
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับยอ่ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

รายวิชา ประวัติศาสตร์ไทย 1  ส21103                                             0.5 หน่วยกิต : 1 คาบ / สัปดาห ์
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1                                                                     ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2557 
ครูผู้สอน   นางสาวจีรพร  ทองเวียง 
 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเรื่องของเวลา การแบง่เวลา การเทียบศักราช ในระบบต่าง ๆ  การแบ่งยุคสมัยในประวัติศาสตร์
ของชาติเพื่อ ให้เข้าใจเหตกุารณ์ทางประวัติศาสตร์ และเปรยีบเทียบการนับศักราชในระบบต่างๆ ในการศึกษา
ประวัติศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 

ศึกษาวิธีการทางประวัติศาสตร์ ประเภทและหลกัฐานทางประวัติศาสตร์ เพือ่ใช้ในการศึกษา
ประวัติศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง                         

โดยใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์ การส ารวจและการตรวจสอบหลักฐานในการสืบค้นข้อมลูและ
อธิบายให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการคิดวิเคราะห์ ศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์                         

เพื่อใหเ้ข้าใจความสมัพันธ์และความส าคัญของอดีตทีม่ีต่อปจัจบุันและอนาคต ตลอดจนเข้าใจ
พัฒนาการของมนุษยชาติที่มีความเปลี่ยนแปลงจากอดีตตนถึงปัจจุบันและผลกระทบทีม่ีต่อสงัคมไทย เข้าใจและ
อยู่ร่วมกับสงัคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.  ตัวชี้วัด 
     1.  วิเคราะห์ความส าคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์ 
                  2. เทียบศักราชตามระบบต่างๆที่ใช้ศึกษาประวัติศาสตร ์
                  3. น าวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร ์
มาตรฐานและตัวชี้วัด 
 ส 4.1 ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3 
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3.  ก าหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ 

สัปดาห์ท่ี 
(วันท่ี) 

คาบ
ท่ี 

หัวข้อ/สาระการ
เรียนรู ้

เน้ือหา ตัวชี้วัด จุดประสงค์ ภาระงาน 

19-23  พ.ค. 
2557 

1 ปฐมนิเทศ - ตัวช้ีวัด 
-ลักษณะเนื้อหาวิชา 
-วิธีการเรียนการ
สอน 
-การวัดผลและการ
ประเมินผล 

 1. เพื่อให้นักเรียน
มีความเข้าใจใน   
  ขอบข่าย
โดยรวมของ
เนื้อหาวิชา 
2. เพื่อให้นักเรียน
มีความเข้าใจ
ตรงกัน เกีย่วกับ
กิจกรรมการเรียน
การสอน ตัวช้ีวัด  
กฎเกณฑ์ในช้ัน
เรียน เกณฑก์าร
วัดและ
ประเมินผล 

 

26 พ.ค. – 6 
มิ.ย. 2557 

2-3 หน่วยท่ี  1 
ช่วงเวลาส าหรบั
การศึกษา
ประวัติศาสตร ์

-ช่วงเวลาส าหรับ
การศึกษา
ประวัติศาสตร์มี 2 
ระบบ  คือ   
สุริยคติ และจัทรคติ 
 

ส 4.1 ม1/1 
วิเคราะห์
ความส าคัญของ
เวลาใน
การศึกษา
ประวัติศาสตร ์

1.อธิบายความ
เป็นมาของ
ช่วงเวลาของ
ระบบสรุิยคติ  
และจันทรคติได ้
 

ใบงานตาม
หน่วยการ
เรียนรู ้

  ช่วงเวลาส าหรบั
การศึกษา
ประวัติศาสตร ์

-ที่มาและการนับ
ช่วงเวลาตามระบบ
จันทรคติ  สรุิยคติ  
และตัวอย่างการใช้
เวลาจันทรคติ   
สุริยคติ ในเอกสาร
ในประวัติศาสตร์
ไทย 
-การนับวันข้ึนปีใหม่
ในระบบต่างๆ 

ส 4.1 ม1/1.  
วิเคราะห์
ความส าคัญของ
เวลาใน
การศึกษา
ประวัติศาสตร ์

2.เทียบช่วงเวลา
จันทรคติกบั 
สุริยคต ิ
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สัปดาหท์ี ่
(วันที่) 

