
 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 

หนวยการเรียนรูท่ี 1 หลักฐานทางประวัติศาสตร 
เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร 
วิชา ส21105  ช่ือรายวิชา ประวัติศาสตร 3 กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1   ปการศึกษา 2565                     เวลา 50 นาที 
ผูสอน   อาจารยประจําวิชา อาจารย ศิริพรรณ คลายคลึง 
 

มาตรฐานการเรียนรู 
มาตรฐาน ส 4.1 เขาใจความหมาย ความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร สามารถใชวิธีการ

ทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตางๆ อยางเปนระบบ  

ตัวช้ีวัดช้ันป 
 ส 4.1 ม.2/1 ประเมินความนาเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตรในลักษณะตางๆ                                                                                                                      
จุดประสงคการเรียนรู 

1. นักเรียนสามารถอธิบายถึงวิธีการทางประวัติศาสตรได (K)  
2. นักเรียนทําตามข้ันตอนวิธีการทางประวัติศาสตรได (P) 

 3. เห็นความสําคัญในการศึกษาเรียนรูวิธีการทางประวัติศาสตร เพ่ือใชประเมินความนาเชื่อถือ 
ในการศึกษาประวัติศาสตร (A) 
สาระสําคัญ 
 วิธีการทางประวัติศาสตรเปนกระบวนการในการศึกษาเรื่องราวในอดีตเพ่ือจะไดทราบถึงความเปนมาใน
อดีตโดยการหาขอมูลและหลักฐานท่ีนาเชื่อถือท่ีสุดในการนํามาผานกระบวนการทางประวัติศาสตรเพ่ือนําเสนอ
ตอไป 
    
สาระการเรียนรู 

ความรู 
- วิธีการทางประวัติศาสตร 

ทักษะ/กระบวนการ 
  - ทักษะการคิดวิเคราะห   
  - ทักษะการแกไขปญหา    

 
 



คุณลักษณะอันพึงประสงค 
1. รักชาติ ศาสน กษัตริย   

 5. อยูอยางพอเพียง 
 
สมรรถนะสําคัญ 
 3. ความสามารถในการแกปญหา 
  
กิจกรรมการเรียนรู 

กิจกรรมนําเขาสูการเรียนรู 
 1. ครูชี้แจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ และเขาสูบทเรียน 

2. ครูใหนักเรียนรวมกันตอบคําถามในประเด็นท่ีวา วิธีการทางประวัติศาสตรนั้นสําคัญอยางไรใน
การศึกษาประวัติศาสตร (แนวคําตอบ เพราะเปนวิธีการท่ีทําใหสามารถศึกษาความนาเชื่อถือของหลักฐานอยาง
เปนข้ันตอนและไดมาซ่ึงขอมูลท่ีมีความเชื่อถือมากยิ่งข้ึน) 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 3. ครูทําการสอนนักเรียน เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตรโดยใชสื่อ PowerPoint ประกอบการอธิบาย 
เรียงลําดับเนื้อหา ดังนี้ 

- ความหมายและความสําคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร 
- ข้ันตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร  
ครูจะถามนักเรียนในระหวางท่ีทําการอธิบายเนื้อหาเปนระยะๆ เพ่ือตรวจสอบความเขาใจ 

ของนักเรียนกอนเขาสูเนื้อหาตอไป 
4.ครูใหนักเรียนทํากิจกรรม”บัตรคํานี้คือข้ันตอนวิธีการทางประวัติศาสตรใด” โดยสุมเรียกนักเรียนมาจับ
บัตรคํากรณีตัวอยางข้ันตอนทางประวัติศาสตร แลวอานใหเพ่ือนฟง 
5. ครูใหนักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นวา บัตรคําใบนี้ เปนวิธีการทางประวัติศาสตรข้ันตอนใด เพราะ

อะไร 
6. เม่ือไดคําตอบก็บันทึกลงใน สมุดวิชาประวัติศาสตร 
กิจกรรมรวบยอด 
6. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปประเด็นสําคัญของกิจกรรมภายในหองเรียน 
 

ส่ือการเรียนรู  
1. PowerPoint ประกอบการอธิบาย เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร 
2. บัตรคํา 

แหลงการเรียนรู 
 1. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ประวัติศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 (วพ.) 
 
 



 
การวัดและการประเมินผล 

      เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 
สาระสําคัญ 
วิ ธี ก า ร ท า ง ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร เ ป น
กระบวนการในการศึกษาเรื่องราวใน
อดีตเพ่ือจะไดทราบถึงความเปนมาใน
อดีตโดยการหาขอมูลและหลักฐานท่ี
น า เ ชื่ อ ถื อ ท่ี สุ ด ใ น ก า ร นํ า ม า ผ า น
กระบวนการทางประวัติศาสตร เ พ่ือ
นําเสนอตอไป 
 

สมุดวิชา
ประวัติศาสตร 

แบบประเมิน การใหคะแนน 
 แบบฝกหัด วิธีการทาง
ประวัติศาสตร 

 

ใชเกณฑ Rubrics  
score ไดคะแนน 
ตั้งแตรอยละ 50  
ข้ึนไปผานเกณฑ 

ส 4.1 ม.2/1 ประเมินความนาเชื่อถือ
ของหลักฐานทางประวัติศาสตรใน
ลักษณะตางๆ                                                                                                                      

 
สมุดวิชา

ประวัติศาสตร 

 
แบบประเมิน การใหคะแนน 
แบบฝกหัด วิธีการทาง
ประวัติศาสตร 
  

 
ใชเกณฑ Rubrics  
score ไดคะแนน 
ตั้งแตรอยละ 50  
ข้ึนไปผานเกณฑ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
1. รักชาติ ศาสน กษัตริย   
5. อยูอยางพอเพียง 

ผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค 

แบบประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 

ใชเกณฑ Rating  
scale ไดคะแนน 
ตั้งแตระดับพอใช 
ข้ึนไปผานเกณฑ 

สมรรถนะสําคัญ 
3. ความสามารถในการแกปญหา 
 

ผลการประเมิน
สมรรถนะสําคัญ 

แบบประเมินสมรรถนะ
สําคัญ 

ใชเกณฑ Rating  
scale ไดคะแนน 
ตั้งแตระดับพอใช 
ข้ึนไปผานเกณฑ 

 
 

 

 

 

 

 

 



บันทึกหลังการสอน 

 

1.ผลการสอน 

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

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

                      

2.ปญหา/อุปสรรค 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

  

3.ขอเสนอแนะ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

   ลงชื่อ                                                ผูสอน 

             (นางสาวศิริพรรณ    คลายคลึง) 

                        อาจารยประจําวิชา 

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

ลงชื่อ                                       

              (อาจารยวรรณา   หกประเสริฐ) 

หัวหนากลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

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

  ลงชื่อ 

             

                ( อาจารย ดร.สดุารัตน   ศรีมา ) 

                           รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

                    โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

                                                       ….………./……………./………………. 



