
แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                                                0.5 หน่วยกิต : 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน 

 รายวิชา ส30109  ประวัติศาสตร์ไทย 2                                                                                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาประเด็นส าคัญของประวัติศาสตร์ไทย เช่น แนวคิดเก่ียวกับความเป็นมาของชาติไทย อาณาจักรโบราณในดินแดนไทย  และอิทธิพลที่มีต่อสังคมไทย  ปัจจัยที่ 
มีผลต่อการสถาปนาอาณาจักรไทยในช่วงเวลาต่างๆ  สาเหตุและผลของการปฏิรูป บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ในการพัฒนาชาติไทยในด้านต่างๆ เช่น การป้องกัน
และรักษาเอกราชของชาติ  การสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย 

โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตรศึ์กษา กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่มกระบวนการแก้ปัญหาและการสังเคราะห์ 
เพื่อให้ตระหนักถึงส าคัญของประวัติศาสตร์ไทย เช่น แนวคิดเก่ียวกับความเป็นมาของชาติไทย 

 อาณาจักรโบราณในดินแดนไทย  และอิทธิพลที่มีต่อสังคมไทย  ปัจจัยที่มีผลต่อการสถาปนาอาณาจักรไทยในช่วงเวลาต่างๆ  สาเหตุและผลของการป ฏิรูป บทบาทของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ในการพัฒนาชาติไทยในด้านต่างๆ เช่น การป้องกันและรักษาเอกราชของชาติ  การสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย 
 
2. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก  ความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 

ส 4.3 ม 4-6/1-2 

1. วิเคราะห์ประเด็นส าคัญของประวัติศาสตร์ไทย 

2. วิเคราะห์ความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อชาติไทย 

    
 



3. ก าหนดการสอนและตัวชี้วัด 

สัปดาห์ที่ ชั่วโมงที่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการสอน สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 
1 1 แนะน ารายวิชา การวัดและประเมินผล วิธีการ

เรียน แหล่งเรียนรู้ ข้อตกลงในการเรียน 
ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ อภิปราย แผนการจัดการเรียนรู้และ

แผนการประเมิลผล 
2-4 2-4 หน่วยที่ 1 ความเป็นมาของชนชาติไทย 

   1.1 พัฒนาการการศึกษาความเป็นมาของชน
ชาติไทย 
       1.1.1 การศึกษาค้นคว้าในระยะแรกของ
นักวิชาการชาวตะวันตก 
       1.1.2 ผลงานในระยะแรกเริ่มของไทย 
         - พงศาวดารและเอกสารเก่า 
         - แนวคิดกระแสหลักของนักวิชาการไทย    
       1.1.3 การศึกษาค้นคว้าของนักวิชาการจีน
ในสมัยสาธารณรัฐประชาชนจีน 
       1.1.4 กลุ่มนักวิชาการไทยปัจจุบัน 
1.2 หลักฐานที่ใช้ศึกษาเรื่องแนวคิดความเป็นมา
ของชนชาติไทย 
         - หลักฐานประเภทเอกสาร โบราณคดี 
ชาติพันธุ์ พันธุศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์ 
ภาษาศาสตร์ และด้านวัฒนธรรม 
 

ส 4.3 ม 4-6/1 วิเคราะห์
ประเด็นส าคัญของ
ประวัติศาสตร์ไทย 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายความเป็นมาของชน
ชาติไทย (K) 
2. จ าแนกการศึกษาประเด็น
ความเป็นมาของชนชาติไทย
จากหลักฐานที่หลากหลายได้ 
(P) 
3. เห็นความส าคัญของ
การศึกษาถ่ินก าเนิดของชนชาติ
ไทยในดินแดนประเทศไทย (A) 
 
 

ให้นักเรียนร่วมกันศึกษา
เกี่ยวกับพัฒนาการความ
เป็นมาของชนชาติไทย 
แล้วแบ่งกลุ่มนักเรียน
ศึกษาแนวคิดการก าเนิด
ของชนชาติไทย  
(มอบหมายงานชิ้นที่ 1) 