คาบ
ที่ 

หัวข้อ/สาระการ
เรียนรู ้

เนื้อหา ตัวช้ีวัด จุดประสงค์ ภาระงาน 

9-20 มิ.ย. 
2557 

 
 
 
 
 
 
 

4-5 
 

ศักราชและ
ช่วงเวลา 
 

-ศักราชที่ใช้ใน
เอกสาร
ประวัติศาสตร์ไทย  
เช่น   
ม.ศ. จ.ศ. ร.ศ. พ.ศ. 
ค.ศ. และ  ฮ.ศ. 
-การเทียบศักราช
และตัวอย่างการ
เทียบ 
-การนับช่วงเวลา
เป็นทศวรรษ  
ศตวรรษ  และ 
สหัศวรรษ 

ส 4.1 ม1/2.  
เทียบศักราช
ตามระบบต่างๆ
ที่ใช้ศึกษา
ประวัติศาสตร ์

1.อธิบายที่มาของ
ศักราชที่ปรากฎใน
เอกสาร
ประวัติศาสตร์ได้ 
2.เทียบศักราชใน
ระบบต่างๆเป็น  
พ.ศ. หรือ ค.ศ.ได ้
3.อธิบายช่วงเวลา
ในประวัติศาสตร ์

 

23-27 มิ.ย. 
2557 

 
 
 
 

6 ความส าคัญของ
เวลาในการศึกษา
ประวัติศาสตร ์

-เรียงล าดับ
เหตุการณ์ก่อน-
หลงั  (Time Line)   
-วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของ
เหตุการณ์ใน
ประวัติศาสตร ์

ส 4.1 ม1/3. 
วิเคราะห์
ความส าคัญของ
เวลาใน
การศึกษา
ประวัติศาสตร ์

1.อธิบาย
ความส าคัญของ
เวลาในการศึกษา
ประวัติศาสตร์ได้ 
2.สามารถ
ยกตัวอย่าง  (Time 
Line)  ของ
เหตุการณ์ส าคัญใน
ประวัติศาสตร์ได้  

 

   -ระบบเวลาและ
เครื่องมือบอกเวลา
เป็นภูมิปญัญาของ
มนุษยชาติในช่วง
สมัยต่างๆ 
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สัปดาหท์ี ่ คาบ
ที่ 

หัวข้อ/สาระการ
เรียนรู ้

เนื้อหา ตัวช้ีวัด จุดประสงค์ ภาระงาน 

30 มิ.ย. - 
18 ก.ค. 
2557 

7-9 ยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร ์

  -ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์  
พัฒนาการของ
มนุษย์ก่อน
ประวัติศาสตร์  
(มนุษย์ชวา   
บ้านเชียง  อื่นๆ) 
    -เกณฑ์การแบ่ง
ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์  เข่น  
พัฒนาการทาง
เครื่องมือใช้  (ยุค
หิน  ยุคโลหะ)  
เกณฑ์พฒันาทาง
สังคมมนุษย์  
(สังคมยุคล่าสัตว์  
สังคมเกษตรกรรม  
และสงัคมเมือง) 
  -ยุค
ประวัติศาสตร์ 
    -ศูนย์กลาง
อ านาจการปกครอง 
   -เศรษฐกจิ 
   -สังคม 

ส 4.1 ม1/3.  
น าวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์
มาใช้ศึกษา
เหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร ์

1.อธิบายความหมาย
ของค าว่าสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์และ
สมัยประวัติศาสตร ์
2.อธิบายลักษณะ
ส าคัญของสมัยกอ่น
ประวัติศาสตร์ใน
ดินแดนไทยได ้

 

21-25 ก.ค. 
2557 

10 สอบกลางภาค     
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สัปดาหท์ี ่ คาบ
ที่ 