 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 

หนวยการเรียนรูท่ี 1 หลักฐานทางประวัติศาสตร 
เรื่อง หลักฐานทางประวัติศาสตร 
วิชา ส21105  ช่ือรายวิชา ประวัติศาสตร 1 กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1   ปการศึกษา 2565                     เวลา 50 นาที 
ผูสอน  อาจารย ศิริพรรณ คลายคลึง 
 

มาตรฐานการเรียนรู 

มาตรฐาน ส 4.1 เขาใจความหมาย ความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร สามารถใชวิธีการ

ทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตางๆ อยางเปนระบบ  

ตัวช้ีวัดช้ันป 
 ส 4.1 ม.2/1 ประเมินความนาเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตรในลักษณะตางๆ                                                                                                                      
จุดประสงคการเรียนรู 

1. นักเรียนสามารถอธิบายถึงหลักฐานทางประวัติศาสตรแตละประเภทได (K)  
2. วิเคราะหและจําแนกหลักฐานทางประวัติศาสตรได (P) 

 3. เห็นความสําคัญในการศึกษาเรียนรูหลักฐานทางประวัติศาสตร เพ่ือใชประเมินความนาเชื่อถือ 
ในการศึกษาประวัติศาสตร (A) 
สาระสําคัญ 

หลักฐานทางประวัติศาสตรมีความสําคัญในข้ันตอนของวิธีการทางประวัติศาสตรเพราะจะทําใหไดงาน
เขียนทางประวัติศาสตรท่ีนาเชื่อถือ และเปนประโยชนทางวิชาการตอไป 
สาระการเรียนรู 

ความรู 
- ประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร 

ทักษะ/กระบวนการ 
  - ทักษะการคิดวิเคราะห   - ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง 
  - ทักษะการแกไขปญหา    
คุณลักษณะอันพึงประสงค 

1.รักชาติ ศาสน กษัตริย   

2. อยูอยางพอเพียง 



สมรรถนะสําคัญ 
1. ความสามารถในการแกปญหา 

กิจกรรมการเรียนรู 
 กิจกรรมนําเขาสูการเรียนรู 

1. ครูชี้แจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ และเขาสูบทเรียน 
2. ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 5 ขอ  
3. ครูใหนักเรียนรวมกันตอบคําถามในประเด็นท่ีวา หลักฐานทางประวัติศาสตรคืออะไรและเราใช

หลักฐานทางประวัติศาสตรเพ่ืออะไร ใหนักเรียนชวยกันตอบ (แนวคําตอบ หลักฐานทางประวัติศาสตร คือรองรอย
การกระทําของมนุษยในอดีตท่ียังหลงเหลืออยูในปจจุบัน เราใชหลักฐานทางประวัติศาสตรเพ่ือการสืบคนความจริง 
ขอเท็จจริงของเรื่องราวและเหตุการณท่ีเกิดข้ึนแกสังคมมนุษยในอดีต) 

 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 4. ครูทําการสอนนักเรียน เรื่อง หลักฐานทางประวัติศาสตร โดยใชสื่อ PowerPoint ประกอบการอธิบาย 
เรียงลําดับเนื้อหา ดังนี้ 

- ประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร 
- หลักฐานทางประวัติศาสตรสมัยอยุธยา 
ครูจะถามนักเรียนในระหวางท่ีทําการอธิบายเนื้อหาเปนระยะๆ เพ่ือตรวจสอบความเขาใจ 

ของนักเรียนกอนเขาสูเนื้อหาตอไป 
5.ครูใหนักเรียนทําใบงาน หลักฐานทางประวัติศาสตร 
กิจกรรมรวบยอด 
6. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปประเด็นสําคัญของกิจกรรมภายในหองเรียน 

ส่ือการเรียนรู  
1. PowerPoint ประกอบการอธิบาย เรื่อง หลักฐานทางประวัติศาสตร 

แหลงการเรียนรู  
1. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ประวัติศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 (วพ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวัดและการประเมินผล 
      เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการ

ประเมิน 
สาระสําคัญ 
ห ลั ก ฐ า น ท า ง ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร มี
ความสําคัญในข้ันตอนของวิธีการทาง
ประวัติศาสตรเพราะจะทําใหไดงาน
เขียนทางประวัติศาสตรท่ีนาเชื่อถือ และ
เปนประโยชนทางวิชาการตอไป 
 

ใบงาน หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร 

แบบประเมิน การ
ใหคะแนน ใบงาน 
ใบงาน หลักฐาน
ทางประวัติศาสตร 

 

ใชเกณฑ 
Rubrics  
score ไดคะแนน 
ตั้งแตรอยละ 50  
ข้ึนไปผานเกณฑ 

ส 4.1 ม.2/1 ประเมินความนาเชื่อถือ
ของหลักฐานทางประวัติศาสตรใน
ลักษณะตางๆ   

ใบงาน หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร 

 

แบบประเมิน การ
ใหคะแนน ใบงาน 
ห ลั ก ฐ า น ท า ง
ประวัติศาสตร 
 

ใชเกณฑ 
Rubrics  
score ไดคะแนน 
ตั้งแตรอยละ 50  
ข้ึนไปผานเกณฑ 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 
1.รักชาติ ศาสน กษัตริย   
2. อยูอยางพอเพียง 
 
 

ผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค 

แบบประเมิน 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค 

เกณฑการ
ประเมิน : ใช
เกณฑ Rating 

Scale นักเรียนท่ี
ไดคะแนนตั้งแต
ระดับพอใชข้ึนไป
จึงจะผานเกณฑ 

สมรรถนะสําคัญ 
1. ความสามารถในการแกปญหา 
 

ผลการประเมิน
สมรรถนะสําคัญ 

แบบประเมิน
สมรรถนะสําคัญ 

เกณฑการ
ประเมิน : ใช
เกณฑ Rating 

Scale นักเรียนท่ี
ไดคะแนนตั้งแต
ระดับพอใชข้ึนไป
จึงจะผานเกณฑ 

 
 
 
 
 



 
บันทึกหลังการสอน 

 

1.ผลการสอน 

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

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

                      

2.ปญหา/อุปสรรค 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

  

3.ขอเสนอแนะ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

   ลงชื่อ                                                ผูสอน 

             (นางสาวศิริพรรณ    คลายคลึง) 

                        อาจารยประจําวิชา 

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

ลงชื่อ                                       

              (อาจารยวรรณา   หกประเสริฐ) 

หัวหนากลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

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

  ลงชื่อ 

               ( อาจารย ดร.สุดารัตน   ศรีมา ) 

                           รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

                    โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

                                                       ….………./……………./………………. 