- เอกประกอบการเรียนเรื่อง
แนวคิดเก่ียวกับความเป็นมา
ของชาติไทย 
- แบบทดสอบ 
- แบบฝึกหัด 
- สื่อภาพยนตร์ 
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 
- สารคดีพันแสงรุ้ง 
- หนังสืออ่านประกอบ 
 



สัปดาห์ที่ ชั่วโมงที่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการสอน สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 
5 5 หน่วยที่ 2 อาณาจักรโบราณกับสังคมไทย 

       2.1 อาณาจักรโบราณในดินแดนไทย 
         - เมืองโบราณอู่ทอง 
         - ลังกาสุกะ 
         - ตักโกละ 
         - ตามพรลิงค ์
         - อาณาจักรทวารวดี 
         - อาณาจักรศรีวิชัย 
         - อาณาจักรละโว้ (ลพบุรี) 
         - อาณาจักรหริภุญชัย 
        2.2 อิทธิพลอาณ าจักรโบราณ ที่ มี ต่ อ
สังคมไทย 
         - ด้านศาสนาและความเชื่อ 
         - ด้านรูปแบบการปกครอง 
         - ด้านภาษาและกฎหมาย 
         - ด้านศิลปกรรม 

ส 4.3 ม 4-6/1 วิเคราะห์
ประเด็นส าคัญของ
ประวัติศาสตร์ไทย 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.  อธิบายความเป็นมาของ

อาณาจักรโบราณท่ีมีต่อ
สังคมไทย (K) 

2.  วิเคราะห์อิทธิพลและ
ยกตัวอย่างหลักฐานของ 
อาณาจักรโบราณท่ีมีต่อ
พัฒนาการของสังคมไทย
(K,P) 

3. ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของอาณาจักร
โบราณที่ส่งผลต่อ
พัฒนาการของสังคมไทย 
(A) 

1.ทักษะกระบวนการ 
 - กระบวนการกลุ่ม 
 - กระบวนการสืบเสาะ
ความรู้ 
2. ทักษะกระบวนการคิด
วิเคราะห์ 
(มอบหมายงานชิ้นที่ 2) 

- เอกสารประกอบการเรียน
เรื่องอาณาจักรโบราณใน
ดินแดนไทย   
- PowerPoint เรื่อง
อาณาจักรโบราณในดินแดน
ไทย   
- หนังสืออ่านประกอบ 
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 

6-7 6-7 หน่วยที่2 อาณาจักรโบราณกับสังคมไทย ส 4.3 ม 4-6/1 วิเคราะห์
ประเด็นส าคัญของ
ประวัติศาสตร์ไทย 
 

น าเสนอผลงานชิ้นที่ 2 - ผลงานนักเรียน 
- แบบประเมินผลงาน 



สัปดาห์ที่ ชั่วโมงที่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการสอน สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 
8-9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8-9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยที่ 3 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยจารีต 
       ปัจจัยที่มีผลต่อการสถาปนาอาณาจักรไทย  
: กรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรีและ
รัตนโกสินทร์ 
             - ปัจจัยทางด้านผู้น า 
             - ปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์และ     
              สิ่งแวดล้อม 
            - ปัจจัยทางด้านสังคมวัฒนธรรม 
            - ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส 4.3 ม 4-6/1 วิเคราะห์
ประเด็นส าคัญของ
ประวัติศาสตร์ไทย 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. วิเคราะห์ปัจจัยส าคัญใน

การสถาปนาของอาณาจักร
ไทย (K,P) 

2. เปรียบเทียบปัจจัยส าคัญใน
การสถาปนาของอาณาจักร
ไทย (P) 

3.  ตระหนักและเห็น
ความส าคัญในการสถาปนา
อาณาจักรไทยที่ส่งผลต่อ
พัฒนาการของ 
ประวัติศาสตร์ไทย (A) 

