
 

 
แผนการจัดการเรียนรูแ้ละแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ 

สาขาวิชาสังคมศึกษา 
รายวิชา ประวัติศาสตร์ไทย 2 รหัสวิชา ส22106                                  0.5 หน่วยกิต : 1 คาบ / สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2554 
อาจารย์ผู้สอน   นางสาวจีรพร  ทองเวียง 
 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาประวัติความเป็นมาของอาณาจักรต่างๆในดินแดนประเทศไทยสมัยก่อนสมัยสุโขทัย  ตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบันโดยสังเขป 
 ศึกษาประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย  ด้านการเมือง  การปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม 
โดยเน้นการสร้างและพัฒนาชาติไทย 
 โดยใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์  การส ารวจและการตรวจสอบหลักฐานในการสืบค้นข้อมูล
และอธิบายให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการคิดวิเคราะห์ศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในพัฒนาการของชาติไทย  เกิดความภาคภูมิใจความเป็นปึกแผ่นของชนชาติไทย   
 
2.  ตัวช้ีวัด 
 1. อธิบายเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทยโดยสังเขป 
 2.วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในด้านต่าง ๆ 

3.วิเคราะห์อิทธิพลของวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัย  และสังคมไทยในปัจจุบัน 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด 
  ส 4.3  ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3   
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3.  ก าหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
สัปดาห์ที่ 
(วันที่) 

คาบที่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1 ปฐมนิเทศ   
-  ตัวชี้วัด 
-  ลักษณะเนื้อหาวิชา  
-  วิธีการเรียนการสอน 

    -  การวัดผลและการประเมินผล 
 
 

1 เพ่ือให้นักเรียนมีความเข้าใจใน   
  ขอบข่ายโดยรวมของเนื้อหาวิชา 

2. เพ่ือให้นักเรียนมีความเข้าใจ
ตรงกัน เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียน
การสอน ตัวชี้วัด  กฎเกณฑ์ในชั้น
เรียน เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

 2-3 
 
 
 
 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อาณาจักรโบราณใน
ดินแดนไทยก่อนสมัยสุโขทัย 
บทที่ 1 พัฒนาการของอาณาจักรโบราณ
บริเวณภาคเหนือ 
(ท่ีตั้ง  ปัจจัยการก่อตั้ง การเสื่อมสลาย  
หลักฐานที่ปรากฏ) 
          - อาณาจักรโยนกเชียงแสน 
          - แคว้นพะเยา 
          - แค้นหริภุญชัย 
          - อาณาจักรล้านนา 

 
 
 
 
  อธิบายความเป็นมาและ
พัฒนาการของอาณาจักรโบราณ
ในดินแดนไทยก่อนสมัยสุโขทัย
ทางภาคเหนือได้ 

 
 

 

4-5 
 
 
 
 
 

บทที่ 2 พัฒนาการของอาณาจักรโบราณ
บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ท่ีตั้ง  ปัจจัยการก่อตั้ง การเสื่อมสลาย  
หลักฐานที่ปรากฏ) 
          - อาณาจักรโคตรบูร 
          - อาณาจักรอีสานปุระ/เจนละ/ขอม 

 
 
  อธิบายความเป็นมาและ
พัฒนาการของอาณาจักรโบราณ
ในดินแดนไทยก่อนสมัยสุโขทัย
ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ 

 6-7 บทที่ 3 พัฒนาการของอาณาจักรโบราณ
บริเวณภาคใต ้
- (ท่ีตั้ง  ปัจจัยการก่อตั้ง การเสื่อมสลาย  
หลักฐานที่ปรากฏ) 
          - อาณาจักรลังกาสุกะ/ปัตตานี 
          - อาณาจักรศรีวิชัย 
          - อาณาจักรตามพรลิงค์ 

 
 
  อธิบายความเป็นมาและ
พัฒนาการของอาณาจักรโบราณ
ในดินแดนไทยก่อนสมัยสุโขทัย
ทางภาคใต้ได้ 
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สัปดาห์ที่ 
(วันที่) 

คาบที่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 8-9 บทที่ 4 พัฒนาการของอาณาจักรโบราณ
บริเวณภาคกลาง 
- (ท่ีตั้ง  ปัจจัยการก่อตั้ง การเสื่อมสลาย  
หลักฐานที่ปรากฏ) 
          - อาณาจักรทวารวดี 
          - อาณาจักรละโว้ 
          - อาณาจักรสุพรรณภูมิ 
          - อาณาจักรอโยธยา 