          
แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 

หนวยการเรียนรูท่ี 1 หลักฐานทางประวัติศาสตร 
เรื่อง การประเมินคุณคาของหลักฐาน 
วิชา ส21105  ช่ือรายวิชา ประวัติศาสตร 3 กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1   ปการศึกษา 2565                     เวลา 50 นาที 
ผูสอน  อาจารย ศิริพรรณ คลายคลึง 
 

มาตรฐานการเรียนรู 
มาตรฐาน ส 4.1 เขาใจความหมาย ความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร สามารถใชวิธีการ

ทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตางๆ อยางเปนระบบ  

ตัวช้ีวัดช้ันป 
 ส 4.1 ม.2/1 ประเมินความนาเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตรในลักษณะตางๆ                                                                                                                       
จุดประสงคการเรียนรู 

1. อธิบายวิธีการประเมินความนาเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร (K)  
2. วิเคราะหประเมินความนาเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร (P) 

 3. เห็นความสําคัญในการใชวิธีการประเมินความนาเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตรมาประยุกตใช
ในชีวิตประจําวัน (A) 
สาระสําคัญ 
 การตรวจสอบและประเมินหลักฐานแบงเปน 2 ลักษณะคือการประเมินภายนอกและการประเมิน ภายใน 
การตรวจสอบและประเมินหลกฐานจะทําใหเกิดความนาเชื่อถือและสามารถเลือกขอมูลท่ีเชื่อถือไดไปใชประโยชน
ตอไป 
 
สาระการเรียนรู 

ความรู 
-การประเมินคุณคาของหลักฐานประวัติศาสตร 
 
ทักษะ/กระบวนการ 

  - ทักษะการคิดวิเคราะห   - ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง 
  - ทักษะการแกไขปญหา    

 



คุณลักษณะอันพึงประสงค 
1.รักชาติ ศาสน กษัตริย   

2. อยูอยางพอเพียง 

สมรรถนะสําคัญ 
1. ความสามารถในการแกปญหา 

  
กิจกรรมการเรียนรู 
 กิจกรรมนําเขาสูการเรียนรู 

1. ครูชี้แจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ และเขาสูบทเรียน 
2.  ครูสนทนาซักถามนักเรียนวาการรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตรจําเปนตองมีการตรวจสอบ 

หรือไมอยางไรใหนักเรียนชวยกันตอบ เชื่อมโยงไปสเนื้อหาท่ีจะเรียน (แนวคําตอบ จําเปนอยางยิ่งเพราะ จะ
สามารถทําใหหลักฐานท่ีเราไดมานั้นมีการประเมินคาและมีน้ําหนักความหนาเชื่อถือมากยิ่งข้ึน) 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 4. ครูทําการสอนนักเรียน เรื่อง การประเมินคุณคาของหลักฐานทางประวัติศาสตร โดยใชสื่อ 
PowerPoint ประกอบการอธิบาย เรียงลําดับเนื้อหา ดังนี้ 

- การประเมินหลักฐานภายใน 
- การประเมินหลักฐานภายนอก 
ครูจะถามนักเรียนในระหวางท่ีทําการอธิบายเนื้อหาเปนระยะๆ เพ่ือตรวจสอบความเขาใจ 

ของนักเรียนกอนเขาสูเนื้อหาตอไป 
5.ครูใหนักเรียนทําใบงาน การประเมินหลักฐานทางประวัติศาสตร 
กิจกรรมรวบยอด 
6. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปประเด็นสําคัญของกิจกรรมภายในหองเรียน 

ส่ือการเรียนรู  
1. PowerPoint ประกอบการอธิบาย เรื่อง การประเมินคุณคาของหลักฐานทางประวัติศาสตร 

แหลงการเรียนรู 
 1. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ประวัติศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 (วพ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวัดและการประเมินผล 
 

      เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการ
ประเมิน 

สาระสําคัญ 
การตรวจสอบและประเมินหลักฐาน
แบงเปน 2 ลักษณะคือการประเมิน
ภายนอกและการประเมิน ภายใน การ
ตรวจสอบและประเมินหลกฐานจะทําให
เกิดความนาเชื่อถือและสามารถเลือก
ขอมูลท่ีเชื่อถือไดไปใชประโยชนตอไป 
 

ใบงาน การประเมิน
หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร 

แบบประเมิน การ
ใหคะแนน ใบงาน 
ใบงาน การประเมิน
ห ลั ก ฐ า น ท า ง
ประวัติศาสตร 

 

ใชเกณฑ 
Rubrics  
score ไดคะแนน 
ตั้งแตรอยละ 50  
ข้ึนไปผานเกณฑ 

ส 4.1 ม.2/1 ประเมินความนาเชื่อถือ
ของหลักฐานทางประวัติศาสตรใน
ลักษณะตางๆ   

ใบงาน การประเมิน
ห ลั ก ฐ า น ท า ง
ประวัติศาสตร 

แบบประเมิน การ
ใหคะแนน ใบงาน 
ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ห ลั ก ฐ า น ท า ง
ประวัติศาสตร 

ใชเกณฑ 
Rubrics  
score ไดคะแนน 
ตั้งแตรอยละ 50  
ข้ึนไปผานเกณฑ 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 
1.รักชาติ ศาสน กษัตริย   
2. อยูอยางพอเพียง 
 
 

ผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค 

แบบประเมิน 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค 

เกณฑการ
ประเมิน : ใช
เกณฑ Rating 

Scale นักเรียนท่ี
ไดคะแนนตั้งแต
ระดับพอใชข้ึนไป
จึงจะผานเกณฑ 

สมรรถนะสําคัญ 
1. ความสามารถในการแกปญหา 
 

ผลการประเมิน
สมรรถนะสําคัญ 

แบบประเมิน
สมรรถนะสําคัญ 

เกณฑการ
ประเมิน : ใช
เกณฑ Rating 

Scale นักเรียนท่ี
ไดคะแนนตั้งแต
ระดับพอใชข้ึนไป
จึงจะผานเกณฑ 

 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน 

 

1.ผลการสอน 

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

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

                      

2.ปญหา/อุปสรรค 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

  

3.ขอเสนอแนะ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

   ลงชื่อ                                                ผูสอน 

             (นางสาวศิริพรรณ    คลายคลึง) 

                        อาจารยประจําวิชา 

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

ลงชื่อ                                       

              (อาจารยวรรณา   หกประเสริฐ) 

หัวหนากลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

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

  ลงชื่อ 

             

                ( อาจารย ดร.สดุารัตน   ศรีมา ) 

                           รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

                    โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

        ….………./……………./………………. 