หัวข้อ/สาระการ
เรียนรู ้

เนื้อหา ตัวช้ีวัด จุดประสงค์ ภาระงาน 

28 ก.ค. -1 
ส.ค. 2557 

11 หน่วยท่ี  2 
ความหมายและ
ความส าคัญของ
ประวัติศาสตร ์

-ความหมายของ
ประวัติศาสตร ์
-องค์ประกอบของ
ประวัติศาสตร ์
-ความส าคัญของ
ประวัติศาสตร ์
  -ความรู้ความ
เข้าใจ 
  -ทักษะ
กระบวนการ 
  -เจตคติและ
ค่านิยม 
 

ส 4.1 ม1/3.  
น าวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์
มาใช้ศึกษา
เหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร ์

1.อธิบาย
ความหมายและ
ความส าคัญของ
ประวัติศาสตร์ไทย
ได ้

ใบงานตาม
หน่วยการ
เรียนรู ้

4 – 15 
ส.ค. 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12-
13 

ความหมาย  
ข้ันตอน  และ
ความส าคัญของ
วิธีการทาง
ประวัติศาสตร ์

-ความหมายของ
วิธีการทาง
ประวัติศาสตร ์
-ข้ันตอนของวิธีการ
ทางประวัติศาสตร ์
  1.ประเด็นที่ศึกษา 
  2.รวบรวมข้อมูล
จากหลักฐาน
ประวัติศาสตร ์
  3.ประเมินความ
น่าเช่ือถือของ
หลักฐาน 
  4.วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูล 
  5.การน าเสนอ 

ส 4.1 ม1/3. น า
วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์
มาใช้ศึกษา
เหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร ์

1.อธิบาย
ความหมายและ
ข้ันตอนและ
ความส าคัญของ
วิธีการทาง
ประวัติศาสตร ์

ใบงานตาม
หน่วยการ
เรียนรู ้
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สัปดาหท์ี ่ คาบ
ที่ 

หัวข้อ/สาระการ
เรียนรู ้

เนื้อหา ตัวช้ีวัด จุดประสงค์ ภาระงาน 

18  ส.ค. –  
5 ก.ย. 
2557 

14-
16 

หลักฐาน
ประวัติศาสตร์
ไทยในท้องถ่ิน 

-ประเภทของ
หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์
จ าแนกตามเกณฑ์
ต่างๆ 
-ตัวอย่างหลักฐาน
การศึกษา
ประวัติศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องในท้องถ่ิน  
และช่วงสมัยต่างๆ
ของอาณาจักร
โบราณในดินแดน
ไทย 
(ฟูนัน  ศรีวิชัย  
ทราวดี   
ลังกาสุกะเขมร  
ลพบรุี  ตามพรลิงค์  
หริภุญชัย  ล้านนา) 

ส 4.1 ม 1/3.  
น าวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์
มาใช้ศึกษา
เหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร ์
ส 4.1 ม 1/1. 
อธิบายเรื่องราว
ทาง
ประวัติศาสตร์
สมัยก่อนสุโขทัย
ในดินแดนไทย
โดยสังเขป 
 

1.วิเคราะห์
หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ได้ 
2.จ าแนกหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์
ช้ันต้นและช้ันรอง
ได ้
3.วิเคราะหเ์รื่องราว
ทางประวัติศาสตร์
จากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ได้ 
4.อธิบายเรือ่งราว
ของอาณาจักร
โบราณในดินแดน
ไทยได ้

วิเคราะห์
หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร ์
(เดี่ยว) 

8-26 ก.ย. 
2557 
 
 
 
 

17-
19 

โครงงาน
ประวัติศาสตร์
ท้องถ่ิน 

1.ล าดับข้ันตอนการ
สืบค้นเรื่องราวใน
ท้องถ่ินของตนที่
สนใจ 
2.ระดมความคิด  
หาประเด็นปัญหา 
3.ด าเนินงาน 

ส 4.1 ม1/3. 
น าวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์
มาใช้ศึกษา
เหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร ์

1.สามารถใช้วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์  
สืบค้นเรื่องราวใน
ท้องถ่ินทีส่นใจได ้
2.ประยกุต์ใช้
วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

นิทรรศการ
โครงงานทาง
ประวัติศาสตร ์
(กลุม่) 