1.อธิบายความเป็นมาและ
พัฒนาการของอาณาจักรโบราณ
ในดินแดนไทยก่อนสมัยสุโขทัย
ทางภาคกลางได้ 

2.อธิบายอิทธิพลทางอารยธรรม
ของอาณาจักรต่างๆที่มีผลต่อคน
ไทยในปัจจุบันได้ 

 10 สอบกลางภาค  
 11 

 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่  2  สุโขทัย 
บทที่ 5 การสถาปนาสมัยสุโขทัย 
         - ปัจจัยที่เอ้ือต่อการสถาปนา 
         - พระมหากษัตริย์ในสมัยสุโขทัย 

 
 
  อธิบายการสถาปนาอาณาจักร
สุโขทัยได้ 

 12 
 
 
 
 

บทที่ 6 พัฒนาการด้านการเมืองการ
ปกครองสมัยสุโขทัย 
        - รูปแบบการปกครอง 
        - การจัดระเบียบการปกครอง 
        - กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

 
 
  เปรียบเทียบรูปแบบการปกครอง
ในสมัยสุโขทัยกับระบบการ
ปกครองในปัจจุบันได้ 

 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 7 พัฒนาการด้านเศรษฐกิจสมัยสุโขทัย 
         - ปัจจัยที่เอ้ือต่อการพัฒนาทางด้าน 
เศรษฐกิจ 
               - (ท าเลที่ตั้ง/ระบบ
ชลประทาน/รายได้) 
         - ลักษณะทางเศรษฐกิจที่ส าคัญ 
              (เกษตรกรรม/พาณิชยกรรม/ 
หัตถกรรม) 
         - ระบบเงินตรา 

 
 
   วิเคราะห์สภาพทางด้าน
เศรษฐกิจในสมัยสุโขทัยได้ 

 
 
 
 
 
 

 14 
 

บทที่ 8  พัฒนาการทางด้านสังคมสมัย
สุโขทัย 
          - โครงสร้างชนชั้นในสังคม 

 
 
  วิเคราะห์สภาพทางด้านสังคมใน
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สัปดาห์ที่ 
(วันที่) 

คาบที่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

          - ชีวิตความเป็นอยู่ สมัยสุโขทัยได้ 
 15 

 
 
 
 
 
 

บทที่ 9  พัฒนาการด้านศิลปวัฒนธรรม
สมัยสุโขทัย 
          - ลัทธิความเชื่อและศาสนา 
          - ศิลปกรรม 
          - ภาษาและวรรณกรรม 
          - ดนตรีและนาฎกรรม 
          - ขนบธรรมเนียมประเพณี 

 
 
  วิเคราะห์สภาพทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมในสมัยสุโขทัยได้ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

16 บทที่ 10  พัฒนาการด้านความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศสมัยสุโขทัย 
          - ความสัมพันธ์ระหว่างสุโขทัยกับรัฐ
ใกล้เคียง (พะเยา  น่าน  อยุธยา  มอญ  
นครศรีธรรมราช  ล้านนา) 
          - ความสัมพันธ์ระหว่างสุโขทัยกับรัฐ
ที่ห่างไกล  (จีน  ลังกา) 

 
 
  อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศในสมัยสุโขทัยได้ 

 
 
 

บทที่ 11 การเสื่อมอ านาจของอาณาจักร 
สุโขทัย 
          - สาเหตุของความเสื่อมอ านาจของ
อาณาจักรสุโขทัย 
           - การล่มสลายของอาณาจักรสุโขทัย 

 
 
  วิเคราะห์ถึงปัจจัยการเสื่อมและ
การล่มสลายของอาณาจักรสุโขทัย 
 

 
 
 
 
 
 

17 
 
 
 
 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่  3  วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทยสมัยสุโขทัย   
บทที่ 12 อิทธิพลของอารยธรรมตะวันออก
ที่มีผลต่อสุโขทัย 
          - การเมืองการปกครอง 
          - เศรษฐกิจ 
          - สังคม 
          - วัฒนธรรม 

 
 
 
 
  วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรม
ตะวันออกท่ีมีผลต่อสุโขทัย
ทางด้านต่างๆได้ 
 