 



 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 

หนวยการเรียนรูท่ี 1 หลักฐานทางประวัติศาสตร 
เรื่อง การตีความหลักฐาน 
วิชา ส22105  ช่ือรายวิชา ประวัติศาสตร 3 กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1   ปการศึกษา 2565                     เวลา 50 นาที 
ผูสอน   อาจารย ศิริพรรณ คลายคลึง 
 

มาตรฐานการเรียนรู 
มาตรฐาน ส 4.1 เขาใจความหมาย ความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร สามารถใชวิธีการ

ทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตางๆ อยางเปนระบบ  

 

ตัวช้ีวัดช้ันป 
 ส 4.1 ม.2/3 เห็นความสําคัญของการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตรท่ีนาเชื่อถือ                                                                                                                
จุดประสงคการเรียนรู 

1. อธิบายวิธีการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตรได (K)  
2. นักเรียนสามารถเขียนตีความหลักฐานทางประวัติศาสตรได(P) 

 3. เห็นความสําคัญในการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร (A) 
สาระสําคัญ 
 การตีความทางประวัติศาสตร เปนข้ันตอนในการแปลความ เรียบเรียง และอธิบายความเก่ียวกับ
ความหมาย ท่ี แทจริงของหลักฐานทางประวัติศาสตร เพ่ือใหเปนท่ีเขาใจตรงกัน 
 
สาระการเรียนรู 

ความรู 
-การตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร 
 
 
ทักษะ/กระบวนการ 

  - ทักษะการคิดวิเคราะห   - ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง 
  - ทักษะการแกไขปญหา    



 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 

1.รักชาติ ศาสน กษัตริย   

2. อยูอยางพอเพียง 

 
สมรรถนะสําคัญ 

1. ความสามารถในการแกปญหา 
  
กิจกรรมการเรียนรู 
 
 กิจกรรมนําเขาสูการเรียนรู 

1. ครูชี้แจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ และเขาสูบทเรียน 
2.  ครูสนทนาซักถามนักเรียนวาทําไมเราจึงตองตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร 

 (แนวคําตอบ จําเปนอยางยิ่งเพราะ จะสามารถทําใหหลักฐานท่ีเราไดมานั้นมีการประเมินคาและมีน้ําหนักความ
หนาเชื่อถือมากยิ่งข้ึน) 

 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 4. ครูทําการสอนนักเรียน เรื่อง การตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร โดยใชสื่อ PowerPoint 
ประกอบการอธิบาย เรียงลําดับเนื้อหา ดังนี้ 

- การตีความข้ันตน 
- การตีความข้ันลึก 
ครูจะถามนักเรียนในระหวางท่ีทําการอธิบายเนื้อหาเปนระยะๆ เพ่ือตรวจสอบความเขาใจ 

ของนักเรียนกอนเขาสูเนื้อหาตอไป 
5.ครูใหนักเรียนรวมกันตีความข้ันตนและข้ันลึก “จดหมายเหตุฟอรบัง” โดยใหนักเรียนรวมกันสืบคนคํา

ราชาศัพทและคําตาง ๆ ท่ีไมรูความหมายในจดหมายเหตุและแปลความหมายไปพรอม ๆ กัน จากนั้นจดบันทึก
การตีความ จดหมายเหตุฟอรบังลงสมุดวิชาประวัติศาสตร 

กิจกรรมรวบยอด 
6. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปประเด็นสําคัญของกิจกรรมภายในหองเรียน 

 
ส่ือการเรียนรู  

1. PowerPoint ประกอบการอธิบาย เรื่อง การตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร 
แหลงการเรียนรู 
 1. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ประวัติศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 (วพ.) 
 
 



การวัดและการประเมินผล 

      เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการ
ประเมิน 

สาระสําคัญ 
การตีความทางประวัติศาสตร  เปน
ข้ันตอนในการแปลความ เรียบเรียง และ
อธิบายความเก่ียวกับความหมาย ท่ี 
แทจริงของหลักฐานทางประวัติศาสตร 
เพ่ือใหเปนท่ีเขาใจตรงกัน 

การตีความ จดหมาย
เหตุฟอรบัง (สมุดวิชา
ประวัติศาสตร) 

แบบประเมิน การ
ใหคะแนน การ
ตีความ จดหมาย
เหตุฟอรบัง (สมุด
วิชาประวัติศาสตร) 

ใชเกณฑ 
Rubrics  
score ไดคะแนน 
ตั้งแตรอยละ 50  
ข้ึนไปผานเกณฑ 

ส 4.1 ม.2/3 เห็นความสําคัญของการ
ตีความหลักฐานทางประวัติศาสตรท่ี
นาเชื่อถือ 

การตีความ จดหมาย
เหตุฟอรบัง (สมุดวิชา
ประวัติศาสตร) 

แบบประเมิน การ
ใหคะแนน การ
ตีความ จดหมาย
เหตุฟอรบัง (สมุด
วิชาประวัติศาสตร) 

ใชเกณฑ 
Rubrics  
score ไดคะแนน 
ตั้งแตรอยละ 50  
ข้ึนไปผานเกณฑ 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 
1.รักชาติ ศาสน กษัตริย   
2. อยูอยางพอเพียง 
 
 

ผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค 

แบบประเมิน 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค 

เกณฑการ
ประเมิน : ใช
เกณฑ Rating 

Scale นักเรียนท่ี
ไดคะแนนตั้งแต
ระดับพอใชข้ึนไป
จึงจะผานเกณฑ 

สมรรถนะสําคัญ 
1. ความสามารถในการแกปญหา 
 

ผลการประเมิน
สมรรถนะสําคัญ 

แบบประเมิน
สมรรถนะสําคัญ 

เกณฑการ
ประเมิน : ใช
เกณฑ Rating 

Scale นักเรียนท่ี
ไดคะแนนตั้งแต
ระดับพอใชข้ึนไป
จึงจะผานเกณฑ 

 
 

 

 

 



บันทึกหลังการสอน 

 

1.ผลการสอน 

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

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

                      

2.ปญหา/อุปสรรค 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

  

3.ขอเสนอแนะ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

   ลงชื่อ                                                ผูสอน 

             (นางสาวศิริพรรณ    คลายคลึง) 

                        อาจารยประจําวิชา 

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

ลงชื่อ                                       

              (อาจารยวรรณา   หกประเสริฐ) 

หัวหนากลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

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

  ลงชื่อ 

             

                ( อาจารย ดร.สดุารัตน   ศรีมา ) 

                           รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

                    โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

        ….………./……………./………………. 

