ้  — 
 
 
 
 
 
 



การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 

แบบประเมินป้ายนิเทศ เรื่อง ร่มเกล้าชาวไทย 
 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1 การสรุปพระราชประวัติ    
2 การสรุปพระราชกรณียกิจ    
3 การวิเคราะห์คุณค่าของพระราชกรณียกิจ    

                                                                                 รวม  
 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 
                                                                                   ............../.................../................ 

เกณฑ์การให้คะแนน  
 ดี = 3 
 พอใช้ = 2 
 ปรับปรุง = 1 
 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
  8 - 9 ดี 
  5 - 7 พอใช้ 
  ต่ ากว่า 5 ปรับปรุง 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



บัตรภาพ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช               

เมื่อครั้งเสด็จทอดพระเนตรโครงการหลวง                                   
ดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช              

เมื่อครั้งเสด็จทอดพระเนตรสภาพภูมิประเทศ                       
จังหวัดสกลนคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา-ภูมิ
พลอดุลยเดช ที่ประชาชนชาวไทยมีไว้ทุกบ้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช            
เมื่อครั้งทรงหว่านพันธุ์ข้าวในแปลงนาสาธิต สวนจิตรลดา 

 
 
 
 
 
 


 



 
เอกสารประกอบการสอน 
 

 
เพลง ตามรอยพระราชา 

ค าร้อง      ชนะ เสวิกุล, นิติพงษ์ ห่อนาค 
ท านอง         ชนะ เสวิกุล, อภิไชย เย็นพูนสุข 
เรียบเรียง     นันทพงศ์ ทศพร 

 
    ท าไมพระราชาเดินไปในปุาเขา 
   ท่านทรงห่วงใยคนที่เขาอยู่ห่างไกล 
   ท าไมพระราชาถึงมีเหงื่อไหล 
   ท่านทุ่มเทแรงกาย ทรงงานมาหลายปี 
    ท าไมพระราชาถือแผนที่เอาไว้ 
   ท่านอยากจะทรงเห็นเมืองไทยได้ทุกที่ 
   เพราะอะไรพระราชาถึงต้องท าแบบนี้ 
   ท่านอยากให้เรามีชีวิตที่เป็นสุข 
    ท่านทรงเหนื่อยทรงท าเพ่ือเราเรื่อยมา 
   ถึงเวลาท าให้ท่านสุขใจ 
   ร่วมกันสร้างความดีด้วยใจและกาย 
   ก้าวตามรอยบาทองค์พระราชา 
    เพราะอะไรพระราชาถึงต้องเดินลุยน้ า 
   ท่านล าบากเพ่ือท าให้พวกเราสบาย 
   ท าไมทุกๆ บ้านจึงมีรูปท่านติดไว้ 
   เป็นหลักคอยเตือนใจให้เราท าความดี 
    ท าไมพระราชาถึงไม่หยุดพัก 
   ท่านไม่เคยหยุดพักเพราะรักเราหนักหนา 
   หนูอยากจะเป็นเด็กดีของพระราชา 
   ต้องตั้งใจศึกษา ขยันและพอเพียง 
    ท่านทรงเหนื่อยทรงท าเพ่ือเราเรื่อยมา 
   ถึงเวลาท าให้ท่านสุขใจ 
   ร่วมกันสร้างความดีด้วยใจและกาย 
   ก้าวตามรอยบาทองค์พระราชา 
 

 
 



เอกสารประกอบการสอน (ตอ่) 
 
 
    จากวันนี้สักหมื่นปีต้นไม้ที่พ่อปลูก 
   ต้องสวยต้องงดงามและยิ่งใหญ่ 
   บวกกันเป็นดินเดียวให้พ่อได้สุขใจ 
   ไม่ต้องเหนื่อยเกินไปอย่างที่แล้วมา 
    จะขอตามรอยของพ่อ 
   ท่องค าว่าเพียงและพอจากหัวใจ 
   เป็นลูกท่ีดีของพ่อ 
   ด้วยความรัก ด้วยภักดี ตลอดไป 
    จากวันนี้สักหมื่นปีต้นไม้ที่พ่อปลูก 
   ต้องสวยต้องงดงามและยิ่งใหญ่ 
   บวกกันเป็นดินเดียวให้พ่อได้สุขใจ 
   ไม่ต้องเหนื่อยเกินไปอย่างที่แล้วมา 
    จะขอตามรอยของพ่อ 
   ท่องค าว่าเพียงและพอจากหัวใจ 
   เป็นลูกท่ีดีของพ่อ 
    ร่วมกันสร้างความดีด้วยใจและกาย 
   ก้าวตามรอยบาทองค์พระราชา 
   ร่วมกันสร้างความดีด้วยใจและกาย 
   ก้าวตามรอยบาทองค์พระราชา 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ใบงานที่ 3.1 เรือ่ง เมอืงไทยร่มเย็นด้วยพระบารมี 
 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนน าเรื่องราวจากพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
   สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มาเขียนเรียงความ เรื่อง เมืองไทยร่มเย็น                    
              ด้วยพระบารมี  
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 
 
 

 
 
 



เฉลย ใบงานที่ 3.1 เรือ่ง เมอืงไทยร่มเย็นด้วยพระบารมี 
 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนน าเรื่องราวจากพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
   สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มาเขียนเรียงความ เรื่อง เมืองไทยร่มเย็น                  
              ด้วยพระบารมี  
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 
 

(พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดลุยพินิจของครูผูส้อน) 
 
 
 
 



แบบประเมิน     การน าเสนอผลงาน 
 

 

ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ
 ระดับคะแนน 

 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1 เนื้อหาละเอียดชัดเจน    
2 ความถูกต้องของเนื้อหา    
3 ภาษาท่ีใช้เข้าใจง่าย    
4 ประโยชน์ที่ได้จากการน าเสนอ    
5 วิธีการน าเสนอผลงาน    

                                                                                 รวม  
 

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 
                                                                                   ............../.................../................ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกบัรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน  ให ้ 3 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกบัรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่  ให ้ 2 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกบัรายการประเมินบางส่วน  ให ้ 1 คะแนน 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

 

 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 12 - 15 ด ี  
 8 - 11 พอใช้  
 ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรม   การท างานกลุ่ม 
 

ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ
 ระดับคะแนน 

 

ล าดับที ่
ชื่อ – สกุล 

ของผู้รบัการ 
ประเมนิ 

ความร่วมมือ
กนัท ากิจกรรม 

การแสดงความ
คิดเหน็ 

การรบัฟังความ
คิดเหน็ 

ความตั้งใจ
ท างาน 

การแก้ไข
ปญัหา/หรือ

ปรบัปรุง
ผลงานกลุ่ม 

รวม 
15  

คะแนน 

 3  2  1  3  2  1  3  2  1  3  2  1  3  2  1 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                               ............../.................../................ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยา่งสม่ าเสมอ ให ้ 3    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให ้   2    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้ ให ้   1    คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 12 - 15 ด ี  
 8 - 11 พอใช้  
 ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง  

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  
ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ

 ระดับคะแนน 
 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
3 2 1 

1. รักชาติ ศาสน์ 
 กษัตริย ์

1.1  ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และบอกความหมายของ 
 เพลงชาต ิ

   

1.2 ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าท่ีของนักเรียน ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการ 
 ท างานกับสมาชิกในห้องเรียน 

   

1.3 เข้าร่วมกิจกรรมทีส่ร้างความสามคัคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อ 
 โรงเรียนและชุมชน 

   

1.4 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนบัถือ ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา 
 และเป็นตัวอย่างที่ดีของศาสนิกชน 

   

1.5 เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทีเ่กี่ยวกับสถาบัน 
 พระมหากษตัริยต์ามที่โรงเรียนและชุมชนจัดขึ้น ช่ืนชมในพระราชกรณียกิจ 
 พระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ 

   

2. ซ่ือสัตย์ สุจริต 2.1 ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริง    
2.2 ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวที่จะท าความผดิ ท าตาม
 สัญญาที่ตนให้ไว้กับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง และคร ู

   

2.3 ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง และเป็นแบบอย่างท่ีดีแกเ่พื่อนด้าน
 ความซื่อสัตย ์

   

3. มีวินัย รับผิดชอบ 3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัวและ 
 โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
 มีความรับผิดชอบ 

   

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1 ตั้งใจเรียน    
4.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน    
4.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูต้่างๆ    
4.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสอื เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยตี่างๆ 
 แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรยีน และเลือกใช้สื่อไดอ้ย่าง 
 เหมาะสม 

   

4.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู ้    
4.6 แลกเปลีย่นความรู้ ด้วยวิธีการต่างๆ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน    

 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ต่อ) 
 
ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ

 ระดับคะแนน 
 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
3 2 1 

5. อยู่อย่างพอเพียง 5.1 ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยดั    
5.2 ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คณุค่า    
5.3 ใช้จ่ายอย่างประหยดัและมีการเกบ็ออมเงิน    

6. มุ่งมั่นในการ 
 ท างาน 

6.1 มีความตั้งใจและพยายามในการท างานท่ีได้รับมอบหมาย    
6.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานส าเร็จ    

7. รักความเป็นไทย 7.1  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย    
7.2 เห็นคุณคา่และปฏิบัตตินตามวัฒนธรรมไทย    

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครทู างาน    
8.2 อาสาท างาน ช่วยคิด ช่วยท า และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น    
8.3 ดูแล รักษาทรัพย์สมบตัิและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรยีน ชุมชน    
8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน    

 
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                              ............../.................../................ 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ ให้   3   คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้   2   คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง ให้   1   คะแนน 
 
 
  

       
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บันทึกหลังแผนการสอน 
 
  ด้านความรู้ 
        
        
  ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
        
        
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
        
        
  ด้านอ่ืนๆ  (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมทีม่ีปัญหาของนักเรียนเปน็รายบุคคล (ถ้ามี))  
        
        
 
 
  
  ปัญหา/อุปสรรค 
        
        
  แนวทางการแก้ไข 
        
        
 
 

ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ข้อเสนอแนะ      
        
   ลงชื่อ      
   (                     ) 
   ต าแหน่ง      
 
 
 
 
 



บันทึกหลังหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน  
 
 ตอนที่ 1 นักเรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดของหน่วยการเรียนรู้ 
    ต่อไปนี้     ส 4.3  (ป.3/2)      
  ด้านความรู ้ 
          
          
     (จ านวน   คน  คิดเป็นร้อยละ                 ) 
  ด้านสมรรถนะส าคญัของผู้เรียน 
          
          
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
          
          
  ด้านอื่นๆ  (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมที่มีปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี)) 
          
          

 สรุปผลจากการประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) ประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
  ระดับคณุภาพดี จ านวน   คน คิดเป็นร้อยละ      
  ระดับคณุภาพพอใช้ จ านวน   คน คิดเป็นร้อยละ      
  ระดับคณุภาพปรับปรุง จ านวน   คน คิดเป็นร้อยละ      

 

  ปัญหา/อุปสรรค 
           
           
  แนวทางการแก้ไข 
           
           

 

ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ข้อเสนอแนะ        
           
       ลงช่ือ      
       (              ) 
                    ต าแหน่ง      



 
ตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณภาพนักเรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ด้านคุณภาพผู้เรียน) 

ร้อยละ 

มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสนุทรียภาพ  
1.11  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ

ออกก าลังกายสม่ าเสมอ   
 

1.12   มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  
 1.3    ปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะท่ีเสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย 

อุบัติเหตุ      และปัญหาทางเพศ  
 

 1.4    เห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
 1.5   มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีและให้เกียรติ

ผู้อื่น 
 

 1.6   สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ  
มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  

2.6   มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร    
  2.2    เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  
 2.3    ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง   
 2.4    ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  

มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
3.1  มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว   

  3.2    มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม  
 3.3    เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน   
 3.4    ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน  

มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คดิสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหา                     
ได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล 

 

4.1  สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง   
  4.2    น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง  
 4.3    ก าหนดเปูาหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ   
 4.4    มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ  

มาตรฐานที่ 5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  
5.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์   

  5.2    ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์  
 5.3    ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์   
 5.4    ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์  

มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดี   
  ต่ออาชีพสุจริต 

 

6.1  วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ   
  6.2    ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง  
 6.3    ท างานร่วมกับผู้อื่นได้   
 6.4    มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ  

 

 
 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 6    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช 
                                 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ                  

เวลา  3  ชั่วโมง 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 ส 4.3 ป.3/2 อธิบายพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตรยิ์ในรัชกาลปัจจุบัน โดยสังเขป 
 

2. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นศูนย์รวมใจของ
คนไทย ได้ทรงท าคุณประโยชน์ต่อสังคมไทยและประเทศชาติหลายประการ เพ่ือประเทศชาติมั่นคงและคนไทยอยู่เย็นเป็นสุข  
 

3. สาระการเรียนรู้ 
 3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  - พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
    และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยสังเขป 
 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น    
   (พิจารณาตามหลักสตูรสถานศึกษา) 
 

4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
 4.2 ความสามารถในการคิด 
  1) ทักษะการรวบรวมข้อมูล 
  2) ทักษะการวิเคราะห์ 
  3) ทักษะการสังเคราะห์ 
  4) ทักษะการสรุปความ 
 4.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย   
 2. ใฝุเรียนรู้    
 3. มีความรับผิดชอบ 
 4. มุ่งม่ันในการท างาน 
 
6. ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 ปูายนิเทศ เรื่อง ร่มเกล้าชาวไทย 
 
 
 
 
 



7. การวัดและการประเมินผล 
 7.1 การประเมินก่อนเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง ร่มเกล้าชาวไทย 
 7.2 การประเมินระหว่างการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
  1) ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่อง พระราชกรณียกิจ 
  2) ตรวจใบงานที่ 2.1 เรื่อง พระราชกรณียกิจกับความเป็นอยู่ของชาวไทย 
  3) ตรวจใบงานที่ 3.1 เรื่อง เมืองไทยร่มเย็นด้วยพระบารมี 
  4) ประเมินการน าเสนอผลงาน 
  5) สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล 
    6) สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
    7) สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 7.3 การประเมินหลงัเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง ร่มเกล้าชาวไทย 
 7.4 การประเมินชิน้งาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
  - ตรวจปูายนิเทศ เรื่อง ร่มเกล้าชาวไทย 
 
8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 เร่ือง ร่มเกล้าชาวไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เร่ืองที่ 1   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช                                       เวลา  1  ชั่วโมง 
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคต่อเร่ืองราว (Jigsaw) 