 18 
 

บทที่ 13 การสรา้งสรรค์ภูมิปัญญาในสมัย
สุโขทัย 
          - ความหมาย 

1.อธิบายความหมายภูมิปัญญาไทย
ได้ 

2.วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพล ต่อ
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สัปดาห์ที่ 
(วันที่) 

คาบที่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

          - ปัจจัยที่มีอิทธิพลผลต่อการ
สร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัย 
          - ผลงานการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา
ไทยสมัยสุโขทัย 

การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยสมัย
สุโขทัยได้ 

3.ยกตัวอย่างผลงานการสร้างสรรค์
ภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัยได้ 

 19 บทที่ 14 อิทธิพลของวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาไทยสมัยสุโขทัย ในสังคมปัจจุบัน 
           - การเมืองการปกครอง 
           - เศรษฐกิจ 
           - สังคม 
           - วัฒนธรรม 

1.อภิปรายถึงอิทธิพลของ
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย
สมัยสุโขทัย ในสังคมปัจจุบันได้ 

2.ตระหนักและมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาไทยได้ 

 20 สอบปลายภาค  
 
 
แผนการประเมินผล      คะแนนระหว่างภาค  : คะแนนปลายภาค = 80 : 20 
                                   คะแนนระหว่างภาค  = คะแนนสอบก่อนกลางภาค + คะแนนสอบกลางภาค +   
                                                                คะแนนสอบหลังกลางภาค + คะแนนจิตพิสัย  
                                                             =20+20+30+10 
4.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายภาระงาน 
การสอนรายวิชา ส21106  ประวัติศาสตร์ไทย 2   ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554  มีแผนการ
ประเมินผลการเรียนรู้ดังนี้ 
    4.1 ประเมินจากงานที่มอบหมาย                                                                 50 คะแนน 
    4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน: จิตพิสัย             10 คะแนน 
    4.3 ประเมินจากการสอบกลางภาค                                                               20 คะแนน 
    4.4 ประเมินจากการสอบปลายภาค                                                              20 คะแนน  
                                                                       รวม       100 คะแนน 
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4.1. ภาระงานและช้ินงาน  (50  คะแนน) 

รายการ 
รูปแบบของ

งาน 
วันที่ 

มอบหมาย 
ก าหนดส่ง 

เวลาที่ 
นักเรียน 
ควรใช้
(นาที) 

คะแนน 

ก่อนประเมินผลกลางภาคเรียน  

ใบงานหน่วยที่  1 งานเดี่ยว 31-4  พ.ย 54 12-16 ธ.ค 54 15 นาที 5 

ผังมโนทัศน์อาณาจักรโบราณก่อนสมัย
สุโขทัย 

งานเดี่ยว   31-4  พ.ย 54 19-23 ธ.ค 54 10  นาที 5 

อภิปรายกลุ่ม เรื่องอาณาจักรโบราณ งานกลุ่ม 31-4  พ.ย 54 19-23 ธ.ค 54 15  นาที 10 
หลังประเมินผลกลางภาคเรียน  

ใบงานหน่วยที่  2-3 งานเดี่ยว 2-6 ม.ค 54 20-24ก.พ 5 15 นาที 10 

น าเสนอพัฒนาการด้านต่างๆของสุโขทัย
ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 

งานกลุ่ม 2-6 ม.ค 54 6-10ก.พ 54 10 นาที 10 

ป้ายนิเทศหรือชิ้นงานเรื่องวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัย 

งานกลุ่ม 27 มี.ค 54 2 มี.ค 54 15  นาท ี 10 

 
หมายเหตุ    1. เวลาที่นักเรียนควรใช้ หมายถึง เวลาที่ครูได้พิจารณาว่า ในการท างานหรือการบ้านชิ้นนั้น ๆ   

                   นักเรียนควรใช้เวลาท าประมาณเท่าใด การประมาณการดังกล่าว ครูได้พิจารณาจาก ความ   
                   ยาก  ความซับซ้อน และปริมาณของงานหรือการบ้านชิ้นนั้น ๆ 

2. งานหรือการบ้านที่มอบหมายแต่ไม่ได้คิดคะแนนไม่ได้น าเสนอไว้ในตาราง เนื่องจากไม่บังคับ
ในการส่งงาน ให้นักเรียนส่งงานตามความสมัครใจ   