 



 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 

หนวยการเรียนรูท่ี 2 การสถาปนาอาณาจักรอยุธยาและการเมืองการปกครองสมัยอยุธยา 
เรื่อง การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา 
วิชา ส22105  ช่ือรายวิชา ประวัติศาสตร 3 กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษชขจา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1   ปการศึกษา 2565                     เวลา 50 นาที 
ผูสอน  อาจารย ศิริพรรณ คลายคลึง 
 

มาตรฐานการเรียนรู 
มาตรฐาน ส 4.3 เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจ 

  และธํารงความเปนไทย 

ตัวช้ีวัดช้ันป 
 ส 4.3 ม.2/1 วิเคราะหพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรีในดานตาง ๆ  
 
จุดประสงคการเรียนรู 

1. อธิบายเก่ียวกับการสถาปนาอาณาจักรอยุธยา (K)  
2. วิเคราะหเก่ียวกับการสถาปนาอาณาจักรอยุธยา (P) 

 3. เห็นความสําคัญในการศึกษา เรียนรูเรื่องราวเก่ียวกับอาณาจักรอยุธยา เพ่ือนําความรูมาพัฒนาตนเอง 
และประเทศชาติท้ังในปจจุบันและอนาคต (A) 
สาระสําคัญ 
 กอนการสถาปนาอาณาจักรอยุธยา มีแควนตาง ๆ ตั้งอยูกอนแลว พระเจาอูทองทรงรวบรวมดินแดน และ
สถาปนาอาณาจักรอยุธยา ซ่ึงตองดูหลักฐานทางประวัติศาสตรท้ังในประเทศและตางประเทศเพ่ือวิเคราะห
เหตุการณจากหลักฐานท่ีปรากฏ  
 
สาระการเรียนรู 

ความรู 
-การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา 
-หลักฐานและขอสันนิษฐาน 

ทักษะ/กระบวนการ 
  - ทักษะการคิดวิเคราะห   - ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง 
  - ทักษะการแกไขปญหา    



 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 

1.รักชาติ ศาสน กษัตริย   

2. อยูอยางพอเพียง 

 
สมรรถนะสําคัญ 

1. ความสามารถในการแกปญหา 
  
กิจกรรมการเรียนรู 
 
 กิจกรรมนําเขาสูการเรียนรู 

1. ครูชี้แจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ และเขาสูบทเรียน 
2.  ครูสนทนาซักถามนักเรียนวาใครเปนผูกอตั้งอาณาจักรอยุธยา แลวเม่ือพูดถึงอาณาจักรอยุธยาแลวนึก

ถึงสิ่งใด 
 (แนวคําตอบ สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1 พระเจาอูทอง ซ่ึงทานทรงรวบรวมดินแดน และสถาปนาอาณาจักรอยุธยา 
แตกอนหนานั้นก็มีแควน ตาง ๆ ท่ีตั้งกอนมาอยูแลว ) 

 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 4. ครูทําการสอนนักเรียน เรื่อง การสถาปนาอยุธยา โดยใชสื่อ PowerPoint ประกอบการอธิบาย 
เรียงลําดับเนื้อหา ดังนี้ 

- จุดเริ่มตนการสถาปนาอาณาจักรอยุธยา 
- หลักฐานการสถาปนาและขอสันนิษฐาน 
ครูจะถามนักเรียนในระหวางท่ีทําการอธิบายเนื้อหาเปนระยะๆ เพ่ือตรวจสอบความเขาใจ 

ของนักเรียนกอนเขาสูเนื้อหาตอไป 
5.ครูใหนักเรียนรวมกันวิเคราะหหลักฐานทางประวัติศาสตรของไทยและตางชาติถึงปท่ีสถาปนาอาณาจัก

อยุธยา 
6.ทําแบบฝกหัดเรื่อง “การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา” ลงในสมุด 
กิจกรรมรวบยอด 
7. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปประเด็นสําคัญของกิจกรรมภายในหองเรียน 

 
ส่ือการเรียนรู  

1. PowerPoint ประกอบการอธิบาย เรื่อง การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา 
แหลงการเรียนรู 
 1. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ประวัติศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 (วพ.) 
 



การวัดและการประเมินผล 

      เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการ
ประเมิน 

สาระสําคัญ 
กอนการสถาปนาอาณาจักรอยุธยา มี
ชุมชนต้ังอยูกอนแลว พระเจาอูทองทรง
รวบรวมดินแดน และสถาปนาอาณาจักร
อยุธยา โดยมีปจจัยตางๆ ท่ีสงผลตอ
ความเจริญรุงเรือง 

แ บ บ ฝ ก หั ด ก า ร
ส ถ า ป น า อ า ณ า
อยุ ธ ย า  (ส มุด วิ ช า
ประวัติศาสตร) 

แบบประเมิน การ
ใ ห ค ะ แ น น 
แ บ บ ฝ ก หั ด ก า ร
ส ถ า ป น า อ า ณ า
อยุธยา (สมุดวิชา
ประวัติศาสตร) 

ใชเกณฑ 
Rubrics  
score ไดคะแนน 
ตั้งแตรอยละ 50  
ข้ึนไปผานเกณฑ 

ส 4.3 ม.2/1 วิเคราะหพัฒนาการของ
อาณาจักรอยุธยาและธนบุรีในดานตาง 
ๆ 

แ บ บ ฝ ก หั ด ก า ร
ส ถ า ป น า อ า ณ า
อยุ ธ ย า  (ส มุด วิ ช า
ประวัติศาสตร) 

แบบประเมิน การ
ใ ห ค ะ แ น น 
แ บ บ ฝ ก หั ด ก า ร
ส ถ า ป น า อ า ณ า
อยุธยา (สมุดวิชา
ประวัติศาสตร) 

ใชเกณฑ 
Rubrics  
score ไดคะแนน 
ตั้งแตรอยละ 50  
ข้ึนไปผานเกณฑ 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 
1.รักชาติ ศาสน กษัตริย   
2. อยูอยางพอเพียง 
 
 

ผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค 

แบบประเมิน 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค 

เกณฑการ
ประเมิน : ใช
เกณฑ Rating 

Scale นักเรียนท่ี
ไดคะแนนตั้งแต
ระดับพอใชข้ึนไป
จึงจะผานเกณฑ 

สมรรถนะสําคัญ 
1. ความสามารถในการแกปญหา 
 

ผลการประเมิน
สมรรถนะสําคัญ 

แบบประเมิน
สมรรถนะสําคัญ 

เกณฑการ
ประเมิน : ใช
เกณฑ Rating 

Scale นักเรียนท่ี
ไดคะแนนตั้งแต
ระดับพอใชข้ึนไป
จึงจะผานเกณฑ 

 
 

 

 

 



บันทึกหลังการสอน 

 

1.ผลการสอน 

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

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

                      

2.ปญหา/อุปสรรค 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

  

3.ขอเสนอแนะ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

   ลงชื่อ                                                ผูสอน 

             (นางสาวศิริพรรณ    คลายคลึง) 

                        อาจารยประจําวิชา 

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

ลงชื่อ                                       

              (อาจารยวรรณา   หกประเสริฐ) 

หัวหนากลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

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

  ลงชื่อ 

             

                ( อาจารย ดร.สดุารัตน   ศรีมา ) 

                           รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

                    โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

        ….………./……………./………………. 