29 ก.ย. -3  
ต.ค. 2557 

20 สอบปลายภาค     
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แผนการประเมินผล      คะแนนระหว่างภาค  :  คะแนนปลายภาค = 80 : 20 
                                   คะแนนระหว่างภาค  = คะแนนสอบก่อนกลางภาค + คะแนนสอบกลางภาค + 
คะแนนสอบหลงักลางภาค + คะแนนจิตพิสัย  
                                                             = 20+20+30+10 
 
4.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายภาระงาน 
     การสอนรายวิชา ส21103  ประวัติศาสตร์ไทย 1   ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557  มีแผนการ
ประเมินผลการเรียนรู้ดังนี ้
    4.1 ประเมินจากงานทีม่อบหมาย                                                                 50   คะแนน 
    4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรยีน : จิตพสิัย                      10   คะแนน 
    4.3 ประเมินจากการสอบกลางภาค                                                               20   คะแนน 
    4.4 ประเมินจากการสอบปลายภาค                                                              20   คะแนน  
                                                                                                       รวม  100 คะแนน  
4.1. ภาระงานและชิ้นงาน  (50  คะแนน) 

รายการ รูปแบบของงาน วันที่มอบหมาย /วันก าหนดสง่ 
เวลาที ่

นักเรียน 
ควรใช้ (นาที) 

คะแนน 

ก่อนประเมินผลกลางภาคเรียน  
วิเคราะหห์ลกัฐานทางประวัติศาสตร ์ งานเดี่ยว 13-31  ส.ค 2557  10 

ใบงานตามหน่วยการเรียนรู ้ เดี่ยว/กลุ่ม 20 พ.ค. – 12 ก.ค. 2557  10 

หลงัประเมินผลกลางภาคเรียน  

นิทรรศการโครงการทางประวัติศาสตร ์ งานกลุม่ 1-21  ก.ย. 2557  20 

ใบงานตามหน่วยการเรียนรู ้ เดี่ยว/กลุ่ม 22 ก.ค. – 20 ก.ย. 2557  10 

หมายเหตุ   1. เวลาที่นักเรียนควรใช้ หมายถึง เวลาที่ครูไดพ้ิจารณาว่า ในการท างานหรอืการบ้านช้ินน้ัน ๆ  
นักเรียนควรใช้เวลาท าประมาณเท่าใด การประมาณการดังกล่าว ครูได้พิจารณาจากความยาก  
ความซับซ้อน และปริมาณของงานหรอืการบ้านช้ินน้ัน ๆ 

 2. งานหรือการบ้านทีม่อบหมายแต่ไม่ได้คิดคะแนนไม่ได้น าเสนอไว้ในตาราง เนือ่งจากไม่บงัคับใน     
     การส่งงาน ให้นักเรียนส่งงานตามความสมัครใจ   
 3. การค านวณเวลาในการมอบหมายงานทีป่รากฏทกุคนต้องใช้ระยะเวลาอย่างนอ้ย 40 นาทีต่อคน 
    ต่อกลุ่มทีจ่ะน าเสนองาน 

 
 



8 
 
4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน: จิตพิสัย (10 คะแนน) 
 การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา ส21103  ประวัติศาสตร์ไทย 1  ภาคเรียนที่ 1     
ปีการศึกษา 2557  ได้ก าหนดหัวข้อการประเมินได้ดังแสดงในตารางข้างล่าง 

 
สื่อการเรียนการสอน 
1. ใบความรู้  ใบงาน                                                5. เหตุการณ์ปัจจุบนัจากข่าว 
2. เอกสารการสอนที่เกี่ยวข้องจากส านักพมิพ์ต่าง ๆ           6.  Websites ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียน 
                                                                             ประวัติศาสตร์  
3. แบบฝึกปฏิบัติในแต่ละบท                      7. วีดีทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร ์                                                                                                       
4. ตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร ์            8. เว็บไซต์ ครูจีรพร  thongvieng.wordpres.com 

หัวข้อการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

ปานกลาง 
(2) 

ต้องปรับ
ปรง (1) 

พฤติกรรมทางด้านความรับผิดชอบ 
   1. ส่งงานตามทีก่ าหนด 
   2. มีความละเอียดรอบคอบในการท างานและ
ท างานด้วยความเอาใจใส ่

 
 
 