 
 
 
 
 

1.ทักษะกระบวนการ 
 - กระบวนการกลุ่ม 
 - กระบวนการสืบเสาะ
ความรู้ 
2. ทักษะกระบวนการคิด
วิเคราะห์ 
3. การสรุปองค์ความรู้ด้วย
แผนผังกราฟฟิค  
 

- เอกสารประกอบการเรียน
เรื่อง การสถาปนาอาณาจักร
ไทย  
- PowerPoint เรื่องการ
สถาปนาอาณาจักรไทย 
- หนังสืออ่านประกอบ 
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 10 ประเมินผลการเรียนรู้กลางภาคเรียน ตัวช้ีวัด ส4.3 ม 4-6/1   



สัปดาห์ที่ ชั่วโมงที่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการสอน สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 
11-14 11-14 หน่วยที่ 4 ประวัติศาสตร์ไทยยุคปฏิรูปสู่สากล 

       4.1 การปฏิรูปประเทศสมัยรัชกาลที่ 5  
- การเลิกไพร่ 
- การเลิกทาส 
- การปกครอง  
- การต่างประเทศ 
- การพัฒนาเศรษฐกิจ 
- การสาธารณูปโภค 
- การศึกษาและวัฒนธรรม 

       4.2 การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 
2475 

ส 4.3 ม 4-6/1 วิเคราะห์
ประเด็นส าคัญของ
ประวัติศาสตร์ไทย 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. วิเคราะห์สาเหตุส าคัญใน

การปฏิรูปประเทศสมัย
รัชกาลที่ 5 (K,P) 

2. วิเคราะห์สาเหตุและผลของ
การเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ. 2475 (K,P) 

3. น าเสนอประเด็นส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์การปฏิรูป
ประเทศสมัยรัชกาลที่ 5 
(K,P) 

4.  ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของ
ประวัติศาสตร์ไทยในยุค
ปฏิรูปสู่สากล (A) 

 
 
 

1.ทักษะกระบวนการ 
 - กระบวนการกลุ่ม 
 - กระบวนการสืบเสาะ
ความรู้ 
2. ทักษะกระบวนการคิด
วิเคราะห์ 
(มอบหมายงานชิ้นที่ 3) 

- เอกสารประกอบการเรียน
เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยยุค
ปฏิรูปสู่สากล 
- หนังสืออ่านประกอบ 
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 
- PowerPoint เรื่องการ
ปฏิรูปสมัยรัชกาลที่ 5 
- PowerPoint เรื่องการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง 
พ.ศ. 2475 
- วีดีทัศน์ เรื่อง การ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง 
พ.ศ.2475  
 



สัปดาห์ที่ ชั่วโมงที่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการสอน สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 
15-16 15-16 หน่วยที่ 4 ประวัติศาสตร์ไทยยุคปฏิรูปสู่สากล ส 4.3 ม 4-6/1 วิเคราะห์

ประเด็นส าคัญของ
ประวัติศาสตร์ไทย 

น าเสนอผลงานชิ้นที่ 3 - ผลงานนักเรียน 
- แบบประเมินผลงาน 

17-19 17-19 หน่วยที่ 5 พระมหากษัตริย์กับสังคมไทย 
      5.1 สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยกับการ
พัฒนาชาติ 
           5.1.1 สมัยสุโขทัย 
           5.1.2 สมัยกรุงศรีอยุธยา 
           5.1.3 สมัยกรุงธนบุรี 
           5.1.4 สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 
      5.2 บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์  
ต่อการพัฒนาชาติไทย 

ตัวช้ีวัด  
ส4.3 ม 4-6/2 วิเคราะห์
ความส าคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ต่อชาติไทย 
1. อธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การด ารงอยู่ของสถาบัน
พระมหากษัตริย์แต่ละสมัย (K) 
2. วิเคราะห์บทบาทของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ต่อการพัฒนา
ชาติไทย (K,P) 
3. เห็นคุณค่าและความส าคัญ
ของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อ
ชาติไทย (A) 
 