 



 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 

หนวยการเรียนรูท่ี 2 การสถาปนาอาณาจักรอยุธยาและการเมืองการปกครองสมัยอยุธยา 
เรื่อง พระมหากษัตริยอยุธยาตอนตน 
วิชา ส22105  ช่ือรายวิชา ประวัติศาสตร 3 กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1   ปการศึกษา 2565                     เวลา 50 นาที 
ผูสอน นายอามันนูญ อาแว อาจารยประจําวิชา อาจารย ศิริพรรณ คลายคลึง 
 

มาตรฐานการเรียนรู 
มาตรฐาน ส 4.3 เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจและ

ธํารงความเปนไทย 

ตัวช้ีวัดช้ันป 
 ส 4.3 ม.2/1 วิเคราะหพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรีในดานตาง ๆ  
 ส 4.4 ม.2/2 วิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอความม่ันคงและความเจริญรุงเรืองของอาณาจักรอยุธยา 
จุดประสงคการเรียนรู 

1. อธิบายเรื่องราวของพระมหากษัตริยและการปกครองอยุธยาตอนตนได (K)  
2. วิเคราะหเก่ียวกับปจจัยความเจริญรุงเรืองม่ันของอาณาจักรอยุธยาได (P) 

 3. ตระหนักและเห็นคุณคาของการศึกษาประวัติศาสตรชาติไทยเพ่ือธํารงรักษาความเปนเอกลักษณ 
ของชาติไทย(A) 
สาระสําคัญ 
 พระมหากษัตริยยของอยุธยาตอนตนและการปกครองในสมัยอยุธยาเปนการปกครองในระบอบราชาธิป
ไตย หรือระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยพระมหากษัตริยทรงมีอํานาจในการจัดระเบียบการปกครองและปฏิรูปการ
ปกครอง 
สาระการเรียนรู 

ความรู 
-พระมหากษัตริยอยุธยาตอนตน 
-การเมืองการปกครองอยุธยาตอนตน 
ทักษะ/กระบวนการ 

  - ทักษะการคิดวิเคราะห   - ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง 
  - ทักษะการแกไขปญหา    

 



คุณลักษณะอันพึงประสงค 
1.รักชาติ ศาสน กษัตริย   

2. อยูอยางพอเพียง 

 
สมรรถนะสําคัญ 

1. ความสามารถในการแกปญหา 
  
กิจกรรมการเรียนรู 
 กิจกรรมนําเขาสูการเรียนรู 

1. ครูชี้แจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ และเขาสูบทเรียน 
2.  ครูสอบถามนักเรียนวาอยุธยานั้นมีการปกครองท่ีแตกตาง จากสมัยสุโขทัยอยางไร 

 (แนว คํ าตอบ  ส มัยสุ โ ข ทั ย เป นแบบป ตา ธิ ป ไตยหรื อพ อปกครองลู ก  แต ในส มัยอยุ ธยา เป นแบบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย) 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 4. ครูทําการสอนนักเรียน เรื่อง พระมหากษัตริยและการเมืองการปกครองอยุธยาตอนตน โดยใชสื่อ 
PowerPoint ประกอบการอธิบาย เรียงลําดับเนื้อหา ดังนี้ 

- พระมหากษัตริยอยุธยาตอนตน 
- การปกครองอยุธยาตอนตน 
ครูจะถามนักเรียนในระหวางท่ีทําการอธิบายเนื้อหาเปนระยะๆ เพ่ือตรวจสอบความเขาใจ 

ของนักเรียนกอนเขาสูเนื้อหาตอไป 
5.ครูใหนักเรียนจดความรูลงในสมุด 
6.ทําแบบฝกหัดเอกสารประกอบการสอนวิชาประวัติศาสตร ม.2 
กิจกรรมรวบยอด 
7. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปประเด็นสําคัญของกิจกรรมภายในหองเรียน 

 
ส่ือการเรียนรู  

1. PowerPoint ประกอบการอธิบาย เรื่อง  
2. แบบฝกหัดเอกสารประกอบการสอนวิชาประวัติศาสตร ม.2 

แหลงการเรียนรู 
 1. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ประวัติศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 (วพ.) 
 
 
 
 
 



การวัดและการประเมินผล 

 

      เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการ
ประเมิน 

สาระสําคัญ 
พระมหากษัตริยยของอยุธยาตอนตนและ
การปกครองในสมัยอยุ ธยา เปนการ
ปกครองในระบอบราชาธิปไตย หรือ
ร ะ บ อ บ ส ม บู ร ณ า ญ า สิ ท ธิ ร า ช ย
พระมหากษัตริยทรงมีอํานาจในการจัด
ระเบียบการปกครองและปฏิรูปการ
ปกครอง 
 

แบบฝกหัดเอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาประวัติศาสตร 
ม.2 

แบบประเมิน การ
ใ ห ค ะ แ น น 
แบบฝกหัดเอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาประวัติศาสตร 
ม.2 

ใชเกณฑ 
Rubrics  
score ไดคะแนน 
ตั้งแตรอยละ 50  
ข้ึนไปผานเกณฑ 

ส 4.3 ม.2/1 วิเคราะหพัฒนาการของ
อาณาจักรอยุธยาและธนบุรีในดานตาง ๆ  
ส 4.4 ม.2/2 วิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอ
ความม่ันคงและความเจริญรุงเรืองของ
อาณาจักรอยุธยา 
 

แบบฝกหัดเอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาประวัติศาสตร 
ม.2 

แบบประเมิน การ
ใ ห ค ะ แ น น 
แบบฝกหัดเอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาประวัติศาสตร 
ม.2 

ใชเกณฑ 
Rubrics  
score ไดคะแนน 
ตั้งแตรอยละ 50  
ข้ึนไปผานเกณฑ 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 
1.รักชาติ ศาสน กษัตริย   
2. อยูอยางพอเพียง 
 
 

ผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค 

แบบประเมิน 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค 

เกณฑการ
ประเมิน : ใช
เกณฑ Rating 

Scale นักเรียนท่ี
ไดคะแนนตั้งแต
ระดับพอใชข้ึนไป
จึงจะผานเกณฑ 

สมรรถนะสําคัญ 
1. ความสามารถในการแกปญหา 
 

ผลการประเมิน
สมรรถนะสําคัญ 

แบบประเมิน
สมรรถนะสําคัญ 

เกณฑการ
ประเมิน : ใช
เกณฑ Rating 

Scale นักเรียนท่ี
ไดคะแนนตั้งแต
ระดับพอใชข้ึนไป
จึงจะผานเกณฑ 

 

 



บันทึกหลังการสอน 

 

1.ผลการสอน 

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

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

                      

2.ปญหา/อุปสรรค 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

  

3.ขอเสนอแนะ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

   ลงชื่อ                                                ผูสอน 

             (นางสาวศิริพรรณ    คลายคลึง) 

                        อาจารยประจําวิชา 

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

ลงชื่อ                                       

              (อาจารยวรรณา   หกประเสริฐ) 

หัวหนากลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

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

  ลงชื่อ 

             

                ( อาจารย ดร.สดุารัตน   ศรีมา ) 

                           รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

                    โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

        ….………./……………./………………. 