 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  

6. ครูเปิดมิวสิกวิดีโอเพลง ของขวัญจากก้อนดิน จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความหมายของเนื้อ
เพลง และเรื่องราวจากมิวสิกวิดีโอ 

7. ครูน าภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนตอบ
ค าถาม 

8. ครูเล่าเรื่องจากภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 1 ภาพ แบบคร่าวๆ  
ให้นักเรียนฟงั เพ่ือให้นักเรียนเกิดความซาบซึ้งและตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่ีมีต่อชาวไทย 
 

ขั้นสอน 
14. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน คละกันตามความสามารถ  แล้วก าหนดหมายเลขให้สมาชิกแต่ละคน    ในกลุ่ม 

ตั้งแต่หมายเลข 1-6 เรียกกลุ่มนี้ว่า กลุ่มบ้าน  
15. สมาชิกท่ีมีหมายเลขเดียวกันมารวมกลุ่ม เป็นกลุ่มใหม ่เรียกว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาความรู้

เรื่อง พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากหนังสือเรียน ตาม
หัวข้อที่ก าหนด 

16. นักเรียนกลุ่มผู้เชี่ยวชาญแต่ละหมายเลขศึกษาความรู้ที่ได้รับมอบหมายจนเข้าใจแล้ว ให้กลับมาที่กลุ่มบ้าน จากนั้นให้แต่
ละหมายเลขอธิบายความรู้ให้สมาชิกกลุ่มเข้าใจ 

17. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันจัดท าแผนผังขัตติยตระกูลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากนั้นให้
ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอพระราชประวัติ ประกอบแผนผัง 

18.นักเรียนท าใบงานที่ 1.1 เรื่อง พระราชกรณียกิจ เป็นรายบุคคลเมื่อเสร็จแล้วให้ตรวจความเรียบร้อยก่อนส่งครู 
 
ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากนั้น
นักเรียนร่วมกันบอกคุณค่า หรือข้อคิดท่ีได้จากการศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จ พระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เร่ืองที่ 2   สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ                           เวลา  1  ชั่วโมง 
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่คิดสี่สหาย 

 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  

1. ครูน าภาพพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถมาให้นักเรียนดู แล้วถามนักเรียนว่า พระ
ราชกรณียกิจที่ปรากฏในบัตรภาพนั้นมีความส าคัญต่อการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่นนั้นๆ อย่างไร 

2. ครูเล่าเรื่องจากภาพพระราชกรณียของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งเป็นพระราชกรณียกิจในการ
อนุรักษ์และส่งเสริมผ้าทอพื้นเมือง เพ่ือให้ราษฎรในท้องถิ่นได้พัฒนาฝีมือและสามารถประกอบเป็นอาชีพได้ 

  
ขั้นสอน 

1. ครูให้นักเรียนรวมกลุ่มเดิมเพ่ือร่วมกันศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถจากหนังสือเรียน และห้องสมุด 

2. สมาชิกแต่ละกลุ่มจับคู่กัน จากนั้นผลัดกันเล่าพระราชประวัติของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ           
โดยให้คู่ของตนเองตรวจสอบความถูกต้อง 

3. ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่ีนักเรียนประทับใจ 1 พระราชกรณียกิจ แล้วออกมาเล่าให้
เพ่ือนฟัง พร้อมบอกคุณค่าของพระราชกรณียกิจประกอบด้วย 

4. นักเรียนแต่ละกลุ่มท าใบงานที่ 2.1 เรื่อง พระราชกรณียกิจกับความเป็นอยู่ของชาวไทย โดยให้สมาชิกแต่ละคนใน
กลุ่มหาค าตอบในใบงานด้วยตนเองจนครบทุกตอน จากนั้นจับคู่กับเพ่ือนในกลุ่มผลัดกันอธิบายค าตอบของตนเองให้
เพ่ือนฟัง (นักเรียนอีกคู่หนึ่งก็ปฏิบัติกิจกรรมเช่นเดียวกัน) 

5. สมาชิกรวมกลุ่ม 6 คนตามเดิม จากนั้นผลัดกันอธิบายค าตอบของคู่ตนเองให้เพ่ือนอีกคู่หนึ่งฟัง และสรุปค าตอบ ที่เป็น
มติของกลุ่มแล้วบันทึกค าตอบลงในใบงานท่ี 2.1   

 
ขั้นสรุป 
 ครูและนกัเรียนช่วยกันสรุปพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จากนั้น
นักเรียนร่วมกันบอกคุณค่า หรือข้อคิดท่ีได้จากการศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เร่ืองที่ 3   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช 
                และสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ                                  เวลา  1  ชั่วโมง 
วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการสร้างความตระหนัก 

 
ขั้นที่ 1 สังเกต 

9. ครูให้นักเรียนดูภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จากนั้นครูถามนักเรียนว่า หาก
มีคนมาถามค าถามที่ก าหนด นักเรียนจะตอบค าถามอย่างไร 

10. ครูเปิดมิวสิกวิดีโอเพลง ―ตามรอยพระราชา‖ ให้นักเรียนดู จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับค าตอบ
ในเนื้อเพลง 

11. ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่ส าคัญของพระมหากษัตริย์ของไทย 
 

ขั้นที่ 2 วิเคราะห์วิจารณ์ 
1. นักเรียนรวมกลุ่มเดิม แล้วร่วมกันรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่ส าคัญของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ นักเรียน               
แต่ละกลุ่มวิเคราะห์คุณค่าของพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ แล้วตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการวิเคราะห์ที่               
หน้าชั้นเรียน โดยมีครูตรวจสอบความถูกต้อง 

2. นักเรียนเขียนเรียงความในใบงานที่ 3.1 เรื่อง เมืองไทยร่มเย็นด้วยพระบารมี เป็นรายบุคคล  
  
ขั้นที่ 3 สรุป 
 นักเรียนร่วมกันบอกคุณค่าของพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จ 
พระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ  
 
 ครูมอบหมายให้สมาชิกแต่ละกลุ่มจัดป้ายนิเทศ เรื่อง ร่มเกล้าชาวไทย โดยให้ครอบคลุมประเด็นตาม 
 ที่ก าหนด  

 
  นักเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี  6 เร่ือง ร่มเกล้าชาวไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 9.1 สื่อการเรียนรู ้
  1) หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.3 
  2) บัตรภาพ 
  3) มิวสิกวิดีโอเพลง ของขวัญจากก้อนดิน และตามรอยพระราชา 
  4) เนื้อเพลง ของขวัญจากก้อนดิน และตามรอยพระราชา 
  5) หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร 
  6) ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่อง พระราชกรณียกิจ 
  7) ตรวจใบงานที่ 2.1 เรื่อง พระราชกรณียกิจกับความเป็นอยู่ของชาวไทย 
  8) ตรวจใบงานที่ 3.1 เรื่อง เมืองไทยร่มเย็นด้วยพระบารมี 
 9.2 แหล่งการเรียนรู ้
  -  ห้องสมุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 

แบบประเมินป้ายนิเทศ เรื่อง ร่มเกล้าชาวไทย 
 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
1. การสรุป 
 พระราชประวัติ 

สรุปพระราชประวัติของ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร -   
มหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จ
พ ร ะ น า ง เ จ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมรา ชินีนาถ ได้ ถูกต้ อง
ครบถ้วน 

สรุปพระราชประวัติของ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร-มหา
ภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จ 
พ ร ะ น า ง เ จ้ า สิ ริ กิ ติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ได้ถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่ 

สรุปพระราชประวัติของ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร -
มหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จ 
พ ร ะ น า ง เ จ้ า สิ ริ กิ ติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ได้ถูกต้องเพียง
บางส่วน 

2. การสรุป 
 พระราชกรณียกิจ 
 

สรุปพระราชกรณียกิจของ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร -   
มหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จ
พ ร ะ น า ง เ จ้ า สิ ริ กิ ติ์ 
พระบรมรา ชินีนาถ ได้ ถูกต้ อง
ครบถ้วน 

ส รุ ป พ ร ะ ร า ช ก ร ณี ย กิ จ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร -   
มหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จ
พ ร ะ น า ง เ จ้ า สิ ริ กิ ติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ได้ถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่ 

สรุปพระราชกรณียกิจของ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร -   
มหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จ
พ ร ะ น า ง เ จ้ า สิ ริ กิ ติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ได้ถูกต้องเพียง
บางส่วน 

3. การวิเคราะห์คุณค่า 
 ของพระราชกรณียกจิ 

วิเคราะห์คุณค่าพระราชกรณียกิจ 
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-   
มหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จ
พ ร ะ น า ง เ จ้ า สิ ริ กิ ติ์ 
พระบรมรา ชินีน าถ ได้ ถูกต้ อง 
ชัดเจน 3 ด้านข้ึนไป 

วิเคราะหค์ุณคา่พระราชกรณยีกิจ 
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จ
พ ร ะ น า ง เ จ้ า สิ ริ กิ ติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ได้ถูกต้อง
ชัดเจน 2 ด้าน 

วิเคราะหค์ุณคา่พระราชกรณยีกิจ 
ข อ ง พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร -   
มหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จ
พ ร ะ น า ง เ จ้ า สิ ริ กิ ติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ได้ถูกต้อง 1 
ด้าน 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



  ได้คะแนน       คะแนนเตม็ 

 
แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 

 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
 

1. พระบาทสมเด็จพระพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา       ภูมิ
พลอดุลยเดช เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่เท่าไร 

ก. รัชกาลที่ 6      
ข. รัชกาลที่ 7 
ค. รัชกาลที่ 8      
ง. รัชกาลที่ 9 

 

2 .  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช                     
พระราชสมภพเมื่อใด 
 ก. 1 ธันวาคม  ข.   5 ธันวาคม 
 ค. 10 ธันวาคม  ง.    15 ธันวาคม 
 

3. “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม” เป็นพระบรมราชโองการ 
 ในพิธีใด 

ก. พระราชพิธีโสกันต์                  
ข. พระบรมราชาภเิษก              
ค. พระราชพิธีกาญจนาภิเษก      
ง. พระราชพิธีราชาภเิษกสมรส 

 

4. ข้อใดเป็นพระราชกรณียกจิด้านการศึกษาของ 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช 

ก. พระราชทานฝนเทียม                   
ข. ให้แพทย์อาสาตามเสด็จ                   
ค. เสด็จเยี่ยมต ารวจตะเวนชายแดน 
ง. โปรดเกล้าฯ ให้จัดท าสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน 

 

5. พระราชกรณียกิจใด ท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 
ภูมิพลอดุลยเดชทรงปฏิบัติมากที่สุด    

ฐ. เสด็จเยี่ยมราษฎร                
ฑ. เสด็จต่างประเทศ           
ฒ. ทรงพระราชนิพนธ์หนังสือ      
ณ. เสด็จเป็นองค์ประทานในงานพิธีตา่งๆ 

 

 6. วันใดถือเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จ 
 พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินนีาถ  

ธ. 12 มิถุนายน  ข.   12 กรกฎาคม     
ค. 12 สิงหาคม ง.    12 กันยายน     

 

7. พระราชกรณียกิจใดของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
 พระบรมราชินีนาถ ที่ส่งผลดีต่อการสร้างรายได ้
     และพัฒนาฝีมือของคนในท้องถิ่น 
 ก. ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร              
 ข. ศูนย์เฝูาระวังภัยภาคใต้           
 ค. ศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล     
 ง. ศูนย์พัฒนาเด็กอ่อน 
 

8. ข้อใดไม่ใช่พระราชกรณียกิจด้านการเกษตร 
 ก. การขยายพันธ์ุปลาตามแหล่งน้ า     
 ข. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
 ค. หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที ่
 ง. โครงการปลูกหญ้าแฝก 
 

9. พระราชกรณียกิจต่างๆ เกิดขึ้นเพื่อเปูาหมายส าคญัข้อใด 
ก. ช่วยเหลือรัฐบาล  
ข. ให้ราษฎรมีความสุข 
ค. ให้ราษฎรรู้จักพระองค ์   
ง. ให้เห็นว่าพระองค์มีความสามารถ 

  

10. นักเรียนจะแสดงตนเพื่อช่วยเหลือพระราชกรณียกิจ 
 โดยวิธีใด 

ก. ร้องเพลงชาติให้ถูกต้อง      
ข. ประดับธงชาติเมื่อถึงวันส าคัญ 
ค. บ าเพ็ญประโยชน์ในวันส าคญั      
ง. โค้งค านับพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ 

                                                                                                                    ตัวชี้วัด ส 4.3 ข้อ 2 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1    สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
เวลา  1  ชั่วโมง 

1. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาที่ประกาศอิสรภาพจากพม่า และทรงวางรากฐานความมั่นคงให้กับ
ชาติบ้านเมือง 
 
2. ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 2.1 ตัวชี้วัด 
  ส 4.3 ป.3/3 เล่าวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยท่ีมสี่วนปกปูองประเทศชาต ิ

2.25 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
-   บอกวีรกรรมและผลงานที่ส าคัญของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ 
 
3. สาระการเรียนรู้ 

3.24 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
- วีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่มีส่วนปกปูองประเทศชาติ เช่น สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  

 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  (พิจารณาตามหลักสตูรสถานศึกษา) 
 
4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
 4.2 ความสามารถในการคิด 
  1) ทักษะการส ารวจค้นหา 
  2) ทักษะการวิเคราะห์ 
  3) ทักษะการสังเคราะห์ 
  4) ทักษะการเชื่อมโยง 
 4.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย   
 2. ใฝุเรียนรู้            
 3.  มุ่งม่ันในการท างาน 
 4.  รักความเป็นไทย 
 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 

 วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการสร้างความตระหนัก 
 

 



 นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 7  เร่ือง บรรพบุรุษไทย 
ขั้นที่  1  สังเกต 
สื่อการเรียนรู้   :   คลิปวิดีโอ ตอน สมเด็จพระนเรศวร ทรงประกาศอิสรภาพ 

1. ครูน าคลิปวดิีโอ ตอน สมเดจ็พระนเรศวร ทรงประกาศอิสรภาพ มา
เปิดให้นักเรยีนดู จากนั้นใหส้ังเกตและวิเคราะหค์ าประกาศอิสรภาพ
ของสมเด็จพระนเรศวร 

