
 

 
 
 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ 

 

รายวิชา ส30108 ประวัติศาสตร์ไทย 1 จ านวน 0.5 หน่วยกิต    เวลาเรียน  1 คาบ/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   ภาคเรียนที่ 1     ปีการศึกษา 2558 
อาจารย์ผู้สอน นางสาวศิริพัฒน์  ศรีเปารยะ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยและ
ประวัติศาสตร์สากล  ตัวอย่างเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของสังคมมนุษย์ที่มีปรากฏในหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 

ศึกษาขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ โดยน าเสนอตัวอย่างทีละขั้นตอนอย่างชัดเจน คุณค่าและ
ประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีต่อการศึกษาทางประวัติศาสตร์   ผลการศึกษาหรือโครงงานทาง
ประวัติศาสตร์ 
  โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์  กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม

กระบวนการแก้ปัญหาและการสังเคราะห์ 
 เพ่ือให้ตระหนักถึงความส าคัญของการแบ่งช่วงเวลาและยุคสมัยของประวัติศาสตร์ชาติไทย และ
ประวัติศาสตร์สากล 

2. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
ส 4.1 ม 4-6/1-2  
มาตรฐาน ส 4.1    เข้าใจความหมาย ความส าคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถ 

ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 
1. ตระหนักถึงความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลง 

ของมนุษยชาติ 
2. สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ 



3. ก าหนดการสอนและจุดประสงค์การเร ียนรู้ 

สัปดาห์ท่ี คาบที ่ สาระการเรียนรู้ ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

วิธีการสอน/กิจกรรม สื่อการสอน/แหล่งเรียนรู ้

1 1-2 แนะน ารายวิชา การวดัและประเมนิผล วิธีการเรียน แหล่ง
เรียนรู้ ข้อตกลงในการเรียน 

จุดประสงค์การเรียนรู ้ การอภิปราย PowerPoint วิธีการทาง
ประวัติศาสตร ์

  บทที่ 1 การแบ่งช่วงเวลาทางประวัติศาสตร ์ ตระหนักถึงความส าคญัของ
เวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ที่แสดงถึง
การเปลีย่นแปลงของ
มนุษยชาต ิ

การสืบเสาะหาความรู้    
การเรียนรู้จากปัญหา 

กิจกรรมค้นหาหลักฐานย้อน
ยุค 

2 3-4 1.1 ความส าคัญของเวลาและยคุสมัยทางประวัตศิาสตร ์  การวิเคราะห์
เปรียบเทยีบ
หลักฐานการ
ก าหนดช่วงเวลา 

การระบุช่วงสมัยก่อนหลัง
ของเครื่องมือเครื่องใช้
จ าลองสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ช่วงต่างๆ 

3 5-6 1.2 การนับและการเทยีบศกัราชในประวัติศาสตรไ์ทย  การวิเคราะห์
เปรียบเทยีบ
ศักราช 

PowerPoint เหตุการณ์ใน
ประวัติศาสตร์ 

4 7-9 1.3 การแบ่งยุคสมัยทางประวตัิศาสตรไ์ทย  การสืบเสาะ
ความรู้  การ
อภิปราย 

แบบทดสอบ 

  1.4 ตัวอย่างเวลาและยุคสมัยที่ปรากฏในหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ไทย 

 การอภิปราย PowerPoint เหตุการณ์ที่
ปรากฏอยู่ในหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ไทย 

5 10 สอบกลางภาค บทที่ 1   
6  11-12 บทที่ 2 การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์ไทย สร้างองค์ความรู้ใหม่ทาง

ประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์อย่างเป็น

การสืบเสาะความรู้  การ
อภิปราย กิจกรรมกลุ่ม 

 



สัปดาห์ท่ี คาบที ่ สาระการเรียนรู้ ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

วิธีการสอน/กิจกรรม สื่อการสอน/แหล่งเรียนรู ้

ระบบ 
7 13 2.1 ความส าคัญและประโยชน์ของวิธีการทาง

ประวัตศิาสตร ์

 การอภิปราย PowerPoint กรณีศึกษา 

8 14-15 2.2 ขั้นตอนของวิธีการทางประวัตศิาสตร ์  การอภิปราย  
9 16-18 2.3 หลกัฐานทางประวัตศิาสตรไ์ทย  การวิเคราะห์

เปรียบเทยีบ
หลักฐานการ
ก าหนดช่วงเวลา 

 