 



 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 7 

หนวยการเรียนรูท่ี 2 การสถาปนาอาณาจักรอยุธยาและการเมืองการปกครองสมัยอยุธยา 
เรื่อง การเมืองการปกครองอยุธยาตอนตน 
วิชา ส22105  ช่ือรายวิชา ประวัติศาสตร 3 กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1   ปการศึกษา 2565                     เวลา 50 นาที 
ผูสอน  อาจารย ศิริพรรณ คลายคลึง 
 

มาตรฐานการเรียนรู 
มาตรฐาน ส 4.3 เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจและ

ธํารงความเปนไทย 

ตัวช้ีวัดช้ันป 
 ส 4.3 ม.2/1 วิเคราะหพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรีในดานตาง ๆ  
 ส 4.4 ม.2/2 วิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอความม่ันคงและความเจริญรุงเรืองของอาณาจักรอยุธยา 
จุดประสงคการเรียนรู 

1. อธิบายเรื่องราวของการปกครองอยุธยาตอนตนได (K)  
2. วิเคราะหเก่ียวกับปจจัยความเจริญรุงเรืองม่ันของอาณาจักรอยุธยาได (P) 

 3. ตระหนักและเห็นคุณคาของการศึกษาประวัติศาสตรชาติไทยเพ่ือธํารงรักษาความเปนเอกลักษณ 
ของชาติไทย(A) 
สาระสําคัญ 
 การปกครองในสมัยอยุธยาเปนการปกครองในระบอบราชาธิปไตย หรือระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย
พระมหากษัตริยทรงมีอํานาจในการจัดระเบียบการปกครองและปฏิรูปการปกครอง 
สาระการเรียนรู 

ความรู 
-การเมืองการปกครองอยุธยาตอนตน 
 
 
ทักษะ/กระบวนการ 

  - ทักษะการคิดวิเคราะห   - ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง 
  - ทักษะการแกไขปญหา    

 



คุณลักษณะอันพึงประสงค 
1.รักชาติ ศาสน กษัตริย   

2. อยูอยางพอเพียง 

 
สมรรถนะสําคัญ 

1. ความสามารถในการแกปญหา 
  
กิจกรรมการเรียนรู 
 กิจกรรมนําเขาสูการเรียนรู 

1. ครูชี้แจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ และเขาสูบทเรียน 
2.  ครูสอบถามนักเรียนวาอยุธยานั้นมีการปกครองท่ีแตกตาง จากสมัยสุโขทัยอยางไร 

 (แนว คํ าตอบ  ส มัยสุ โ ข ทั ย เป นแบบป ตา ธิ ป ไตยหรื อพ อปกครองลู ก  แต ในส มัยอยุ ธยา เป นแบบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย) 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 4 . ครูทําการสอนนักเรียน เรื่อง การเมืองการปกครองอยุธยาตอนตน โดยใชสื่อ PowerPoint 
ประกอบการอธิบาย เรียงลําดับเนื้อหา ดังนี้ 

- การปกครองอยุธยาตอนตน 
ครูจะถามนักเรียนในระหวางท่ีทําการอธิบายเนื้อหาเปนระยะๆ เพ่ือตรวจสอบความเขาใจ 

ของนักเรียนกอนเขาสูเนื้อหาตอไป 
5.ครูใหนักเรียนจดความรูลงในสมุด 
6.ทําแบบฝกหัดเอกสารประกอบการสอนวิชาประวัติศาสตร ม.2 
กิจกรรมรวบยอด 
7. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปประเด็นสําคัญของกิจกรรมภายในหองเรียน 

 
ส่ือการเรียนรู  

1. PowerPoint ประกอบการอธิบาย เรื่อง  
2. แบบฝกหัดเอกสารประกอบการสอนวิชาประวัติศาสตร ม.2 

แหลงการเรียนรู 
 1. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ประวัติศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 (วพ.) 
 
 
 
 
 
 



การวัดและการประเมินผล 

 

      เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการ
ประเมิน 

สาระสําคัญ 
การปกครองในสมัยอยุ ธยา เปนการ
ปกครองในระบอบราชาธิปไตย หรือ
ร ะ บ อ บ ส ม บู ร ณ า ญ า สิ ท ธิ ร า ช ย
พระมหากษัตริยทรงมีอํานาจในการจัด
ระเบียบการปกครองและปฏิรูปการ
ปกครอง 
 

แบบฝกหัดเอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาประวัติศาสตร 
ม.2 

แบบประเมิน การ
ใ ห ค ะ แ น น 
แบบฝกหัดเอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาประวัติศาสตร 
ม.2 

ใชเกณฑ 
Rubrics  
score ไดคะแนน 
ตั้งแตรอยละ 50  
ข้ึนไปผานเกณฑ 

ส 4.3 ม.2/1 วิเคราะหพัฒนาการของ
อาณาจักรอยุธยาและธนบุรีในดานตาง ๆ  
ส 4.4 ม.2/2 วิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอ
ความม่ันคงและความเจริญรุงเรืองของ
อาณาจักรอยุธยา 
 

แบบฝกหัดเอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาประวัติศาสตร 
ม.2 

แบบประเมิน การ
ใ ห ค ะ แ น น 
แบบฝกหัดเอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาประวัติศาสตร 
ม.2 

ใชเกณฑ 
Rubrics  
score ไดคะแนน 
ตั้งแตรอยละ 50  
ข้ึนไปผานเกณฑ 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 
1.รักชาติ ศาสน กษัตริย   
2. อยูอยางพอเพียง 
 
 

ผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค 

แบบประเมิน 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค 

เกณฑการ
ประเมิน : ใช
เกณฑ Rating 

Scale นักเรียนท่ี
ไดคะแนนตั้งแต
ระดับพอใชข้ึนไป
จึงจะผานเกณฑ 

สมรรถนะสําคัญ 
1. ความสามารถในการแกปญหา 
 

ผลการประเมิน
สมรรถนะสําคัญ 

แบบประเมิน
สมรรถนะสําคัญ 

เกณฑการ
ประเมิน : ใช
เกณฑ Rating 

Scale นักเรียนท่ี
ไดคะแนนตั้งแต
ระดับพอใชข้ึนไป
จึงจะผานเกณฑ 

 
 

 



บันทึกหลังการสอน 

 

1.ผลการสอน 

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

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

                      

2.ปญหา/อุปสรรค 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

  

3.ขอเสนอแนะ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

   ลงชื่อ                                                ผูสอน 

             (นางสาวศิริพรรณ    คลายคลึง) 

                        อาจารยประจําวิชา 

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

ลงชื่อ                                       

              (อาจารยวรรณา   หกประเสริฐ) 

หัวหนากลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

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

  ลงชื่อ 

             

                ( อาจารย ดร.สดุารัตน   ศรีมา ) 

                           รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

                    โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

        ….………./……………./………………. 