 
 ข้าแต่เทพยดาฟูาดินทั้งหลายจงเปน็พยาน ด้วยพระเจ้า 
 หงสาวดีมไิด้ตั้งอยูโ่ดยครองสุจริตมิตรภาพ ขัติยาประเพณี  
 ประพฤติทางทุจริตคิดจะท าภยันตรายแก่เรา นับแต่นี้ไป 
 เบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอโยธยากับเมืองหงสาวด ี
 ขาดจากกันแต่บัดนีไ้ป ตราบเท่ากาลปาวสาร 

 
2. ครูตั้งประเด็นค าถามให้นักเรยีนช่วยกันตอบ เช่น 

- กรุงพระมหานครศรีอโยธยา หมายถึงเมืองใด 
- เมืองหงสาวด ีหมายถึงเมืองใด 
- เพราะเหตุใดพระนเรศวรจึงประกาศอิสรภาพจากเมือง 

 หงสาวด ี
3. ครูตรวจสอบค าตอบของนักเรียน และเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

ในตอน พระนเรศวร ประกาศอิสรภาพ เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความเป็นมา
ของชาติ และความกล้าหาญ เสียสละของบรรพบุรุษ 

4. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 

 ค าถามกระตุ้นความคิด 

 นักเรียนมีความประทับใจวีรกรรมของ 
 บรรพบุรุษไทยพระองค์ใดบ้าง อธิบายเหตุผล 

(พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินจิ
ของครูผู้สอน) 

 

ขั้นที่  2  วิเคราะห์วิจารณ์   

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้   :    1. หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.3    
  2. ใบความรู ้  
  3. ใบงานที่ 1.1 
                                4. ห้องสมุด 

1. นักเรียนแบ่งกลุม่ กลุ่มละ 3-4 คน ตามความสมัครใจ เพื่อร่วมกัน
ศึกษาความรู้เรื่อง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จากหนังสือเรยีน 
ห้องสมุด และใบความรู้ เรื่อง พระนเรศวรมหาราช (จอมกษัตริย์
นักรบไทย) 

 
2. ครูตั้งประเด็นค าถามให้นักเรยีนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะหเ์พื่อหา

ค าตอบ ดังนี ้
- การสร้างปูอมและคูเมืองของกรุงศรีอยุธยามีความส าคัญอย่างไร 
- สมเด็จระนเรศวรได้รับชัยชนะจากสงครามยุทธหตัถี ส่งผลด ี

ต่อการเมืองการปกครองอย่างไร 
- เพราะเหตุใดสมเด็จพระนเรศวรจงึให้ความส าคัญกับการตดิต่อ

ค้าขายกับต่างชาต ิ

  

 



3. นักเรียนแตล่ะกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ แล้วสรุปแนวค าตอบของกลุ่ม 
จากนั้นส่งตัวแทนกลุ่มออกมารายงานค าตอบท่ีหน้าช้ันเรียน โดยครู
และเพื่อนๆ กลุ่มอื่นร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง หรือซักถาม
เพิ่มเตมิหากสงสัยค าตอบ 

4. นักเรียนท าใบงานที่ 1.1 เรื่อง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  
 เป็นรายบุคคล เมื่อเสร็จแล้วน าส่งครูตรวจ 

 

ขั้นที่  3  สรุป 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้   :   — 

นักเรียนร่วมกันสรุปวีรกรรมทีส่ าคญัของสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช และ
แนวทางการน าแบบอย่างท่ีดีไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติตน 
 

  

 
7. การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ ์
ตรวจแบบทดสอบก่อนเรยีน หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 แบบทดสอบก่อนเรยีน หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 (ประเมินตามสภาพจริง) 

ตรวจใบงานท่ี 1.1 ใบงานท่ี 1.1  ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์
ประเมินการน าเสนอผลงาน แบบประเมินการน าเสนอผลงาน ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์
สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบคุคล แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์
สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์
สังเกตความมีวินัย ใฝุเรียนรู้ มุ่งมัน่ในการท างาน 
และรักความเป็นไทย 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

 
 
8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 8.1 สื่อการเรียนรู ้
  1) หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.3  
  2) ใบความรู้ เรื่อง พระนเรศวรมหาราช  (จอมกษัตริย์นักรบไทย) 
  3) คลิปวิดีโอ ตอน สมเด็จพระนเรศวร ทรงประกาศอิสรภาพ 
  4) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
 8.2 แหล่งการเรียนรู ้
  -  ห้องสมุด 
 
 
 
 
 
 
 



ใบความรู้ 
 

 

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (จอมกษตัริย์นักรบไทย) 
 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (พระองค์ด า) ทรงเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระมหาธรรมราชากับพระวิสุทธิ -กษัตรี พระ
ราชธิดาในสมเด็จพระมหาจักรพรรดิกับสมเด็จพระสุริโยทัย พระองค์พระราชสมภพ ณ เมืองพิษณุโลก ทรงมีพ่ีน้องร่วม
มารดาเดียวกันอีก 2 พระองค์ คือ พระสุพรรณกัลยา ซึ่งเป็นพระพ่ีนาง และสมเด็จพระเอกาทศรถ (พระองค์ขาว) ซึ่งเป็น
พระอนุชา เมื่อยังทรงพระเยาว์ ทรงถูกน าตัวไปพม่าในฐานะตัวประกันนานถึง 6 ปี  
 เมื่อสมเด็จพระนเรศวรทรงเจริญวัยขึ้น ทรงฝึกฝนและมีความสามารถในการรบ ฝุายพม่าหวาดระแวงว่าไทยจะตีตัวออก
ห่างไม่ยอมขึ้นกับพม่าอีกต่อไป จึงหาทางก าจัดสมเด็จพระนเรศวรแต่พระองค์ทรงทราบแผนการนี้ก่อน จึงทรงประกาศ
อิสรภาพที่เมืองแครง เมื่อ พ.ศ. 2127 ไม่ยอมเป็นเมืองขึ้นของพม่าอีกต่อไป ซึ่งในขณะนั้น พระองค์ทรงด ารงต าแหน่งพระ
มหาอุปราชแห่งกรุงศรีอยุธยา 
พ.ศ. 2135 พระมหาอุปราชายกกองทัพพม่ามุ่งหวังมายึดกรุงศรีอยุธยาและท ายุทธหัตถีกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ 
ทุ่งหนองสาหร่าย  อ าเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี พระมหาอุปราชาถูกสมเด็จพระนเรศวรฟันด้วยพระแสงของ้าว จน
สิ้นพระชนม์บนคอช้าง พม่าต้องถอยทัพกลับไป ผลจากชัยชนะของสงคราม รวมทั้งพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนเรศวร
มหาราชในการฟ้ืนฟูชาติไทยให้เจริญรุ่งเรืองท าให้คนไทยมีความเป็นอยู่อย่างสงบปลอดภัยจากการรุกรานของศัตรูภายนอก
ติดต่อกันนานถึง 150 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

   ที่มา :  http://www.lib.ru.ac.th/journal/king_naresuan.html 
     http://www1.mod.go.th/heritage/king/naresuan/naresuan.htm 

 
 
 

http://www.lib.ru.ac.th/journal/king_naresuan.html
http://www1.mod.go.th/heritage/king/naresuan/naresuan.htm


ใบงานที่ 1.1 เรือ่ง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
 
ตอนที่ 1 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนตอบค าถามท่ีก าหนดให้ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงประกาศอิสรภาพเมื่อใด 
          
          
   

2.  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงสร้างความเข้มแข็งให้กับกรุงศรีอยุธยาด้วยวิธีใด 
          
          
   

3.  เพราะเหตุใด สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จึงทรงผูกมิตรกับจีน 
          
          
   

4.  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศใดบ้าง 
          
          
   
 
 
 
 
 
 



ตอนที่ 2 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนเขียนความประทับใจ หรือชื่นชมในวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 เฉลย 

 
ใบงานที่ 1.1 เรือ่ง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
 
ตอนที่ 1 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนตอบค าถามท่ีก าหนดให้ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงประกาศอิสรภาพเมื่อใด 
 ทรงประกาศอิสรภาพจากพม่า เมือ่ พ.ศ. 2127        
          
   

2.  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงสร้างความเข้มแข็งให้กับกรุงศรีอยุธยาด้วยวิธีใด 
 ทรงสร้างปูอมและคูเมืองเพื่อเป็นปราการปูองกันข้าศึกท่ีจะมารุกราน  และปราบปรามหัวเมืองต่างๆ    
          
   

3.  เพราะเหตุใด สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จึงทรงผูกมิตรกับจีน 
 เพราะการติดต่อค้าขายกับจีนท าให้กรุงศรีอยุธยาไดร้ับผลตอบแทนสูง      
          
   

4.  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศใดบ้าง 
 ทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศจีน  โปรตุเกส และฮอลันดา        
          
   
 
 
 
 



ตอนที่ 2 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนเขียนความประทับใจ หรือชื่นชมในวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 

 
 (พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดลุยพินิจของครูผูส้อน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบประเมิน     การน าเสนอผลงาน 
 

 

ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 
 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1 เนื้อหาละเอียดชัดเจน    
2 ความถูกต้องของเนื้อหา    
3 ภาษาท่ีใช้เข้าใจง่าย    
4 ประโยชน์ที่ได้จากการน าเสนอ    
5 วิธีการน าเสนอผลงาน    

                                                                                 รวม  
 

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 
                                                                                   ............../.................../................ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกบัรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน  ให ้ 3 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกบัรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่  ให ้ 2 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกบัรายการประเมินบางส่วน  ให ้ 1 คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 12 - 15 ด ี  
 8 - 11 พอใช้  
 ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรม   การท างานรายบุคคล 
 

ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 

 

ล าดับที ่
ชื่อ – สกุล 

ของผู้รบัการ 
ประเมนิ 

ความมีวินัย 
ความมีน้ าใจ 

เอื้อเฟื้อ 
เสียสละ 

การรบัฟัง 
ความคิดเหน็ 

การแสดง 
ความคิดเหน็ 

การตรงต่อ
เวลา 

รวม 
15  

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

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                              ............../.................../................ 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยา่งสม่ าเสมอ ให ้ 3    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให ้   2    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้ ให ้   1    คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 12 - 15 ด ี  
 8 - 11 พอใช้  
 ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง  

 
 
 

 
 
 
 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรม   การท างานกลุ่ม 
 

ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 
 

ล าดับที ่
ชื่อ – สกุล 

ของผู้รบัการ 
ประเมนิ 

ความร่วมมือ
กนัท ากิจกรรม 

การแสดงความ
คิดเหน็ 

การรบัฟังความ
คิดเหน็ 

ความตั้งใจ
ท างาน 

การแก้ไข
ปญัหา/หรือ

ปรบัปรุง
ผลงานกลุ่ม 

รวม 
15  

คะแนน 

 3  2  1  3  2  1  3  2  1  3  2  1  3  2  1 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                               ............../.................../................ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยา่งสม่ าเสมอ ให ้ 3    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให ้   2    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้ ให ้   1    คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 12 - 15 ด ี  
 8 - 11 พอใช้  
 ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง  

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  
ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 
 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
3 2 1 

1. รักชาติ ศาสน์ 
 กษัตริย ์

1.1  ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และบอกความหมายของ 
 เพลงชาต ิ

   

1.2 ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าท่ีของนักเรียน ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการ 
 ท างานกบัสมาชิกในห้องเรียน 

   

1.3 เข้าร่วมกิจกรรมทีส่ร้างความสามคัคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อ 
 โรงเรียนและชุมชน 

   

1.4 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนบัถือ ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา 
 และเป็นตัวอย่างที่ดีของศาสนิกชน 

   

1.5 เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทีเ่กี่ยวกับสถาบัน 
 พระมหากษตัริยต์ามที่โรงเรียนและชุมชนจัดขึ้น ช่ืนชมในพระราชกรณียกิจ 
 พระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ 

   

2. ซ่ือสัตย์ สุจริต 2.1 ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริง    
2.2 ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวที่จะท าความผดิ ท าตาม
 สัญญาที่ตนให้ไว้กับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง และคร ู

   

2.3 ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง และเป็นแบบอย่างท่ีดีแกเ่พื่อนด้าน
 ความซื่อสัตย ์

   

3. มีวินัย รับผิดชอบ 3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัวและ 
 โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
 มีความรับผิดชอบ 

   

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1 ตั้งใจเรียน    
4.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน    
4.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูต้่างๆ    
4.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสอื เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยตี่างๆ 
 แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรยีน และเลือกใช้สื่อไดอ้ย่าง 
 เหมาะสม 

   

4.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู ้    
4.6 แลกเปลีย่นความรู้ ด้วยวิธีการต่างๆ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน    

 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ต่อ) 
 
ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 
 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
3 2 1 

5. อยู่อย่างพอเพียง 5.1 ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยดั    
5.2 ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คณุค่า    
5.3 ใช้จ่ายอย่างประหยดัและมีการเกบ็ออมเงิน    

6. มุ่งมั่นในการ 
 ท างาน 

6.1 มีความตั้งใจและพยายามในการท างานท่ีได้รับมอบหมาย    
6.2 มีความอดทนและไม่ท้อแทต้่ออุปสรรคเพ่ือให้งานส าเร็จ    

7. รักความเป็นไทย 7.1  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย    
7.2 เห็นคุณคา่และปฏิบัตตินตามวัฒนธรรมไทย    

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครทู างาน    
8.2 อาสาท างาน ช่วยคิด ช่วยท า และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น    
8.3 ดูแล รักษาทรัพย์สมบตัิและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรยีน ชุมชน    
8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน    

 
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                              ............../.................../................ 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ ให้   3   คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้   2   คะแนน 
  พฤติกรรมทีป่ฏิบัติบางครั้ง ให้   1   คะแนน 
 
 
  

       
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บันทึกหลังแผนการสอน 
 
  ด้านความรู้ 
        
        
  ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
        
        
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
        
        
  ด้านอ่ืนๆ  (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมทีม่ีปัญหาของนักเรียนเปน็รายบุคคล (ถ้ามี))  
        
        
 
 
  
  ปัญหา/อุปสรรค 
        
        
  แนวทางการแก้ไข 
        
        
 
 

ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ข้อเสนอแนะ      
        
   ลงชื่อ      
   (                     ) 
   ต าแหน่ง      
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2    ชาวบ้านบางระจัน 
เวลา  1  ชั่วโมง 

1. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 ชาวบ้านบางระจัน ได้แสดงวีรกรรมที่กล้าหาญและความเสียสละที่ยิ่งใหญ่ในการต่อต้านกองทัพพม่าในปลายสมัย 
กรุงศรีอยุธยา 
 
2. ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 2.1 ตัวชี้วัด 
  ส 4.3 ป.3/3 เล่าวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยท่ีมสี่วนปกปูองประเทศชาติ 

2.26 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
-   บอกวีรกรรมและผลงานที่ส าคัญของชาวบ้านบางระจันได้ 
 
3. สาระการเรียนรู้ 

3.25 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
- วีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่มีส่วนปกปูองประเทศชาติ เช่น ชาวบ้านบางระจัน  

 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  (พิจารณาตามหลักสตูรสถานศึกษา) 
 
4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
 4.2 ความสามารถในการคิด 
  1) ทักษะการส ารวจค้นหา 
  2) ทักษะการวิเคราะห์ 
  3) ทักษะการสังเคราะห์ 
  4) ทักษะการเชื่อมโยง 
 4.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย   
 2. ใฝุเรียนรู้            
 3.  มุ่งม่ันในการท างาน 
 4.  รักความเป็นไทย 
 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 

 วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ 
 

   



ขั้นที่ 1  สังเกต ตระหนัก 
สื่อการเรียนรู้   :   บัตรภาพ  ค าถามกระตุ้นความคิด 

 เพราะเหตุใด จึงได้มีการสร้างอนุสาวรยี์ 
 และค่ายบางระจันไว้เป็นที่ระลึก 

 (พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
 ดุลยพินิจของครูผู้สอน) 
  

 
 

1.  ครูน าบัตรภาพอนุสาวรีย์ชาวบ้านบางระจันมาให้นักเรียนดู     แล้วให้
นักเรียนเล่าเรื่องราวการต่อสู้ของชาวบ้านบางระจัน   ตามที่นักเรียนรู้ 

2.  ครูให้นักเรียนรวมกลุ่มเดิม (จากแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 1) จากนั้น
ร่วมกันศึกษาและสืบค้นความรูเ้กีย่วกับวีรกรรมและผลงานของ
ชาวบ้านบางระจัน  

3.  ครูก าหนดจดุประสงค์ในการศึกษาและสืบค้นความรู้ ดังนี ้
1) การรวบรวมก าลังคนในการต่อสู้กบัพม่า 
2) แนวทางในการต่อสู้กับกองทัพพม่า 
3) เหตุการณส์ าคัญที่เกดิขึ้น 
4) วีรกรรม หรือผลงานของชาวบ้านบางระจัน 

4.  นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 

 

 

ขั้นที่ 2  วางแผนปฏิบัติ   

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้   :  —   

 นักเรียนแตล่ะกลุ่มท าความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์ที่ครูก าหนด จากนั้น
ร่วมกันวางแผนศึกษาและสืบค้นความรู้เรื่อง ชาวบ้านบางระจัน 
จากหนังสือเรยีน และห้องสมุด 

 

 

ขั้นที่ 3  ลงมือปฏิบัติ   

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้    :   1. หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.3 
     2. ใบความรู ้
     3. ห้องสมุด 

  

 นักเรียนแตล่ะกลุ่มร่วมกันศึกษาและสบืค้นความรู้ เรื่อง ชาวบ้านบางระจัน 
จากหนังสือเรยีน ห้องสมุด และใบความรู้ เรื่อง วีรชนค่าย-บางระจนั ตามที่ได้
วางแผนร่วมกัน แล้วบันทึกข้อมลูลงในสมุด 

 

 
 
 
 

ขั้นที่ 4  พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ   

สื่อการเรียนรู้   :  ใบงานที่ 2.1  ค าถามกระตุ้นความคิด 

  หากคนไทยมีลักษณะนิสัยเหมือน 
 คนในหมู่บ้านบางระจัน สังคมไทย 
 จะมีลักษณะอย่างไร 

 (พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน  โดยให้อยู่ใน 
 ดุลยพินิจของครูผู้สอน) 
 

 

1.  นักเรียนแตล่ะกลุ่มร่วมกันอภิปรายและสรุปในแตล่ะประเด็นตาม 
ที่ก าหนดจุดประสงคไ์ว ้

2.  นักเรียนแตล่ะกลุ่มส่งตัวแทนออกมาน าเสนอข้อมลูที่เป็นผลสรุปของ
กลุ่ม 

3.  นักเรียนแตล่ะคนท าใบงานที่ 2.1 เรื่อง วีรชนค่ายบางระจัน 
เมื่อท าเสร็จแล้วใหต้รวจความเรียบร้อยก่อนน าส่งคร ู

4.  นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 

 

 
 



ขั้นที่ 5  สรุป   

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้   :  —  ค าถามกระตุ้นความคิด 

 นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรกับความ เสียสละ
อันยิ่งใหญ่ของชาวบ้านบางระจัน  

 (พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน 
 ดุลยพินิจของครูผู้สอน) 

1.  นักเรียนร่วมกันสรุปคุณค่าของวีรกรรมทีส่ าคัญของชาวบ้านบางระจัน 
และแนวทางการน าแบบอยา่งที่ดีไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัตติน 

2.  นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 
 

 

 
7. การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ ์
ตรวจใบงานท่ี 2.1 ใบงานท่ี 2.1  ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์
สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์
สังเกตความมีวินัย ใฝุเรียนรู้ มุ่งมัน่ในการท างาน 
และรักความเป็นไทย 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

 
8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 8.1 สื่อการเรียนรู ้
  1) หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.3  
  2) ใบความรู้ เรื่อง วีรชนค่ายบางระจัน 
  3) บัตรภาพ 
  4) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง วีรชนค่ายบางระจัน 
 8.2 แหล่งการเรียนรู ้
  -  ห้องสมุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัตรภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพอนุสาวรีย์ชาวบ้านบางระจัน จ. สิงห์บุรี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 



ใบความรู้ 
 

 

วีรชนค่ายบางระจัน 
 ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ก่อนจะเสียกรุงครั้งที่ 2 พระเจ้ามังระ ซึ่งเป็นกษัตริย์พม่าได้ยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา ทัพ
ของเนเมียวสีหบดีได้มาตั้งค่ายอยู่ที่เมืองวิเศษไชยชาญ แล้วให้ทหารออกปล้นสะดมเสบียงอาหาร และข่มเหงราษฎรไทย 
กลุ่มชาวบ้านที่บางระจัน ประกอบด้วย นายอิน นายแท่น นายโชติ นายเมือง นายดอก และนายทองก้อน จึงได้รวบรวม
ชาวบ้านต่อสู้กับทหารพม่า 
 ชาวบ้านบางระจันรวบรวมชาวบ้านได้จ านวนมากจึงตั้งค่ายสู้รบกับพม่า โดยมีกลุ่มผู้น ารวม 11 คน พม่าได้พยายามเข้าตี
ค่ายบางระจันถึง 7 ครั้ง แต่ก็ไม่ส าเร็จ ในที่สุดสุกี้ซ่ึงเป็นนายกองของพม่าได้อาสาปราบชาวบ้านบางระจัน โดยตั้งค่ายประชิด
บางระจัน แล้วใช้ปืนใหญ่ยิงเข้าไปในค่ายแทนการสู้รบกันกลางแจ้ง ท าให้ชาวบ้านเสียชีวิตไปจ านวนมาก ชาวบ้านบางระจัน
ไม่มีปืนใหญ่ยิงตอบโต้ฝุายพม่า จึงมีใบบอกไปทางกรุงศรีอยุธยาให้ส่งปืนใหญ่มาให้ แต่ทางกรุงศรีอยุธยาไม่กล้าส่งมาให้ 
เพราะเกรงว่าจะถูกฝุายพม่าชิงปืนใหญ่ไประหว่างทาง แต่ได้ส่งพระยารัตนาธิเบศร์มาช่วยหล่อปืนกับชาวบ้านแทน ชาวบ้าน
จึงช่วยกันหล่อปืนใหญ่ โดยบริจาคของใช้ทุกอย่างที่ท าด้วยทองเหลืองมาหล่อปืนได้สองกระบอก แต่พอทดลองน าไปยิง ปืนก็
แตกร้าวจนใช้การไม่ได้ ถึงแม้ไม่มีปืนใหญ่ ชาวบ้านบางระจันก็ยังยืนหยัดต่อสู้กับพม่าต่อไปจนกระทั่งวันแรม 2 ค่ า เดือน 8 
พ.ศ. 2309 ค่ายบางระจันก็ถูกพม่าตีแตก และสามารถยึดค่ายไว้ได้ หลังจากที่ยืนหยัดสู้กับข้ าศึกมานานถึง 5 เดือน จาก
วีรกรรมของชาวบ้านบางระจันท าให้ได้รับการยกย่องว่า เป็นวีรกรรมของคนไทยที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในการเสียสละชีวิตเพ่ือ
ปกปูองบ้านเมือง และแสดงให้เห็นความสามัคคีและความกล้าหาญของคนไทยในการต่อสู้กับข้าศึก และถือเป็นแบบอย่างที่ดี
ของอนุชนรุ่นหลัง ทางราชการจึงได้สร้างอนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน บริเวณที่หน้าค่ายบางระจัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 
เพ่ือเป็นอนุสรณ์ให้คนรุ่นหลังได้ร าลึกถึงคุณความดีของท่านสืบต่อไป  
 รายชื่อผู้น าวีรชนค่ายบางระจัน 11 คน มีดังนี ้
1. นายแท่น ชาวบ้านศรีบัวทอง แขวงเมืองสิงห์บุรี 7. ขุนสรรค์สรรพกิจ (ทนง) กรมการเมืองสรรคบุรี 
2. นายอิน ชาวบ้านศรีบัวทอง แขวงเมืองสิงห์บุรี  8. นายพันเรือง ก านันต าบลบางระจัน 
3. นายเมือง ชาวบ้านศรีบัวทอง แขวงเมืองสิงห์บุรี 9. นายทองแสงใหญ่ ผู้ช่วยก านัน ต าบลบางระจัน 
4. นางโชต ิชาวบ้านศรีบัวทอง แขวงเมืองสิงห์บุรี          10. นายจันเขียวหรือจันหนวดเขี้ยว นายบ้านโพธิ์ทะเล 
5. นายดอกไม้ ชาวบ้านสี่ร้อย แขวงเมืองวิเศษชัยชาญ    11. นายทองเหม็น ผู้ใหญ่บ้านกลับ 
6. นายทองแก้ว ชาวบ้านสี่ร้อย แขวงเมืองวิเศษชัยชาญ 
 
 ที่มา :  th.wikipedia.org/wiki/การรบท่ีบางระจัน  
   http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php?mul_content_id=1417 
 
 

 
 
 
 

http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php?mul_content_id=1417


ใบงานที่ 2.1 เรือ่ง วีรชนค่ายบางระจัน 
 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. การต่อสู้ของชาวบ้านบางระจันเกิดข้ึนในสมัยใด 
          
          
   

6.  เพราะเหตุใด ชาวบ้านบางระจันจึงต้องการปืนใหญ่มาต่อสู้กับกองทัพพม่า 
          
            

7.  ชาวบ้านบางระจัน มีคุณธรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีอย่างไร 
          
          
   

8.  เรื่องราวของชาวบ้านบางระจัน มีผลต่อการปลูกจิตส านึกของคนไทยอย่างไร 
          
          
   
 
 
 
 
 
 
 
 



 เฉลย ใบงานที่ 2.1 เรือ่ง วีรชนค่ายบางระจัน 
 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การต่อสู้ของชาวบ้านบางระจันเกิดข้ึนในสมัยใด 
 สมัยกรุงศรีอยุธยา  ช่วงการปกครองของพระเจ้าเอกทัศ  (พระมหากษัตริย์องค์สดุท้ายของกรุงศรีอยุธยา)  
          
   

2.  เพราะเหตุใด ชาวบ้านบางระจันจึงต้องการปืนใหญ่มาต่อสู้กับกองทัพพม่า 
 เพราะทหารพม่าใช้ปืนใหญ่ยิงเข้ามาในค่ายท าให้ผู้คนล้มตายเป็นจ านวนมาก ชาวบ้านจึงต้องการใช้ปืนใหญ่  
ไว้ในการต่อสู้กับทหารพม่าบา้ง        
  

3.  ชาวบ้านบางระจัน มีคุณธรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีอย่างไร 
 มีความกล้าหาญและเสียสละเพื่อชาติบ้านเมือง        
          
   

4.  เรื่องราวของชาวบ้านบางระจัน มีผลต่อการปลูกจิตส านึกของคนไทยอย่างไร 
 ปลูกจิตส านึกให้เกิดความรักชาติ และรูจ้ักเสยีสละเพื่อส่วนรวม       
          
   
 
 
 
 
 
 

 



แบบสังเกตพฤติกรรม   การท างานกลุ่ม 
 

ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 
 

ล าดับที ่
ชื่อ – สกุล 

ของผู้รบัการ 
ประเมนิ 

ความร่วมมือ
กนัท ากิจกรรม 

การแสดงความ
คิดเหน็ 

การรบัฟังความ
คิดเหน็ 

ความตั้งใจ
ท างาน 

การแก้ไข
ปญัหา/หรือ

ปรบัปรุง
ผลงานกลุ่ม 

รวม 
15  

คะแนน 

 3  2  1  3  2  1  3  2  1  3  2  1  3  2  1 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                               ............../.................../................ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยา่งสม่ าเสมอ ให ้ 3    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให ้   2    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้ ให ้   1    คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 12 - 15 ด ี  
 8 - 11 พอใช้  
 ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง  

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  
ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 
 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
3 2 1 

1. รักชาติ ศาสน์ 
 กษัตริย ์

1.1  ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และบอกความหมายของ 
 เพลงชาต ิ

   

1.2 ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าท่ีของนักเรียน ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการ 
 ท างานกับสมาชิกในห้องเรียน 

   

1.3 เข้าร่วมกิจกรรมทีส่ร้างความสามคัคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อ 
 โรงเรียนและชุมชน 

   

1.4 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนบัถือ ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา 
 และเป็นตัวอย่างที่ดีของศาสนิกชน 

   

1.5 เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทีเ่กี่ยวกับสถาบัน 
 พระมหากษัตริยต์ามที่โรงเรียนและชุมชนจัดขึ้น ช่ืนชมในพระราชกรณียกิจ 
 พระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ 

   