 
 

- เอกสารประกอบการเรียน
เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์
กับสังคมไทยประวัติศาสตร์
ไทย 
- หนังสืออ่านประกอบ 
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 
 

20 20 ประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียน ตัวช้ีวัด ส4.3 ม 4-6/2   
 



4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และมอบหมายงาน 

   แผนการประเมินผล ร้อยละของคะแนนระหว่างภาค: ร้อยละคะแนนปลายภาค = 80 : 20 

ร้อยละของคะแนนระหว่างภาค = ร้อยละของคะแนนสอบก่อนกลางภาค + ร้อยละของคะแนนสอบกลางภาค + ร้อยละของคะแนนสอบหลังกลางภาค + คะแนนจิตพิสัย 

                                      = 20 + 20 + 30 + 10 

การสอนรายวิชา ส 30109  ประวัติศาสตร์ไทย 2  ประจ าภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557  มีแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 

         4.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย                                                                                   ร้อยละ 50 

        4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัยงานที่มอบหมาย                                      ร้อยละ 10 

        4.3 ประเมินจากการสอบกลางภาค                                                                                                   ร้อยละ 20 

        4.4 ประเมินจากการสอบปลายภาค                                                                                                   ร้อยละ 2 

            การประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย        ร้อยละ 50 

 

 

 



4.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย                                                                                    

รายการ/ตัวชี้วัด รูปแบบของงาน วันที่มอบหมาย ก าหนดส่ง คะแนน 
กิจกรรมประเมินผลก่อนสอบกลางภาค 
ตัวช้ีวัดที่ ส4.3 ม4 – 6 / 1  
1.ให้นักเรียน ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดและผลงานของ
นักวิชาการท่ีศึกษาเกี่ยวกับถิ่นก าเนิดของชนชาติไทย จัดท าเป็น
ตารางแสดงชื่อนักวิชาการ หลักฐานและการอ้างอิง และผลงานที่
น าเสนอ 
2. กิจกรรมกลุ่มๆ ละ 3-4 คน สืบค้นเรื่องอาณาจักรโบราณใน
ดินแดนไทยน าเสนอผลงานเป็น PowerPoint ภาพหลักฐานส าคัญ
ไม่น้อยกว่า 10 ภาพ และค าถามแบบฝึกตามที่กลุ่มก าหนด ไม่น้อย
กว่า 10 ข้อ ส าหรับให้เพ่ือนตอบ มีค าอธิบายภาพและอภิปราย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน 
      เกณฑ์การให้คะแนน 
     1. ถูกต้องทางวิชาการ                               5    คะแนน 
     2. รูปแบบการน าเสนอน่าสนใจ                    5  คะแนน 
     3. การส่งตามก าหนดและกระบวนการน าเสนอ  5  คะแนน 
                           รวม                              15 คะแนน 
 
 

งานเดี่ยว 
 
 
 
 
 

งานกลุ่ม 

สัปดาห์ที่ 2 
 
 
 

 
 
สัปดาห์ที่ 4 

สัปดาห์ที่ 3 
 
 
 
 
 