10 19 2.4 ตวัอยา่งการน าวิธกีารทางประวัติศาสตร์มาใช้ใน
การศึกษาประวตัิศาสตรไ์ทย 

 การอภิปราย แบบทดสอบ 

 20 สอบปลายภาค บทที่ 2   
 
 

 

 

 

 



4.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน 

การสอนรายวิชาประวัติศาสตร์ไทย1 รหัสวิชา ส 30108     
ประเมินเป็นอัตราส่วนดังนี้ 
คะแนนระหว่างภาค : คะแนนปลายภาค = 80 :  20 
คะแนนระหว่างภาค =  คะแนนสอบก่อนกลางภาค +  คะแนนสอบกลางภาค +  คะแนนสอบหลังกลาง
ภาค +คะแนนจิตพิสัย = 20 + 20 +30 + 10 
แผนการประเมินผลการเรียน คือ 
4.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย    50 คะแนน 
4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย    10 คะแนน 

4.3 ประเมินจากการสอบกลางภาค      20 คะแนน 

4.4 ประเมินจากการสอบปลายภาค      20 คะแนน 

  รวม   100 คะแนน 

 

4.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย ( 50 คะแนน) 
4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเร ียนของนักเรียน : จิตพิสัย (10 คะแนน) 

การประเมินพฤติกรรมการเร ียนของน ักเรียนรายว ิชา ส30108 ประวัติศาสตรไ์ทย 1  ได้ก าหนดหัวข้อ
การประเมินได้ดังแสดงในตารางข้างล่าง 

หัวข ้อการประเมิน ผลการประเมิน 
 ด ีเย ี่ยม 

 
ปานกลาง 

 
ต ้องปร ับปร ุง 

 
1. ด้านความรับผิดชอบ :                                                                                                        
-ปฏิบัติตนตรงเวลา                                                                                                                
-ส ่งงานตามก าหนด                                                                                                                
-ท างานครบสมบรูณต์ามที่ได้รับมอบหมาย     

   

2. ด้านความเสียสละ                                                                                                            
-การใหเ้วลา/ทรัพยากร/แรงงานเพื่อการท างาน
ส่วนรวม 
- ปฏิบัต ิตามระเบยีบ กฎ ข้อบังคบัของโรงเร ียนอย่าง
เคร่งครัด 

   

3. ด้านความซ่ือสัตย์                                                                                                         
-รักษาค าพูด                                                                                                                         
-ไม่โกหก                                                                                                                            
-ไม่หยิบสิ่งของผู้อื่น                                                                                                                
-ไม่ลอกหรือแอบดูงาน/ข้อสอบ                                                                                                  
-อ้างอิงผลงานท่ีค้นควา้เสมอ 

   

4. ด้านระเบียบวินัย                                                                                                          
-ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ด้วยตนเอง ครบถ้วน  

   



หัวข ้อการประเมิน ผลการประเมิน 
 ด ีเย ี่ยม 

 
ปานกลาง 

 
ต ้องปร ับปร ุง 

 
5. ด้านกิริยามารยาท                                                                                                             
-ปฏิบัติตนเหมาะสมกับกาลเทศะ                                                                                                
-ปฏิบัติตนและแสดงออกอยู่ในกรอบของมารยาทไทย
อย่างสม่ าเสมอ 

   

 
4.3 ประเมินจากการสอบกลางภาค (20 คะแนน) 

ก าหนดสอบกลางภาค เวลาที่ใช้ในการสอบ 60 นาท ีเนื ้อหาสาระการเรียนรู้ และลักษณะข ้อสอบที่ใช้
ในการสอบกลางภาค มีรายละเอ ียดดังนี้ 

 
หัวข ้อเน ื้อหาที่ใช้ในการสอบ ลักษณะและจำนวนข ้อสอบ คะแนน 

บทที่ 1 - ปรนัยเลือกตอบ  20  ข้อ 10 
    - อัตนัยชนิดบรรยาย  1  ข้อ 10 

รวม 20 
 
 

4.4. ประเมินจากการสอบปลายภาค (20 คะแนน) 
ก าหนดสอบปลายภาค เวลาที่ใช้ในการสอบ 60 นาที หัวข้อ/เนื้อหา และลักษณะข ้อสอบมี

รายละเอ ียดดังตาราง 
 

หัวข ้อเน ื้อหาที่ใช้ในการสอบ ลักษณะและจำนวนข ้อสอบ คะแนน 
บทที่ 2 - ปรนัยเลือกตอบ 20 ข้อ 10 

 - อัตนัยชนิดบรรยาย 1 ข้อ 10 
รวม 20 

 

 
 