2. ซ่ือสัตย์ สุจริต 2.1 ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริง    
2.2 ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวที่จะท าความผดิ ท าตาม
 สัญญาที่ตนให้ไว้กับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง และคร ู

   

2.3 ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง และเป็นแบบอย่างท่ีดีแกเ่พื่อนด้าน
 ความซื่อสัตย ์

   

3. มีวินัย รับผิดชอบ 3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัวและ 
 โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
 มีความรับผิดชอบ 

   

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1 ตั้งใจเรียน    
4.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน    
4.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูต้่างๆ    
4.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสอื เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยตี่างๆ 
 แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรยีน และเลือกใช้สื่อไดอ้ย่าง 
 เหมาะสม 

   

4.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู ้    
4.6 แลกเปลีย่นความรู้ ด้วยวิธีการต่างๆ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน    

 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ต่อ) 
 
ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 
 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
3 2 1 

5. อยู่อย่างพอเพียง 5.1 ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยดั    
5.2 ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คณุค่า    
5.3 ใช้จ่ายอย่างประหยดัและมีการเกบ็ออมเงิน    

6. มุ่งมั่นในการ 
 ท างาน 

6.1 มีความตั้งใจและพยายามในการท างานท่ีได้รับมอบหมาย    
6.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานส าเร็จ    

7. รักความเป็นไทย 7.1  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย    
7.2 เห็นคุณคา่และปฏิบัตตินตามวัฒนธรรมไทย    

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครทู างาน    
8.2 อาสาท างาน ช่วยคิด ช่วยท า และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น    
8.3 ดูแล รักษาทรัพย์สมบตัิและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรยีน ชุมชน    
8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน    

 
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                              ............../.................../................ 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ ให้   3   คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้   2   คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง ให้   1   คะแนน 
 
 
 
 
 
 
  

       
 
 
 
 

 



บันทึกหลังแผนการสอน 
 
  ด้านความรู้ 
        
        
  ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
        
        
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
        
        
  ด้านอ่ืนๆ  (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมทีม่ีปัญหาของนักเรียนเปน็รายบุคคล (ถ้ามี))  
        
        
 
 
  
  ปัญหา/อุปสรรค 
        
        
  แนวทางการแก้ไข 
        
        
 
 

ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ข้อเสนอแนะ      
        
   ลงชื่อ      
   (                     ) 
   ต าแหน่ง      
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3    พระยาพิชัยดาบหัก 
                                                                                                                                                         

เวลา 1-2  ชั่วโมง 
1. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 พระยาพิชัยดาบหัก ได้รับการยกย่องเรื่องความซื่อสัตย์ กล้าหาญ และร่วมกอบกู้เอกราชให้กับชาติบ้านเมือง 
กับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  
 
2. ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 2.1 ตัวชี้วัด 
  ส 4.3 ป.3/3 เล่าวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยท่ีมสี่วนปกปูองประเทศชาติ 

2.27 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
-   บอกวีรกรรมและผลงานที่ส าคัญของพระยาพิชัยดาบหักได้ 
 
3. สาระการเรียนรู้ 

3.26 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
- วีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่มีส่วนปกปูองประเทศชาติ เช่น พระยาพิชัยดาบหัก  

 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  (พิจารณาตามหลักสตูรสถานศึกษา) 
 
4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
 4.2 ความสามารถในการคิด 
  1) ทักษะการส ารวจค้นหา 
  2) ทักษะการวิเคราะห์ 
  3) ทักษะการสังเคราะห์ 
  4) ทักษะการเชื่อมโยง 
 4.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย   
 2. ใฝุเรียนรู้            
 3.  มุ่งม่ันในการท างาน 
 4.  รักความเป็นไทย 
 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 

 วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) 
 

(ช่ัวโมงท่ี 1) 



ชั่วโมงที่ 1 
ขั้นที่ 1  กระตุ้นความสนใจ   

สื่อการเรียนรู้   :   ค าขวัญจังหวัดอุตรดิตถ์  ค าถามกระตุ้นความคิด 

 พระยาพิชัยดาบหัก มีวีรกรรมที่น่าสนใจ 
 อย่างไร 

 (พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน 
 ดุลยพินิจของครูผู้สอน) 

5.  ครูน าค าขวัญจังหวดัอุตรดิตถ์มาให้นักเรียนอ่าน แล้วให้บอกความ
น่าสนใจของจังหวัดตามที่ปรากฏในค าขวัญ 

 
         เหล็กน้ าพ้ีลือเลื่อง  เมืองลางสาดหวาน 
         บ้านพระยาพิชัยดาบหัก  ถ่ินสักใหญ่ของโลก 

  
6.  ครูให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคดิเห็นว่า พระยาพิชัยดาบหัก    มี

ความส าคญั หรือมคีวามเกี่ยวข้องกับจังหวัดอุตรดติถ์อย่างไร 
7.  ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ จากนั้นครู

อธิบายเพื่อเช่ือมโยงให้นักเรยีนเขา้ใจว่า พระยาพิชัยดาบหัก  
เป็นทหารเอกของสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช 

8.  นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 

 

 

ขั้นที่ 2  ส ารวจค้นหา   

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้   :  1.  หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.3  
            2. ใบความรู้                                3. ห้องสมุด  

  

  

3.  ครูให้นักเรียนรวมกลุ่มเดิม (จากแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 1) จากนั้น
มอบหมายให้นักเรียนแตล่ะกลุ่มรว่มกันศึกษาและรวบรวมข้อมลูเพือ่ให้
ทราบว่า พระยาพิชัยดาบหัก มีบทบาทส าคัญอย่างไรในการกอบกู้เอก
ราชของพระเจ้าตากสินมหาราช 

4.  นักเรียนแตล่ะกลุ่มร่วมกันศึกษาและรวบรวมข้อมลูเรื่อง พระยาพิชัย
ดาบหัก จากหนังสือเรียน ห้องสมดุ และใบความรู้ เรื่อง  

พระยาพิชัย (ทหารเอกแห่งพระเจา้ตาก) 
5.  ครูก าหนดประเด็นความรู้ในการศกึษาและรวบรวมข้อมลู ดังนี้ 

1) ประวัติของพระยาพิชัยดาบหัก 
2) ผลงาน หรือวีรกรรมที่ส าคญัของพระยาพิชัยดาบหัก 

6.  นักเรียนแตล่ะกลุ่มแบ่งหน้าท่ีความรับผดิชอบในการศึกษาความรู้ตาม
ความเหมาะสม หรือตามความสนใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ชั่วโมงที่ 2 
ขั้นที่ 3  อธิบายความรู้ 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้   :   —  ค าถามกระตุ้นความคิด 

 เพราะเหตุใดพระยาพิชัยดาบหัก  จึงขอ 
 ยอมตายตามสมเด็จพระเจ้าตากสิน 
 มหาราช 
 (เพราะตั้งใจไว้ว่าจะมีนายคนเดียว คือ  
 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และขอรบัใช้ 
 นายตลอดชีวิต) 

4.  สมาชิกในแต่ละกลุม่ผลัดกันอธิบายความรู้ในแตล่ะประเด็น       และ
ซักถามข้อสงสัยจนสมาชิกในกลุม่มีความรู้ความเข้าใจตรงกัน 

5.  นักเรียนร่วมกันสรุปประวตัิ ผลงาน หรือวีรกรรมที่ส าคญัของ 
พระยาพิชัยดาบหัก 

6.  นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 

 

 

ขั้นที่ 4  ขยายความเข้าใจ  
สื่อการเรียนรู้   :   ใบงานที่ 3.1   
 

4.  นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ว่า พระยาพิชัยดาบหัก มีบทบาทส าคญั
อย่างไรในการกอบกู้เอกราชของพระเจ้าตากสินมหาราช 

5.  นักเรียนร่วมกันสรุปบทบาทส าคญัของพระยาพิชัยดาบหักในการกอบกู้
เอกราชของพระเจ้าตากสินมหาราช 

6.  นักเรียนท าใบงานที่ 3.1 เรื่อง วีรกรรมพระยาพิชัยดาบหัก 
เป็นรายบุคคล  

 

 

ขั้นที่ 5  ตรวจสอบผล   

สื่อการเรียนรู้   :   ใบงานที่ 3.1    

4.  นักเรียนแลกเปลีย่นใบงานกันตรวจความถูกต้องตามที่ครูเฉลย 
ครูชมเชยนักเรียนท่ีตอบถูกทุกข้อ เพื่อเสริมก าลังใจ 

5.  นักเรียนร่วมกันบอกคุณคา่ของวีรกรรมของพระยาพิชัยดาบหัก 
ที่มีต่อแผ่นดินไทย และบอกแนวทางในการน าแบบอย่างท่ีดีใน 
ด้านความกล้าหาญ และความซื่อสัตย์จงรักภักดมีาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

 

 
7. การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ ์
ตรวจใบงานท่ี 3.1 ใบงานท่ี 3.1  ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์
สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบคุคล แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์
สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์
สังเกตความมีวินัย ใฝุเรียนรู้  มคีวามรับผิดชอบ 
และรักความเป็นไทย 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

 
 
 
 
 



8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 8.1 สื่อการเรียนรู ้
  1) หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.3  
  2) ใบความรู้ เรื่อง พระยาพิชัย (ทหารเอกแห่งพระเจ้าตาก) 
  3) ค าขวัญจังหวัดอุตรดิตถ์ 
  4) ใบงานที่ 3.1 เรื่อง วีรกรรมพระยาพิชัยดาบหัก 
 8.2 แหล่งการเรียนรู ้
  -  ห้องสมุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบความรู้ 
   

พระยาพิชัย (ทหารเอกแห่งพระเจ้าตาก) 
 พระยาพิชัยดาบหัก มีชื่อเดิมว่า จ้อย บ้านอยู่ที่เมืองพิชัย (จังหวัดอุตรดิตถ์ในปัจจุบัน) เกิดในสมัยอยุธยาตอนปลาย ซึ่ง
ตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ในวัยเด็กได้เรียนหนังสือกับพระครูวัดมหาธาตุ เมืองพิชัย จนรู้หนังสือ  และมี
ความสามารถในเรื่องหมัดมวย ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นทองดี และเริ่มอาชีพชกมวยเพ่ือหาเงินมาเลี้ยงชีพจนมีชื่อเสียงอยู่ในเขต
เมืองลับแล ทุ่งยั้ง สวางคบุรี และพิชัย (ปัจจุบันคืออ าเภอหนึ่งในจังหวัดอุตรดิตถ์) นายทองดีรู้จักพ่อค้าชาวจีนคนหนึ่งซึ่ง
เดินทางมาจากเมืองตาก พ่อค้าชาวจีนเล่าให้นายทองดีฟังว่า พระยาตาก เจ้าเมืองตากนิยมคนมีฝีมือ นายทองดีจึงออก
เดินทางไปชกมวยกับครูมวยที่มีชื่อเสียงของเมืองตาก ผลปรากฏว่า นายทองดีเป็นฝุายชนะ พระยาตากจึงให้รางวัลและ
ชักชวนเข้ารับราชการอยู่ที่เมืองตาก จนได้รับบรรดาศักดิ์เป็นหลวงพิชัยอาสา เมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่าใน พ.ศ. 
2310 หลวงพิชัยอาสาเป็นทหารเอกผูห้นึ่งทีไ่ดร้่วมสูร้บและกอบกู้กรุงศรีอยธุยาร่วมกับพระเจา้ตาก 
 เมื่อปี พ.ศ. 2325 หลังจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชถูกส าเร็จโทษด้วยการตัดพระเศียร  สมเด็จเจ้าพระยามหา
กษัตริย์ศึกเล็งเห็นว่า พระยาพิชัยเป็นขุนนางคู่พระทัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีที่มีฝีมือและซื่อสัตย์ จึงชวนพระยาพิชัยเข้ารับ
ราชการในแผ่นดินใหม่แต่พระยาพิชัยไม่ขอรับต าแหน่งด้วยท่านเป็นคนจงรักภักดีและซื่อสัตย์ต่อองค์ สมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช และถือคติที่ว่า “ข้าสองเจ้าบ่าวสองนายมิดี” จึงขอให้สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกส าเร็จโทษตนเป็นการถวาย
ชีวิตตายตามสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หลังจากท่านได้ถูกส าเร็จโทษ สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกได้ปราบดาภิเษกเป็นปฐมกษัตริย์         แห่งราชวงศ์จักรี
เฉลิมพระนามว่า พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช พระองค์จึงได้ทรงรับสั่งให้สร้างพระปรางค์น าอัฐิของท่าน
ไปบรรจุไว้ ณ วัดราชคฤห์วรวิหาร ซึ่งพระปรางค์นี้ก็ยังปรากฏสืบมาจนปัจจุบัน 
ที่มา : http://phichai.igetweb.com/index.php?mo=10&art=95395 

 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2325
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A9%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%84%E0%B8%A4%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://phichai.igetweb.com/index.php?mo=10&art=95395


ใบงานที่ 3.1 เรือ่ง  วรีกรรมพระยาพิชัยดาบหัก 
 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนตอบค าถามท่ีก าหนดให้ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ตอนอยู่ที่เมืองพิชัย พระยาพิชัยดาบหักประกอบอาชีพ           
         
 

7. พระยาพิชัยดาบหักเกิดในสมัย           
             
 

8. เพราะเหตุใดพระยาพิชัยจึงได้รับสมญานามว่า พระยาพิชัยดาบหัก       
          
  

9. พระยาพิชัยดาบหัก ไม่ขอต าแหน่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช เพราะ 
         
           

10. เชื้อสาย หรือทายาทของพระยาพิชัยดาบหักได้รับพระราชทานนามสกุล         
         
 
 
 
 
 
 
 
ตอนที่ 2 



ค าชี้แจง ให้นักเรียนเขียนความประทับใจ หรือชื่นชมในวีรกรรมของพระยาพิชัยดาบหัก 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เฉลย ใบงานที่ 3.1 เรือ่ง  วรีกรรมพระยาพิชัยดาบหัก    
 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนตอบค าถามท่ีก าหนดให้ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ตอนอยู่ที่เมืองพิชัย พระยาพิชัยดาบหักประกอบอาชีพ    ชกมวย      
         
 

2. พระยาพิชัยดาบหักเกิดในสมัย อยุธยาตอนปลาย ตรงกับรัชสมยัสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวบรมโกศ    
             
 