 



 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 8 

หนวยการเรียนรูท่ี 2 การสถาปนาอาณาจักรอยุธยาและการเมืองการปกครองสมัยอยุธยา 
เรื่อง พระมหากษัตริยและการปกครองอยุธยาตอนกลาง 
วิชา ส22105  ช่ือรายวิชา ประวัติศาสตร 3 กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1   ปการศึกษา 2565                     เวลา 50 นาที 
ผูสอน   อาจารย ศิริพรรณ คลายคลึง 
 

มาตรฐานการเรียนรู 
มาตรฐาน ส 4.3 เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจและ

ธํารงความเปนไทย 

ตัวช้ีวัดช้ันป 
 ส 4.3 ม.2/1 วิเคราะหพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรีในดานตาง ๆ  
 ส 4.4 ม.2/2 วิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอความม่ันคงและความเจริญรุงเรืองของอาณาจักรอยุธยา 
จุดประสงคการเรียนรู 

1. อธิบายเรื่องราวของการปกครองอยุธยาตอนกลางได (K)  
2. วิเคราะหเก่ียวกับปจจัยความเจริญรุงเรืองม่ันของอาณาจักรอยุธยาได (P) 

 3. ตระหนักและเห็นคุณคาของการศึกษาประวัติศาสตรชาติไทยเพ่ือธํารงรักษาความเปนเอกลักษณ 
ของชาติไทย (A) 
สาระสําคัญ 
 การปกครองในสมัยอยุธยาเปนการปกครองในระบอบราชาธิปไตย หรือระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย
พระมหากษัตริยทรงมีอํานาจในการจัดระเบียบการปกครองและปฏิรูปการปกครอง  
สาระการเรียนรู 

ความรู 
- การเมืองการปกครองอยุธยาตอนกลาง 
- พระมหากษัตริยอยุธยาตอนกลาง 
 
ทักษะ/กระบวนการ 

  - ทักษะการคิดวิเคราะห   - ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง 
  - ทักษะการแกไขปญหา    

 



คุณลักษณะอันพึงประสงค 
1.รักชาติ ศาสน กษัตริย   

2. อยูอยางพอเพียง 

 
สมรรถนะสําคัญ 

1. ความสามารถในการแกปญหา 
  
กิจกรรมการเรียนรู 
 กิจกรรมนําเขาสูการเรียนรู 

1. ครูชี้แจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ และเขาสูบทเรียน 
2.  ครูสอบถามนักเรียนวาอยุธยาตอนกลางนั้นแตกตางจากอยุธยาตอนตนอยางไร 

 (แนว แบงเปนสมุหนายกและสมุหกลาโหม และยุบเมืองลูกหลวงออกหางราชธานี) 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 4. ครูทําการสอนนักเรียน เรื่อง การเมืองการปกครองอยุธยาตอนกลาง โดยใชสื่อ PowerPoint 
ประกอบการอธิบาย เรียงลําดับเนื้อหา ดังนี้ 

- การปกครองอยุธยาตอนกลาง 
ครูจะถามนักเรียนในระหวางท่ีทําการอธิบายเนื้อหาเปนระยะๆ เพ่ือตรวจสอบความเขาใจ 

ของนักเรียนกอนเขาสูเนื้อหาตอไป 
5.ครูใหนักเรียนจดความรูลงในสมุด 
6.ทําแบบฝกหัดเอกสารประกอบการสอนวิชาประวัติศาสตร ม.2 
กิจกรรมรวบยอด 
7. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปประเด็นสําคัญของกิจกรรมภายในหองเรียน 

 
ส่ือการเรียนรู  

1. PowerPoint ประกอบการอธิบาย เรื่อง  
2. แบบฝกหัดเอกสารประกอบการสอนวิชาประวัติศาสตร ม.2 

แหลงการเรียนรู 
 1. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ประวัติศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 (วพ.) 
 
 
 
 
 
 
 



การวัดและการประเมินผล 

 

      เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการ
ประเมิน 

สาระสําคัญ 
การปกครองในสมัยอยุ ธยา เปนการ
ปกครองในระบอบราชาธิปไตย หรือ
ร ะ บ อ บ ส ม บู ร ณ า ญ า สิ ท ธิ ร า ช ย
พระมหากษัตริยทรงมีอํานาจในการจัด
ระเบียบการปกครองและปฏิรูปการ
ปกครอง 
 

แบบฝกหัดเอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาประวัติศาสตร 
ม.2 

แบบประเมิน การ
ใ ห ค ะ แ น น 
แบบฝกหัดเอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาประวัติศาสตร 
ม.2 

ใชเกณฑ 
Rubrics  
score ไดคะแนน 
ตั้งแตรอยละ 50  
ข้ึนไปผานเกณฑ 

ส 4.3 ม.2/1 วิเคราะหพัฒนาการของ
อาณาจักรอยุธยาและธนบุรีในดานตาง ๆ  
ส 4.4 ม.2/2 วิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอ
ความม่ันคงและความเจริญรุงเรืองของ
อาณาจักรอยุธยา 
 

แบบฝกหัดเอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาประวัติศาสตร 
ม.2 

แบบประเมิน การ
ใ ห ค ะ แ น น 
แบบฝกหัดเอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาประวัติศาสตร 
ม.2 

ใชเกณฑ 
Rubrics  
score ไดคะแนน 
ตั้งแตรอยละ 50  
ข้ึนไปผานเกณฑ 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 
1.รักชาติ ศาสน กษัตริย   
2. อยูอยางพอเพียง 
 
 

ผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค 

แบบประเมิน 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค 

เกณฑการ
ประเมิน : ใช
เกณฑ Rating 

Scale นักเรียนท่ี
ไดคะแนนตั้งแต
ระดับพอใชข้ึนไป
จึงจะผานเกณฑ 

สมรรถนะสําคัญ 
1. ความสามารถในการแกปญหา 
 

ผลการประเมิน
สมรรถนะสําคัญ 

แบบประเมิน
สมรรถนะสําคัญ 

เกณฑการ
ประเมิน : ใช
เกณฑ Rating 

Scale นักเรียนท่ี
ไดคะแนนตั้งแต
ระดับพอใชข้ึนไป
จึงจะผานเกณฑ 

 
 

 



บันทึกหลังการสอน 

 

1.ผลการสอน 

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

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

                      

2.ปญหา/อุปสรรค 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

  

3.ขอเสนอแนะ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

   ลงชื่อ                                                ผูสอน 

             (นางสาวศิริพรรณ    คลายคลึง) 

                        อาจารยประจําวิชา 

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

ลงชื่อ                                       

              (อาจารยวรรณา   หกประเสริฐ) 

หัวหนากลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

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

  ลงชื่อ 

             

                ( อาจารย ดร.สดุารัตน   ศรีมา ) 

                           รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

                    โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

        ….………./……………./………………. 



 