3. การค านวณเวลาในการมอบหมายงานที่ปรากฏทุกคนต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 40 นาที
ต่อคนต่อกลุ่มที่จะน าเสนองาน 
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4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน: จิตพิสัย (10 คะแนน) 
 การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา ส21106  ประวัติศาสตร์ไทย 2  ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2554 ได้ก าหนดหัวข้อการประเมินได้ดังแสดงในตารางข้างล่าง 

 

หัวข้อการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม 

(5) 

ดีมาก 

(4) 

ดี 

(3) 

ปานกลาง 
(2) 

ต้องปรับปรง 
(1) 

พฤติกรรมทางด้านความรับผิดชอบ 

1.ส่งงานตามที่ก าหนด 

2.มีความละเอียดรอบคอบในการท างานและ
ท างานด้วยความเอาใจใส่ 

 

 

 

 

    

 

 

 

พฤติกรรมทางด้านความมีระเบียบวินัย 

3.เข้าชั้นเรียนตรงเวลา 

4.ความมีระเบียบและรอบคอบ 

     

พฤติกรรมทางด้านความซ่ือสัตย์ 

5.ปฏิบัติตามระเบียบ กฎ ข้อบังคับของโรงเรียน
อย่างเคร่งครัด 

     

พฤติกรรมทางด้านความเสียสละ 

6.มีจิตสาธารณะ 
7.ช่วยเหลืองานส่วนรวม 

     

พฤติกรรมทางด้านสัมมาคารวะ 

8.มีความอ่อนน้อมถ่อมตน 

9.พูดจาสุภาพ 

     

     

     

พฤติกรรมทางด้านความเป็นไทย 

10.การแสดงออกถึงความเป็นไทย 

11.รักและภูมิใจในความเป็นไทย 
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สื่อการเรียนการสอน 
           1. ใบความรู้  ใบงาน 
           2. เหตุการณ์ปัจจุบันจากข่าว 
           3. เอกสารการสอนที่เก่ียวข้องจากส านักพิมพ์ต่าง ๆ  
           4.  Websites ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
           5. แบบฝึกปฏิบัติในแต่ละบท 
           6. วีดีทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ 
           7. ตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
 
4.3 ประเมินจากการสอบกลางภาค (20 คะแนน) 

ก าหนดสอบกลางภาคระหว่างวันที่  26-30  ธันวาคม  2554  เวลาใช้สอบ 1 ชั่วโมง 
        สาระการเรียนรู้ และลักษณะของข้อสอบที่ใช้ในการสอบกลางภาคมีรายละเอียดดังนี้ 
เรื่องท่ีใช้ในการสอบ ลักษณะและจ านวนข้อสอบ จ านวนข้อ คะแนน 
     - พัฒนาการของอาณาจักรโบราณ
บริเวณภาคเหนือ 
     - พัฒนาการของอาณาจักรโบราณ
บริเวณภาคกลาง 
     - พัฒนาการของอาณาจักรโบราณ
บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
     - พัฒนาการของอาณาจักรโบราณ
บริเวณภาคใต้ 

 
 

-ปรนัยชนิดเลือกตอบ  4 ตัวเลือก 
-ปรนัยแบบเติมข้อความสั้นๆ 
-ปรนัยจับคู่ 
-อัตนัย 
 

 
 

10 
5 
5 
1 

 
 

5 
2.5 
2.5 
10 

รวม 
-ปรนัย 
-อัตนัย   

20 
2 

10 
10 

 
4.4 ประเมินจากการสอบปลายภาค (20 คะแนน) 

 ก าหนดสอบกลางภาคระหว่างวันที่  5-9  มีนาคม  2554 เวลาใช้สอบ 1 ชั่วโมง 
 สาระการเรียนรู้ และลักษณะของข้อสอบที่ใช้ในการสอบปลายภาคมีรายละเอียดดังนี้ 
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เรื่องท่ีใช้ในการสอบ ลักษณะและจ านวนข้อสอบ จ านวนข้อ คะแนน 
 

หน่วยที่ 2  เรื่อง  สุโขทัย 
 
 
หน่วยที่ 3  เรื่อง  วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทยสมัยสุโขทัย   
 

-ปรนัยชนิดเลือกตอบ  4 ตัวเลือก 
-ปรนัยเติมข้อความสั้นๆ 
 
 

อัตนัย   

14 
6 
 
 

2 

7 
3 
 
 

10 

รวม 
-ปรนัย 
-อัตนัย   

20 
2 

10 
10 

 
 