3. เพราะเหตุใดพระยาพิชัยจึงได้รับสมญานามว่า พระยาพิชัยดาบหัก เพราะได้ใช้ดาบคู่ไล่ฟันทหารพม่า   
จนดาบหัก  และไดร้ับการยกย่องในความกล้าหาญจนไดส้มญาวา่ พระยาพิชัยดาบหัก      
  

4. พระยาพิชัยดาบหัก ไม่ขอต าแหน่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช เพราะ 
มีความจงรักภักดีและซื่อสตัย์ต่อองค์สมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช และถือคติที่ว่า “ข้าสองเจ้าบา่วสองนายมิดี”  
 จึงขอให้ส าเร็จโทษตนเป็นการถวายชีวิตตายตามสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช       

5. เชื้อสาย หรือทายาทของพระยาพิชัยดาบหักได้รับพระราชทานนามสกุล   วิชัยขัทคะ     
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A


ตอนที่ 2 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนเขียนความประทับใจ หรือชื่นชมในวีรกรรมของพระยาพิชัยดาบหัก 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 

 
 (พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดลุยพินิจของครูผูส้อน) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรม   การท างานรายบุคคล 
 

ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 

 

ล าดับที ่
ชื่อ – สกุล 

ของผู้รบัการ 
ประเมนิ 

ความมีวินัย 
ความมีน้ าใจ 

เอื้อเฟื้อ 
เสียสละ 

การรบัฟัง 
ความคิดเหน็ 

การแสดง 
ความคิดเหน็ 

การตรงต่อ
เวลา 

รวม 
15  

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

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                              ............../.................../................ 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยา่งสม่ าเสมอ ให ้ 3    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให ้   2    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้ ให ้   1    คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 12 - 15 ด ี  
 8 - 11 พอใช้  
 ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง  

 
 
 

 
 
 
 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรม   การท างานกลุ่ม 
 

ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 
 

ล าดับที ่
ชื่อ – สกุล 

ของผู้รบัการ 
ประเมนิ 

ความร่วมมือ
กนัท ากิจกรรม 

การแสดงความ
คิดเหน็ 

การรบัฟังความ
คิดเหน็ 

ความตั้งใจ
ท างาน 

การแก้ไข
ปญัหา/หรือ

ปรบัปรุง
ผลงานกลุ่ม 

รวม 
15  

คะแนน 

 3  2  1  3  2  1  3  2  1  3  2  1  3  2  1 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                               ............../.................../................ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยา่งสม่ าเสมอ ให ้ 3    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให ้   2    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้ ให ้   1    คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 12 - 15 ด ี  
 8 - 11 พอใช้  
 ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง  

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  
ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 
 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
3 2 1 

1. รักชาติ ศาสน์ 
 กษัตริย ์

1.1  ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และบอกความหมายของ 
 เพลงชาต ิ

   

1.2 ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าท่ีของนักเรียน ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการ 
 ท างานกับสมาชิกในห้องเรียน 

   

1.3 เข้าร่วมกิจกรรมทีส่ร้างความสามคัคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อ 
 โรงเรียนและชุมชน 

   

1.4 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนบัถือ ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา 
 และเป็นตัวอย่างที่ดีของศาสนิกชน 

   

1.5 เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทีเ่กี่ยวกับสถาบัน 
 พระมหากษตัริยต์ามที่โรงเรียนและชุมชนจัดขึ้น ช่ืนชมในพระราชกรณียกิจ 
 พระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ 

   

2. ซ่ือสัตย์ สุจริต 2.1 ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริง    
2.2 ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวที่จะท าความผดิ ท าตาม
 สัญญาที่ตนให้ไว้กับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง และคร ู

   

2.3 ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง และเป็นแบบอย่างท่ีดีแกเ่พื่อนด้าน
 ความซื่อสัตย ์

   

3. มีวินัย รับผิดชอบ 3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัวและ 
 โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
 มีความรับผิดชอบ 

   

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1 ตั้งใจเรียน    
4.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน    
4.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูต้่างๆ    
4.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสอื เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยตี่างๆ 
 แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรยีน และเลือกใช้สื่อไดอ้ย่าง 
 เหมาะสม 

   

4.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู ้    
4.6 แลกเปลีย่นความรู้ ด้วยวิธีการต่างๆ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน    

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ต่อ) 
 
ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 
 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
3 2 1 

5. อยู่อย่างพอเพียง 5.1 ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยดั    
5.2 ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คณุค่า    
5.3 ใช้จ่ายอย่างประหยดัและมีการเกบ็ออมเงิน    

6. มุ่งมั่นในการ 
 ท างาน 

6.1 มีความตั้งใจและพยายามในการท างานท่ีได้รับมอบหมาย    
6.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานส าเร็จ    

7. รักความเป็นไทย 7.1  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย    
7.2 เห็นคุณคา่และปฏิบัตตินตามวัฒนธรรมไทย    

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครทู างาน    
8.2 อาสาท างาน ช่วยคิด ช่วยท า และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น    
8.3 ดูแล รักษาทรัพย์สมบตัิและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรยีน ชุมชน    
8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน    

 
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                              ............../.................../................ 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ ให้   3   คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้   2   คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง ให้   1   คะแนน 
 
 
  

       
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บันทึกหลังแผนการสอน 
 
  ด้านความรู้ 
        
        
  ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
        
        
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
        
        
  ด้านอ่ืนๆ  (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมทีม่ีปัญหาของนักเรียนเปน็รายบุคคล (ถ้ามี))  
        
        
 
 
  
  ปัญหา/อุปสรรค 
        
        
  แนวทางการแก้ไข 
        
        
 
 

ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ข้อเสนอแนะ      
        
   ลงชื่อ      
   (                     ) 
   ต าแหน่ง      
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4    ท้าวเทพสตรี ทา้วศรีสุนทร 
เวลา  1  ชั่วโมง 

1. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 ท้าวเทพสตรี ท้าวศรีสุนทร เป็นวีรสตรีไทยที่มีความกล้าหาญ สามารถปกปูองรักษาเมืองถลางจากการรุกราน 
ของกองทัพพม่าได้ส าเร็จ 
 
2. ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 2.1 ตัวชี้วัด 
  ส 4.3 ป.3/3 เล่าวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยท่ีมสี่วนปกปูองประเทศชาติ 

2.28 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
-   บอกวีรกรรมและผลงานที่ส าคัญของท้าวเทพสตรี ท้าวศรีสุนทรได้ 
 
3. สาระการเรียนรู้ 

3.27 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
- วีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่มีส่วนปกปูองประเทศชาติ เช่น ท้าวเทพสตรี ท้าวศรีสุนทร  

 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  (พิจารณาตามหลักสตูรสถานศึกษา) 
 
4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
 4.2 ความสามารถในการคิด 
  1) ทักษะการส ารวจค้นหา 
  2) ทักษะการวิเคราะห์ 
  3) ทักษะการสังเคราะห์ 
  4) ทักษะการเชื่อมโยง 
 4.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย   
 2. ใฝุเรียนรู้            
 3.  มุ่งม่ันในการท างาน 
 4.  รักความเป็นไทย 
 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 

 วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการสร้างความตระหนัก 
 

   



ขั้นที่  1  สังเกต 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้   :  — 

5. ครูสนทนาเกีย่วกับวีรกรรมของบรรพบุรุษไทย  จากน้ันให้นักเรียน
ช่วยกันยกตัวอย่างช่ือวีรสตรไีทยท่ีมีบทบาทส าคญัในการกอบกู้เอก
ราชในสมัยตา่งๆ เช่น สมเด็จพระสุริโยทัย พระสุพรรณ-กัลยา ท้าวสุร
นารี ท้าวเทพสตรี ท้าวศรีสุนทร  

6. ครูให้อาสาสมัครนักเรยีนที่ยกตัวอย่างช่ือวีรสตรไีทยได้ถูกต้องออกมา
เล่าถึงวีรกรรมที่ส าคัญอย่างคร่าวๆ ให้เพื่อนฟัง 

7. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนสังเกตการมสี่วนร่วมและบทบาทของ
สตรีในการกอบกู้เอกราชของบ้านเมืองในสมัยตา่งๆ 

8. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 

 ค าถามกระตุ้นความคิด 

 นักเรียนคิดว่า สตรีไทยในอดีตมีบทบาทส าคัญ
อย่างไรบ้าง 

  (พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลย
พินิจของครูผู้สอน) 

 

ขั้นที่  2  วิเคราะห์วิจารณ์   

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้   :    1. หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.3    
  2. ใบความรู ้  
  3. ห้องสมุด 

5. นักเรียนรวมกลุ่มเดมิ (จากแผนการจัดการเรยีนรู้ที่ 1) จากนั้น   ครูให้
นักเรียนแตล่ะกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง ท้าวเทพสตรี   ท้าวศรี
สุนทร จากหนังสือเรียน ห้องสมุด และใบความรู้ เรื่อง  

ท้าวเทพสตรี และท้าวศรสีุนทร (วีรสตรีผู้กล้าแห่งเมืองถลาง) 
6. ครูตั้งประเด็นค าถามให้นักเรยีนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะหเ์พื่อหา

ค าตอบ ดังนี ้
- สงครามเก้าทัพเกิดขึ้นในสมัยใด 
- การท าสงครามเก้าทัพของข้าศึกมจีุดมุ่งหมายใด 
- เพราะเหตุใด คณุหญิงจันและคณุมุก จึงต้องน ากองทัพสู้รบด้วย

ตนเอง 
- ชาวเมืองถลางมียุทธวิธีในการสูร้บอย่างไร 

7. นักเรียนแตล่ะกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ แล้วสรุปแนวค าตอบของกลุ่ม 
โดยครูตรวจสอบค าตอบ แล้วอธิบายเพิ่มเติมในค าตอบท่ีบกพร่อง 

8. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 

 ค าถามกระตุ้นความคิด 

 นักเรียนมีวิธีการเผยแพร่คุณความดี 
 ของวีรสตรีไทยอย่างไร 

(พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินจิ
ของครูผู้สอน) 

 
 
 
 

ขั้นที่  3  สรุป   

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้   :  — 

1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปปัจจัยส าคัญที่ท าให้เมืองถลางรอดพ้นจาก
การรุกรานของพม่าในการท าสงครามเก้าทัพ 

2. นักเรียนร่วมกันสรุปวีรกรรมทีส่ าคญัของท้าวเทพสตรี ท้าวศรี-สุนทร
ในการปกปูองและรักษาเมืองถลางไว้ 

3. นักเรียนและครรู่วมกันเสนอแนวทางในการน าคุณธรรมด้าน 
 ความกล้าหาญ และความเสียสละไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน 

  



 ชีวิตประจ าวัน  
 
 ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกวรีกรรมของบรรพบุรุษไทยที่สมาชิกกลุ่มสนใจ 1 ท่าน เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ศึกษาและ

รวบรวมความรู้มาจัดท าหนังสือเล่มเล็ก เรื่อง ประวัติและวรีกรรมของบรรพบุรุษไทย โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามที่ก าหนด ดังนี ้
7) การสรุปประวตัิของบรรพบุรุษไทย 
8) การสรุปผลงานและวรีกรรมของบรรพบุรุษไทย 
9) การวิเคราะห์คณุค่าผลงานและวีรกรรมของบรรพบุรุษไทย 

 

  นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 7  เร่ือง บรรพบุรุษไทย 
 

7. การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ ์
ประเมินการน าเสนอผลงาน แบบประเมินการน าเสนอผลงาน ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์
สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์
สังเกตความมีวินัย ใฝุเรียนรู้ มุ่งมัน่ในการท างาน 
และรักความเป็นไทย 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์
ตรวจหนังสือเล่มเล็ก เรื่อง ประวัตแิละวีรกรรม 
ของบรรพบุรุษไทย 

แบบประเมินหนังสือเล่มเล็ก  
เรื่อง ประวัติและวีรกรรมของบรรพบุรุษไทย 

ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

 

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 8.1 สื่อการเรียนรู ้
  1) หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.3  
  2) ใบความรู้ เรื่อง ท้าวเทพสตรี และท้าวศรีสุนทร (วีรสตรีผู้กล้าแห่งเมืองถลาง) 
 8.2 แหล่งการเรียนรู ้
  -  ห้องสมุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 

แบบประเมินหนังสือเลม่เล็ก เรื่อง ประวัติและวีรกรรมของบรรพบุรษุไทย 
 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1 การสรุปประวัติของบรรพบุรุษไทย    
2 การสรุปผลงานและวีรกรรมของบรรพบุรุษไทย    
3 การวิเคราะห์คุณค่าผลงานและวีรกรรมของบรรพบุรุษไทย    

                                                                                 รวม  
 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 
                                                                                   ............../.................../................ 