    
 
 

พฤติกรรมทางด้านความมีระเบียบวินัย                                                                 
   3. เข้าช้ันเรียนตรงเวลา                                                                                                
   4. ความมีระเบียบและรอบคอบ 

 
 

    
 

พฤติกรรมทางด้านความซื่อสัตย์                                                                     
   5. ปฏิบัติตามระเบียบ กฎ ข้อบังคับของ
โรงเรียนอย่างเคร่งครัด 

     

พฤติกรรมทางด้านความเสียสละ                                                                    
   6. มีจิตสาธารณะ                                                                                   
   7. ช่วยเหลืองานส่วนรวม 

     

พฤติกรรมทางด้านสัมมาคารวะ                                                                                    
   8. มีความอ่อนน้อมถ่อมตน                                                                                                     
   9. พูดจาสุภาพ 

     

พฤติกรรมทางด้านความเป็นไทย                                                             
   10. การแสดงออกถึงความเปน็ไทย    
   11. รักและภูมิใจในความเป็นไทย 
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แหล่งเรียนรู้ 

 1.  ห้องสมุดโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 

 2.  Internet  จากเว็บไซต์ครจูรีพร  ทองเวียง  www.thongvieng.wordpress.com 

 3.  พิพิธภัณฑ์  แหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ โบราณคดี   

4.3 ประเมินจากการสอบกลางภาค (20 คะแนน) 
ก าหนดสอบกลางภาคระหว่างวันที่  21-25  กรกฎาคม 2557  เวลาใช้สอบ 1 ช่ัวโมง  สาระการเรียนรู้ 
และลกัษณะของข้อสอบที่ใช้ในการสอบกลางภาคมีรายละเอียดดังนี ้

เรื่องท่ีใช้ในการสอบ ลักษณะและจ านวนข้อสอบ 
จ านวน

ข้อ 
คะแนน 

ช่วงเวลาส าหรบัการศึกษาประวัติศาสตร์                                                     
   -  ศักราชและช่วงเวลา                                                                 
 

ยุคสมัยทางประวัติศาสตร ์                                                                            
 
 

ความส าคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์ 

-ปรนัยชนิดเลอืกตอบ  4 ตัวเลือก                 
-ปรนัยแบบเติมข้อความสั้นๆ                   
-อัตนัย                                                
ปรนัยชนิดเลือกตอบ  4 ตัวเลือก             
- อัตนัย                                       
ปรนัยจับคู่ 

5                             
5                          
1                           
5                          
1                            
5 

2.5                          
2.5                          
5                                

2.5                             
5                               

2.5 

รวม  ( 20 คะแนน) 
-ปรนัย                                              
-อัตนัย   

20                         
2 

10                            
10 

 
4.4 ประเมินจากการสอบปลายภาค (20 คะแนน) 

 ก าหนดสอบกลางภาคระหว่างวันที่ 29  กันยายน – 3 ตุลาคม 2557  เวลาใช้สอบ 1 ช่ัวโมง  สาระการ
เรียนรู้ และลกัษณะของข้อสอบที่ใช้ในการสอบปลายภาคมรีายละเอียดดังนี้ 

เรื่องท่ีใช้ในการสอบ ลักษณะและจ านวนข้อสอบ 
จ านวน

ข้อ 
คะแนน 

ความหมายและความส าคัญของประวัติศาสตร์ 
 
ความหมาย  ข้ันตอน  และความส าคัญของวิธีการ 
ทางประวัติศาสตร ์
 

หลักฐานประวัติศาสตร์ไทยในทอ้งถ่ิน 
 

-ปรนัยชนิดเลอืกตอบ  4 ตัวเลือก              
-อัตนัย 
-ปรนัยชนิดเลอืกตอบ  4 ตัวเลือก               
-อัตนัย 
-ปรนัยแบบเติมข้อความสั้นๆ                    
ปรนัยจับคู่ 

5                      
1 
5                               
1 
5                         
5 

2.5                    
5 

2.5                     
5 

2.5                 
2.5 

รวม (20 คะแนน) 
-ปรนัย 
-อัตนัย   

20 
2 

10 
10 

http://www.thongvieng.wordpress.com/
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