สัปดาห์ที่ 6 

10 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายการ/ตัวชี้วัด รูปแบบของงาน วันที่มอบหมาย ก าหนดส่ง คะแนน 
กิจกรรมประเมินผลก่อนสอบปลายภาค 
ตัวช้ีวัดที่ ส4.3 ม4 – 6 /2 
3. กิจกรรมกลุ่มๆละ 3-4 คน น าเสนอผลการศึกษาประเด็นส าคัญ
ในการปฏิรูปประเทศสมัยรัชกาลที่ 5 โดยน าเสนอเป็น 
PowerPoint พร้อมรูปภาพประกอบ ในหัวข้อต่อไปนี้ 
    3.1 การเลิกไพร่ 
    3.2 การเลิกทาส 
    3.3 การปกครอง  
    3.4 การต่างประเทศ 
    3.5 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
    3.6 การสาธารณูปโภค 
    3.7 การศึกษาและวัฒนธรรม 
เกณฑ์การให้คะแนน 
     1. ถูกต้องทางวิชาการ                               5   คะแนน 
     2. รูปแบบและผลงานน่าสนใจ                     5  คะแนน 
     3. การส่งตามก าหนดและกระบวนการน าเสนอ  5  คะแนน 
                           รวม                              15 คะแนน 

 
 
งานกลุ่ม 

 
 
สัปดาห์ที่ 14 

 
 
สัปดาห์ที่ 15-16 

 
 

15 
 
 

4. ใบงานแผนผังความคิดบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อ
สังคมไทย / ทดสอบหลังเรียน   

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 17 สัปดาห์ที่ 18 10 

 



4.2 การประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัยงานที่มอบหมาย  ร้อยละ 10 

การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา ส30109 ประวัติศาสตร์ไทย 2 ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ได้ก าหนดหัวข้อการประเมินดังแสดง

ในตารางข้างล่าง 

 
หัวข้อการประเมิน 

ผลการประเมิน 
2 1.5 1 0.5 0 

1. รับผิดชอบ เข้าเรียนและส่งงานตรงเวลา      
2. กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล      
3. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น      
4. มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้      
5. การมีกริยามารยาทเหมาะสมตามประเพณีไทย      
 

 

 

 

 

 

 



4.3 การประเมินจากการสอบกลางภาค (ร้อยละ 20 ) 

ก าหนดสอบกลางภาค (..................................................) เวลาที่ใช้ในการสอบ 60  นาที  เนื้อหาสาระการเรียนรู้ และลักษณะข้อสอบที่ใช้ในการสอบกลางภาคเรียนมีดังนี้ 

หัวข้อที่ใช้ในการสอบ ลักษณะและจ านวนข้อสอบ คะแนน 
ตัวช้ีวัดที่ ส4.1 ม4 – 6 /1 
หน่วยที่ 1 ความเป็นมาของชนชาติไทย 
 
หน่วยที่ 2 อาณาจักรโบราณกับสังคมไทย  
 
 
หน่วยที่ 3 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยจารีต 
 

 
                  ปรนัย     4   ข้อ 
                   
                  ปรนัย   10   ข้อ 
                  อัตนัย     1   ข้อ 
 
                  ปรนัย     6    ข้อ 
                  อัตนัย    1     ข้อ 

 
2 
 
5 
5 
 
3 
5 

รวม                   20 
 

 

 

 

 



4.4 การประเมินจากการสอบปลายภาค (ร้อยละ 20 ) 

ก าหนดสอบปลายภาค (..................................................) เวลาที่ใช้ในการสอบ 60  นาที  เนื้อหาสาระการเรียนรู้ และลักษณะข้อสอบที่ใช้ในการสอบกลางภาคเรียนมีดังนี้ 

หัวข้อที่ใช้ในการสอบสอบ ลักษณะและจ านวนข้อสอบ คะแนน 
ตัวช้ีวัดที่ ส4.1 ม4 – 6 /2 
หน่วยที่ 4 ประวัติศาสตร์ไทยยุคปฏิรูปสู่สากล 
 
 
หน่วยที่ 5 พระมหากษัตริย์กับสังคมไทย 
 
 

 
                 ปรนัย     10   ข้อ 
                 อัตนัย      1    ข้อ 
 
                 ปรนัย     10   ข้อ 
                 อัตนัย      1    ข้อ 
 

 
5 
5 

 
5 
5 

รวม 20 
 

 

 

 

 

 



การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
สาขาวิชา ส30108 ประวัติศาสตร์ไทย1, ส30109 ประวัติศาสตร์ไทย2 
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