เกณฑ์การให้คะแนน  
 ดี = 3 
 พอใช้ = 2 
 ปรับปรุง = 1 
 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
  8 - 9 ดี 
  5 - 7 พอใช้ 
  ต่ ากว่า 5 ปรับปรุง 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
ใบความรู้ 
 

 

ท้าวเทพสตรี และท้าวศรีสุนทร (วีรสตรีผู้กลา้แห่งเมืองถลาง) 
 ท้าวเทพสตรีมีชื่อเดิมว่า จัน ส่วนท้าวศรีสุนทรเดิมชื่อ มุก เป็นน้องสาวของจัน จันและมุกเป็นบุตรีของนายทองค า ซึ่งเป็น
เจ้าเมืองถลาง กับนางศรีทอง มีพ่ีน้องทั้งหมด 5 คน จันเป็นลูกสาวคนโต ส่วนมุกเป็นลูกคนที่สอง จันได้แต่งงานกับนายภักดี
ภูธร บุตรชายนายกองเมืองนครศรีธรรมราช ส่วนมุกได้แต่งงานกับนายอาจซึ่งเป็นชาวกรุงเทพฯ ตามประวัติท่านทั้งสองนี้ได้
ฝึกฝนวิชาการต่อสู้มาตั้งแต่เด็กๆ  ต่อมานายภักดีภูธรได้เป็นพระยาถลาง จันจึงมีบรรดาศักดิ์เป็นคุณหญิง 
 ในสมัยรัชกาลที่ 1 พระยาถลาง ซึ่งเป็นสามีของคุณหญิงจันถึงแก่กรรม เมืองถลางจึงได้ขาดประมุข พ.ศ. 2328 พระ
เจ้าปดุงกษัตริย์พม่าได้ยกกองทัพครั้งใหญ่ที่เรียกว่า สงครามเก้าทัพ ซึ่งทุมเทกองทัพเข้ามาตีประเทศไทยถึง 5 ทาง โดยยก
กองทัพเรือ ส่วนหนึ่งประมาณ 3,000 คน เข้ามาทางภาคใต้ และตีเมืองตะกั่วทุ่ง และตะกั่วปุาแตก แล้วจึงยกทัพไปตีเมือง
ถลาง เมื่อทัพพม่ายกไปถึงเมืองถลาง ได้ยกพลขึ้นบก แล้วตั้งค่ายล้อมเมืองไว้ คุณหญิงจันจึงต้องบัญชาการรบเอง โดยคุณมุก
น้องสาวเป็นผู้ช่วย ได้สั่งให้ตั้งค่ายปูองกันพม่าขึ้นหลายค่าย โดยให้นายอาจซึ่งเป็นน้องเขยเป็นแม่ทัพคุมไว้ค่ายหนึ่ง และนาย
ทองพูนน้องชายคุมไว้อีกค่ายหนึ่ง คุณหญิงจันกับคุณมุกได้รวบรวมผู้หญิงหลายร้อยคนให้แต่งตัวเป็นชาย ส่วนคุณหญิงจัน
และคุณมุกแต่งตัวเป็นแม่ทัพและรองแม่ทัพสั่งให้ทหารยิงปืนใหญ่เข้าค่ายพม่า แล้วให้ทหารไทยโห่ร้องเพ่ือข่มขวัญฝุายพม่า 
สร้างกลยุทธ์โดยเอาทางมะพร้าวมารมควันให้ด าแล้วน ามาเป็นปืน เมื่อมองไกลๆ คล้ายอาวุธจริง จากนั้นเคลื่อนย้ายทหารเข้า
ในเวลากลางวัน และถอนทหารออกจากค่ายในเวลากลางคืน เพ่ือลวงฝุายพม่าว่ามีทหารจ านวนมาก ในที่สุดฝุายพม่าหลงกล
ไม่กล้าเข้าตีเมืองจนขาดเสบียงอาหารและต้องถอยหลังทัพกลับไป ด้วยกลอุบายดังกล่าวท าให้คุณหญิงจันและคุณมุกสามารถ
รักษาเมืองถลางไว้ได้ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกทรงทราบถึงวีรกรรมของคุณหญิงจันและคุณมุกน้องสาว จึง
โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งคุณหญิงจันเป็นท้าวเทพสตรี และแต่งตั้งคุณมุกเป็นท้าวศรีสุนทร ส่วนนายทองพูน น้องชายของ
คุณหญิงจันได้เป็นพระยาถลางครองเมืองถลางสืบไป 
 ในปัจจุบันได้มีการสร้างอนุสาวรีย์ท้าวเทพสตรีและท้าวศรีสุนทรแต่งกายแบบผู้หญิงไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ยืน
ถือดาบเคียงกันอยู่บนฐานคอนกรีตประดับหินอ่อน ตั้งอยู่กลางวงเวียนตรงสี่แยกท่าเรือ ต าบลศรีสุนทร อ าเภอถลาง จังหวัด
ภูเก็ต เพ่ือเป็นที่สักการะของคนทั่วไป และเป็นอนุสรณ์เพ่ือระลึกถึงคุณความดีที่ท่านท าให้แก่ชาติบ้านเมืองสืบต่อไป 
 

ที่มา : www.phuketdata.net/main/index.php?option=com...id. 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.phuketdata.net/main/index.php?option=com...id


แบบประเมิน     การน าเสนอผลงาน 
 

 

ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 
 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1 เนื้อหาละเอียดชัดเจน    
2 ความถูกต้องของเนื้อหา    
3 ภาษาท่ีใช้เข้าใจง่าย    
4 ประโยชน์ที่ได้จากการน าเสนอ    
5 วิธีการน าเสนอผลงาน    

                                                                                 รวม  
 

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 
                                                                                   ............../.................../................ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกบัรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน  ให ้ 3 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกบัรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่  ให ้ 2 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกบัรายการประเมินบางส่วน  ให ้ 1 คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 12 - 15 ด ี  
 8 - 11 พอใช้  
 ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



แบบสังเกตพฤติกรรม   การท างานกลุ่ม 
 

ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 
 

ล าดับที ่
ชื่อ – สกุล 

ของผู้รบัการ 
ประเมนิ 

ความร่วมมือ
กนัท ากิจกรรม 

การแสดงความ
คิดเหน็ 

การรบัฟังความ
คิดเหน็ 

ความตั้งใจ
ท างาน 

การแก้ไข
ปญัหา/หรือ

ปรบัปรุง
ผลงานกลุ่ม 

รวม 
15  

คะแนน 

 3  2  1  3  2  1  3  2  1  3  2  1  3  2  1 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                               ............../.................../................ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยา่งสม่ าเสมอ ให ้ 3    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให ้   2    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้ ให ้   1    คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 12 - 15 ด ี  
 8 - 11 พอใช้  
 ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง  

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  
ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 
 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
3 2 1 

1. รักชาติ ศาสน์ 
 กษัตริย ์

1.1  ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และบอกความหมายของ 
 เพลงชาต ิ

   

1.2 ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าท่ีของนักเรียน ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการ 
 ท างานกับสมาชิกในห้องเรียน 

   

1.3 เข้าร่วมกิจกรรมทีส่ร้างความสามคัคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อ 
 โรงเรียนและชุมชน 

   

1.4 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนบัถือ ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา 
 และเป็นตัวอย่างที่ดีของศาสนิกชน 

   

1.5 เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทีเ่กี่ยวกับสถาบัน 
 พระมหากษตัริยต์ามที่โรงเรียนและชุมชนจัดขึ้น ช่ืนชมในพระราชกรณียกิจ 
 พระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ 

   

2. ซ่ือสัตย์ สุจริต 2.1 ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริง    
2.2 ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวที่จะท าความผดิ ท าตาม
 สัญญาที่ตนให้ไว้กับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง และคร ู

   

2.3 ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง และเป็นแบบอย่างท่ีดีแกเ่พื่อนด้าน
 ความซื่อสัตย ์

   

3. มีวินัย รับผิดชอบ 3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัวและ 
 โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
 มีความรับผิดชอบ 

   

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1 ตั้งใจเรียน    
4.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน    
4.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูต้่างๆ    
4.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสอื เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยตี่างๆ 
 แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรยีน และเลือกใช้สื่อไดอ้ย่าง 
 เหมาะสม 

   

4.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู ้    
4.6 แลกเปลีย่นความรู้ ด้วยวิธีการต่างๆ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน    

 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ต่อ) 
 
ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 
 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
3 2 1 

5. อยู่อย่างพอเพียง 5.1 ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยดั    
5.2 ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คณุค่า    
5.3 ใช้จ่ายอย่างประหยดัและมีการเกบ็ออมเงิน    

6. มุ่งมั่นในการ 
 ท างาน 

6.1 มีความตั้งใจและพยายามในการท างานท่ีได้รับมอบหมาย    
6.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานส าเร็จ    

7. รักความเป็นไทย 7.1  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย    
7.2 เห็นคุณคา่และปฏิบัตตินตามวัฒนธรรมไทย    

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครทู างาน    
8.2 อาสาท างาน ช่วยคิด ช่วยท า และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น    
8.3 ดูแล รักษาทรัพย์สมบตัิและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรยีน ชุมชน    
8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน    

 
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                              ............../.................../................ 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ ให้   3   คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้   2   คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง ให้   1   คะแนน 
 
 
  

       
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บันทึกหลังแผนการสอน 
 
  ด้านความรู้ 
        
        
  ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
        
        
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
        
        
  ด้านอ่ืนๆ  (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมทีม่ีปัญหาของนักเรียนเปน็รายบุคคล (ถ้ามี))  
        
        
 
 
  
  ปัญหา/อุปสรรค 
        
        
  แนวทางการแก้ไข 
        
        
 
 

ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ข้อเสนอแนะ      
        
   ลงชื่อ      
   (                     ) 
   ต าแหน่ง      
 
 
 
 
 



บันทึกหลังหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน  
 
 ตอนที่ 1 นักเรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดของหน่วยการเรียนรู้ 
    ต่อไปนี้     ส 4.3  (ป.3/3)      
  ด้านความรู ้ 
          
          
     (จ านวน   คน  คิดเป็นร้อยละ                 ) 
  ด้านสมรรถนะส าคญัของผู้เรียน 
          
          
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
          
          
  ด้านอื่นๆ  (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมที่มีปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี)) 
          
          

 สรุปผลจากการประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) ประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
  ระดับคณุภาพดี จ านวน   คน คิดเป็นร้อยละ      
  ระดับคณุภาพพอใช้ จ านวน   คน คิดเป็นร้อยละ      
  ระดับคณุภาพปรับปรุง จ านวน   คน คิดเป็นร้อยละ      

 

  ปัญหา/อุปสรรค 
           
           
  แนวทางการแก้ไข 
           
           

 

ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ข้อเสนอแนะ        
           
       ลงช่ือ      
       (              ) 
                   ต าแหน่ง      



 
ตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณภาพนักเรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ด้านคุณภาพผู้เรียน) 

ร้อยละ 

มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสนุทรียภาพ  
1.13  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ

ออกก าลังกายสม่ าเสมอ   
 

1.14   มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  
 1.3    ปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะท่ีเสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย 
อุบัติเหตุ      และปัญหาทางเพศ  

 

 1.4    เห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
 1.5   มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีและให้เกียรติผู้อื่น  
 1.6   สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ  
มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค ์  

2.7   มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร    
  2.2    เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  
 2.3    ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง   
 2.4    ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
3.1  มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว   
  3.2    มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม  
 3.3    เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน   
 3.4    ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน  
มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คดิสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหา                     
ได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล 

 

4.1  สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง   
  4.2    น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง  
 4.3    ก าหนดเปูาหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ   
 4.4    มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ  
มาตรฐานที่ 5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  
5.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์   
  5.2    ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์  
 5.3    ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์   
 5.4    ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์  
มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดี   
  ต่ออาชีพสุจริต 

 

6.1  วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ   
  6.2    ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง  
 6.3    ท างานร่วมกับผู้อื่นได้   
 6.4    มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
     
     
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
               

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บนัทึก 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 7    บรรพบุรุษไทย 
เวลา  5  ชั่วโมง 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 ส 4.3 ป.3/3 เล่าวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยท่ีมสี่วนปกปูองประเทศชาติ 
 

2. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 ท้าวเทพสตรี ท้าวศรีสุนทร ชาวบ้านบางระจัน พระยาพิชัยดาบหัก และสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นบรรพบุรุษของไทยที่
ไดป้กปูองประเทศชาติให้เป็นเอกราช และสร้างความมั่นคงของชาติไทย วีรกรรมของบรรพบุรุษเป็นแบบอย่างที่ดใีนการปฏิบัติ
ตาม 
  

3. สาระการเรียนรู้ 
 3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  - วีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่มีส่วนปกปูองประเทศชาติ เช่น ท้าวเทพสตรี ท้าวศรีสุนทร ชาวบ้านบางระจัน  
   พระยาพิชัยดาบหัก สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น    
   (พิจารณาตามหลักสตูรสถานศึกษา) 
 

4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
 4.2 ความสามารถในการคิด 
  1) ทักษะการส ารวจค้นหา 
  2) ทักษะการวิเคราะห์ 
  3) ทักษะการสังเคราะห์ 
  4) ทักษะการเชื่อมโยง 
 4.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย   
 2. ใฝุเรียนรู้    
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
 4. รักความเป็นไทย 
 
6. ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 หนังสือเล่มเล็ก เรื่อง ประวัติและวีรกรรมของบรรพบุรุษไทย 
7. การวัดและการประเมินผล 
 7.1 การประเมินก่อนเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง บรรพบุรุษไทย 
 7.2 การประเมินระหว่างการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
  1) ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่อง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 



  2) ตรวจใบงานที่ 2.1 เรื่อง วีรชนค่ายบางระจัน 
  3) ตรวจใบงานที่ 3.1 เรื่อง วีรกรรมพระยาพิชัยดาบหัก 
  4) ประเมินการน าเสนอผลงาน 
  5) สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล 
    6) สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
    7) สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 7.3 การประเมินหลงัเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง บรรพบุรุษไทย 
 7.4 การประเมินชิน้งาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
  - ตรวจหนังสือเล่มเล็ก เรื่อง ประวัติและวีรกรรมของบรรพบุรุษไทย 
 
8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 7 เร่ือง บรรพบุรุษไทย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เร่ืองที่ 1   สมเด็จพระนเรศวรมหาราช                                          เวลา  1  ชั่วโมง 
วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการสร้างความตระหนัก 

 
ขั้นที่ 1 สังเกต 

12. ครูน าคลิปวิดีโอ ตอน สมเด็จพระนเรศวร ทรงประกาศอิสรภาพ มาเปิดให้นักเรียนดู จากนั้นให้สังเกตและวิเคราะห์ค า
ประกาศอิสรภาพของสมเด็จพระนเรศวร 

13. ครูตั้งประเด็นค าถามให้นักเรียนช่วยกันตอบ จากนั้นครูตรวจสอบค าตอบ และเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนใน 
ตอน พระนเรศวร ประกาศอิสรภาพ เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความเป็นมาของชาติ และความกล้าหาญ เสียสละของ
บรรพบุรุษ 
 

ขั้นที่ 2 วิเคราะห์วิจารณ์ 
3. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน ตามความสมัครใจ เพื่อร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จาก

หนังสือเรียน ห้องสมุด และใบความรู้ เรื่อง พระนเรศวรมหาราช (จอมกษัตริย์นักรบไทย) 
4. ครตูั้งประเด็นค าถามให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์เพื่อหาค าตอบ จากนั้นส่งตัวแทนกลุ่มออกมารายงานค าตอบ

ที่หน้าชั้นเรียน โดยครูและเพ่ือนๆ กลุ่มอ่ืนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง  
5. นักเรียนท าใบงานที่ 1.1 เรื่อง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นรายบุคคล เมื่อเสร็จแล้วน าส่งครูตรวจ 

 
ขั้นที่ 3 สรุป 
 นักเรียนร่วมกันสรุปวีรกรรมที่ส าคัญของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และแนวทางการน าแบบอย่างที่ดีไปประยุกต์ 
ใช้ในการปฏิบัติตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เร่ืองที่ 2   ชาวบ้านบางระจัน                                          เวลา  1  ชั่วโมง 
วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ 

 
ขั้นที่ 1 สังเกต ตระหนัก 

1. ครูน าบัตรภาพอนุสาวรีย์ชาวบ้านบางระจันมาให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนเล่าเรื่องราวการต่อสู้ของชาวบ้านบางระจัน 
ตามท่ีนักเรียนรู้ 

2. ครูให้นักเรียนรวมกลุ่มเดิม จากนั้นให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาและสืบค้นความรู้เกี่ยวกับวีรกรรมและผลงานของชาวบ้าน
บางระจัน  

3. ครูก าหนดจุดประสงค์ในการศึกษาและสืบค้นความรู้ 
 
ขั้นที่ 2  วางแผนปฏิบัติ 
 นักเรียนแต่ละกลุ่มท าความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์ที่ครูก าหนด จากนั้นร่วมกันวางแผนศึกษาและสืบค้นความรู้เรื่อง 
ชาวบ้านบางระจัน จากหนังสือเรียน และห้องสมุด 
 
ขั้นที่ 3  ลงมือปฏิบัติ 
 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาและสืบค้นความรู้ เรื่อง ชาวบ้านบางระจัน จากหนังสือเรียน ห้องสมุด และใบความรู้เรื่อง 
วีรชนค่ายบางระจัน ตามที่ได้วางแผนร่วมกัน แล้วบันทึกข้อมูลลงในสมุด 
 
ขั้นที่ 4  พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ 

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายและสรุปในแต่ละประเด็นตามที่ก าหนดจุดประสงค์ไว้ 
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาน าเสนอข้อมูลที่เป็นผลสรุปของกลุ่ม 
3. นักเรียนแต่ละคนท าใบงานที่ 2.1 เรื่อง วีรชนค่ายบางระจัน เมื่อท าเสร็จแล้วให้ตรวจความเรียบร้อย 

ก่อนน าส่งครู 
  
ขั้นที่ 5  สรุป 
 นักเรียนร่วมกันสรุปคุณค่าของวีรกรรมที่ส าคัญของชาวบ้านบางระจัน และแนวทางการน าแบบอย่างที่ดีไปประยุกต์ 
ใช้ในการปฏิบัติตน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เร่ืองที่ 3  พระยาพิชัยดาบหัก                                                                          เวลา  1-2 ชั่วโมง 
วิธีสอนแบบสบืเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E)                                                                                                            

 
ขั้นที่ 1  กระตุ้นความสนใจ (Engage) 

9. ครนู าค าขวัญจังหวัดอุตรดิตถ์มาให้นักเรียนอ่าน แล้วให้บอกความน่าสนใจของจังหวัดตามที่ปรากฏในค าขวัญ 
   จากนั้นนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า พระยาพิชัยดาบหัก มีความส าคัญ หรือมีความเก่ียวข้องกับจังหวัด 
   อุตรดิตถ์อย่างไร 

10. ครูอธิบายเพื่อเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจว่า พระยาพิชัยดาบหัก เป็นทหารเอกของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
 
ขั้นที่ 2  ส ารวจค้นหา (Explore) 

1. ครใูห้นักเรียนรวมกลุ่มเดิม แล้วให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ทราบว่า พระยาพิชัยดาบหัก  มี
บทบาทส าคัญอย่างไรในการกอบกู้เอกราชของพระเจ้าตากสินมหาราช 

2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาและรวบรวมข้อมูลเรื่อง พระยาพิชัยดาบหัก จากหนังสือเรียน ห้องสมุด  
และใบความรู้ เรื่อง พระยาพิชัย (ทหารเอกแห่งพระเจ้าตาก) 

3. ครูก าหนดประเด็นความรู้ในการศึกษาและรวบรวมข้อมูล แล้วนักเรียนแต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ     ใน
การศึกษาความรู้ตามความเหมาะสม หรือตามความสนใจ 

 
ขั้นที่ 3  อธิบายความรู้  (Explain) 
 สมาชิกในแต่ละกลุ่มผลัดกันอธิบายความรู้ในแต่ละประเด็น  แล้วร่วมกันสรุปประวัติ ผลงาน หรือวีรกรรมที่ส าคัญ 
ของพระยาพิชัยดาบหัก 
 
ขั้นที่ 4  ขยายความเข้าใจ (Expand) 

1. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ และสรุปบทบาทส าคัญของพระยาพิชัยดาบหักในการกอบกู้เอกราชของพระเจ้าตากสิน
 มหาราช 

2. นักเรียนท าใบงานที่ 3.1 เรื่อง วีรกรรมพระยาพิชัยดาบหัก เป็นรายบุคคล 
 
ขั้นที่ 5  ตรวจสอบผล  (Evaluate) 

5. นักเรียนแลกเปลี่ยนใบงานกันตรวจความถูกต้องตามที่ครูเฉลย ครูชมเชยนักเรียนที่ตอบถูกทุกข้อ เพ่ือเสริม
 ก าลังใจ 

6. นักเรียนร่วมกันบอกคุณค่าของวีรกรรมของพระยาพิชัยดาบหักที่มีต่อแผ่นดินไทย และบอกแนวทางในการ 
 น าแบบอย่างที่ดีในด้านความกล้าหาญ และความซื่อสัตย์จงรักภักดีมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 
 
 
 
 
 
 



เร่ืองที่ 4   ท้าวเทพสตรี ท้าวศรีสุนทร                                          เวลา  1  ชัว่โมง 
วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการสร้างความตระหนัก 

 
ขั้นที่ 1 สังเกต 

1. ครสูนทนาเก่ียวกับวีรกรรมของบรรพบุรุษไทย  จากนั้นให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างชื่อวีรสตรีไทยที่มีบทบาทส าคัญใน
การกอบกู้เอกราชในสมัยต่างๆ  

2. ครูให้อาสาสมัครนักเรียนที่ยกตัวอย่างชื่อวีรสตรีไทยได้ถูกต้องออกมาเล่าถึงวีรกรรมที่ส าคัญอย่างคร่าวๆ ให้เพ่ือนฟัง 
3. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนสังเกตการมีส่วนร่วมและบทบาทของสตรีในการกอบกู้เอกราชของบ้านเมือง 

ในสมัยต่างๆ 
 
ขั้นที่ 2 วิเคราะห์วิจารณ์ 

1. นักเรียนรวมกลุ่มเดิม เพื่อร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง ท้าวเทพสตรี ท้าวศรีสุนทร จากหนังสือเรียน ห้องสมุด    และใบ
ความรู้ เรื่อง ท้าวเทพสตรี และท้าวศรีสุนทร (วีรสตรีผู้กล้าแห่งเมืองถลาง) 

2. ครตูั้งประเด็นค าถามให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์เพื่อหาค าตอบ  
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ แล้วสรุปแนวค าตอบของกลุ่มโดยครูตรวจสอบค าตอบ แล้วอธิบายเพิ่มเติม 

ในค าตอบที่บกพร่อง 
 
ขั้นที่ 3 สรุป 

1. ครแูละนักเรียนร่วมกันสรุปปัจจัยส าคัญที่ท าให้เมืองถลางรอดพ้นจากการรุกรานของพม่าในการท าสงคราม 
เก้าทัพ 

2. นักเรียนร่วมกันสรุปวีรกรรมที่ส าคัญของท้าวเทพสตรี ท้าวศรีสุนทรในการปกปูองและรักษาเมืองถลางไว้ 
3. นักเรียนและครูร่วมกันเสนอแนวทางในการน าคุณธรรมด้านความกล้าหาญ และความเสียสละไปประยุกต์ 

ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 
 ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่สมาชิกกลุ่มสนใจ 1 ท่าน  

เพื่อน าข้อมูลที่ได้ศึกษาและรวบรวมความรู้มาจัดท าหนังสือเล่มเล็ก เรื่อง ประวัติและวีรกรรม 
ของบรรพบุรุษไทย โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามที่ก าหนด  

 
 นักเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 7 เร่ือง บรรพบุรุษไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 9.1 สื่อการเรียนรู ้
  1) หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.3 
  2) ใบความรู้ เรื่อง พระนเรศวรมหาราช (จอมกษัตริย์นักรบไทย) 
  3) ใบความรู้ เรื่อง วีรชนค่ายบางระจัน 
  4) ใบความรู้ เรื่อง พระยาพิชัย (ทหารเอกแห่งพระเจ้าตาก) 
  5) ใบความรู้ เรื่อง ท้าวเทพสตรี และท้าวศรีสุนทร (วีรสตรีผู้กล้าแห่งเมืองถลาง) 
  6) บัตรภาพ 
  7) คลิปวิดีโอ ตอน สมเด็จพระนเรศวร ทรงประกาศอิสรภาพ 
  8) ค าขวัญจังหวัดอุตรดิตถ์ 
  9) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
  10) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง วีรชนค่ายบางระจัน 
  11) ใบงานที่ 3.1 เรื่อง วีรกรรมพระยาพิชัยดาบหัก 
 9.2 แหล่งการเรียนรู ้
  -  ห้องสมุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 

แบบประเมินหนังสือเลม่เล็ก เรื่อง ประวัติและวีรกรรมของบรรพบุรษุไทย 
 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
1. การสรุปประวัติ 
 ของบรรพบุรุษไทย 

สรุปประวัติของบรรพบุรุษไทยท่ี
เลือกได้ถูกต้อง ชัดเจน 
และครบถ้วน   

สรุปประวัติของบรรพบุรุษไทยท่ี
เลือกได้ถูกต้อง ชัดเจน 
เป็นส่วนใหญ่  

สรุปประวัติของบรรพบุรุษไทย 
ที่เลือกได้ถูกต้องเป็นส่วนน้อย 
 

2. การสรุปผลงาน   
    และวีรกรรมของ 
 บรรพบรุุษไทย 

สรุปผลงานและวีรกรรมของ
บรรพบุรุษไทยท่ีเลือก 
ได้ถูกต้อง ชัดเจนและครบถ้วน  

สรุปผลงานและวีรกรรมของ 
บรรพบุรุษไทยท่ีเลือกได้ถูกต้อง  
ชัดเจนเป็นส่วนใหญ ่

สรุปผลงานและวีรกรรมของ 
บรรพบุรุษไทยท่ีเลือกได้ถูกต้อง 
เป็นส่วนน้อย 

3. การวิเคราะห์คุณค่า 
 ผลงานและวีรกรรม 
 ของบรรพบุรุษไทย 

วิเคราะหค์ุณคา่ผลงานและ
วีรกรรมของบรรพบุรุษไทย 
ที่เลือกได้ถูกต้อง  

วิเคราะหค์ุณคา่ผลงานและ
วีรกรรมของบรรพบุรุษไทย 
ที่เลือกได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ ่

วิเคราะหค์ุณคา่ผลงานและ
วีรกรรมของบรรพบุรุษไทย 
ที่เลือกได้ถูกต้องเป็นส่วนน้อย 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ได้คะแนน       คะแนนเตม็ 

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 
 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว  
 

1. ข้อใดคือวีรกรรมทีส่ าคัญของสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช 
 ก. ตั้งค่ายบางระจันขึ้น      
 ข. พนันชนไก่จนได้เมือง 
 ค. ต่อสู้กับพม่าจนดาบหัก 
 ง. ทรงกระท ายุทธหัตถีชนะพระมหาอุปราชา 
 
2. พระปรีชาสามารถของสมเดจ็พระนเรศวรมหาราชเกดิผลดี 
 แก่กรุงศรีอยุธยาอย่างไร 

ก. ชาวตะวันตกเดินทางเข้ามาค้าขาย      
ข. ข้าศึกศัตรไูม่กลา้เข้ามารุกราน 
ค. การค้าขายเจริญรุ่งเรือง 
ง. พม่ายอมเป็นเมืองขึ้น 

 
3. ถ้าต้องการไปสักการะอนสุาวรยี์ชาวบ้านบางระจัน ต้องไป 
 ที่จังหวัดใด 

ก. สิงห์บุรี      ข.   อ่างทอง             
ค. สุพรรณบุร ี ง.   ราชบุรี   

 
4. ข้อใดเป็นวีรกรรมของชาวบ้านบางระจันท่ีสมควรได้รับ 
 การยกย่อง 

ก. ปล้นปืนใหญ่จากคา่ยพม่า                   
ข. ท าอุบายชะลอทัพเจ้าอนุวงศ์                  
ค. เสียสละชีวิตเพื่อชาติบ้านเมือง 
ง. ช่วยพัฒนาท้องถิ่นในภาคกลาง 

 
5. ถ้าต้องการไปสักการะอนสุาวรยี์พระยาพิชัยดาบหัก ต้องไป 
 ที่จังหวัดใด 

ก. สุโขทัย               
ข. อุตรดิตถ์       
ค. จันทบุร ี      
ง. นครศรีธรรมราช 

 6. บรรพบุรุษไทยที่สูร้บกับพม่าจนดาบหัก คือใคร 
 ก. พระยาตาก      
 ข. พระยาพิชัย                    
 ค. พระยาจักร ี      
 ง. พระยาถลาง 
 
7. วีรกรรมของท้าวเทพสตรี และท้าวศรีสุนทร เกดิขึ้น 
 ในสมัยรัชกาลใด 

ก. รัชกาลที่ 1          ข.  รัชกาลที่ 3      
ค.  รัชกาลที่ 5  ง.  รัชกาลที่ 4 

      
 

8. คุณหญิงจันเอาชนะพม่าได้อย่างไร ท้ังที่เมืองถลาง 
 มีก าลังคนน้อยกว่า 

ก. แสร้งท าดีเพื่อล่อทหารพม่าเข้ามาในเมือง     
ข. ส่งคนออกไปเจรจาให้พม่าถอยทัพ 
ค. ใช้กลอุบายหลอกให้พม่าเข้าใจผิด 
ง. ใช้ยุทธวิธีแบบกองโจร 

 
9. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของบุคคลที่ควรไดร้ับการยกย่อง 
 ให้เป็นบุคคลส าคัญ 

ก. พัฒนาความเจรญิแก่ประเทศ      
ข. บ าเพ็ญประโยชน์แก่ท้องถิ่น 
ค. เสียสละให้แก่บ้านเมือง      
ง. มีฐานะร่ ารวย 

 
10.  การศึกษาวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยท าให้เราเกิดสิ่งใด 
  ก. ความอดทน 
  ข. ความเมตตา 
  ค. ความเสยีสละ     
  ง. ความภาคภูมิใจ 
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