
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้  ฉบับย่อ 
รายวิชาประวัติศาสตร์ไทย 5  รหัสวิชา ส23103                                                    0.5  หน่วยกิต   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3                   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 
อาจารย์ผู้สอน นางสาวจีรพร  ทองเวียง   
 
1.  ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษา สืบค้นและวิเคราะห์  เรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับครอบครัว  ท้องถิ่นของตน และเหตุการณ์ส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ได้อย่างมีเหตุผล  โดยใชว้ิธีการทางประวัติศาสตร์  
 ศึกษา วิเคราะห์ บทบาทพระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรี และปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อความมั่นคงความ
เจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์   
 ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ในด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ  สังคม  
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และบทบาทของไทยในสมัยประชาธิปไตย   
 ศึกษา วิเคราะห์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์  ที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาชาติไทย 
 โดยใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์  การส ารวจ การตรวจสอบ และวิเคราะห์หลักฐานในการสืบค้น
ข้อมูล การท าเส้นเวลา(time line) การตีความจากข้อมูลหลักฐาน กระบวนการความรู้ความเข้าใจ  กระบวนการคิด
วิเคราะห์  กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด   กระบวนการปฏิบัติแสดง
ตน การมีส่วนร่วม และกระบวนการโดยใช้สื่อ ICT (Information and Communication Technology) เพ่ือให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ และพัฒนาการของชาติไทยได้อย่างมีเหตุผลตาม
วิธีการทางประวัติศาสตร ์  เห็นความส าคัญของบรรพบุรุษไทยที่ได้สร้างความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองให้ชาติไทย 
ตระหนักถึงความส าคัญของความเป็นไทย มีความรัก  ความภูมิใจ และธ ารงความเป็นไทยสืบต่อไป  
  

2.  มาตรฐานและตัวชี้วัด 
ส 4.1 ม.3/1  วิเคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผลตามวิธีการ 

          ทางประวัติศาสตร์ 
ม.3/2  ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ ที่ตนสนใจ 

ส 4.3 ม.3/1  วิเคราะห์พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ในด้านต่างๆ  
ม.3/2  วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความม่ันคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ 
ม.3/3  วิเคราะห์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ และอิทธิพลต่อการพัฒนาชาติไทย 
ม.3/4  วิเคราะห์บทบาทของไทยในสมัยประชาธิปไตย 

http://www.ict.su.ac.th/
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3.  ก าหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

สัปดาห์ที่ คาบที่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1 
 

1 ปฐมนิเทศ   
-  ตัวชี้วัด 
-  ลักษณะเนื้อหาวิชา  
-  วิธีการเรียนการสอน 

    -  การวัดผลและการประเมินผล 
 
 

1 เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับครูผู้สอน 

2. เพ่ือให้นักเรียนมีความเข้าใจในโครงสร้างขอบข่าย 
โดยรวมของเนื้อหาวิชา 

3. เพ่ือให้นักเรียนมีความเข้าใจตรงกัน เกี่ยวกับ
กิจกรรมการเรียนการสอน ตัวชี้วัด  กฎเกณฑ์ 
ในชั้นเรียน เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

2-3 
 

 

2-3 
 

 

1. วิธีการทางประวัติศาสตร์กับการ
สืบค้นเรื่องราวของตนเองครอบครัว 
ชุมชน และท้องถิ่นของตน 

1. อธิบายความหมาย ความส าคัญและขั้นตอน
วิธีการทางประวัติศาสตร์ได้ 
2. น า วิธีการทางประวัติศาสตรไ์ปใช้ในการสืบค้น
เรื่องราวของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น 
ของตน ได้ 
3. นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล  
และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

4-5 
 
 
 
 

4-5 
 
 
 
 
 

2. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
รัตนโกสินทร์ โดยใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ 

1. จ าแนกประเภทหลักฐานทางประวัติศาสตร์
รัตนโกสินทร์ได้ 
2. วิเคราะห์ข้อเท็จจริงจากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ และสามารถท าเส้นเวลา
(time line) ได ้
3. ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลหลักฐานได้ 

6-7 
 

6-7 3.  การสถาปนากรุงเทพมหานคร 
และการสร้างความมั่นคง และความ
เจริญรุ่งเรืองในสมยัรัตนโกสินทร์ 

1. อธิบายการสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานี
ของไทยได้ 
2. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความม่ันคงและ 
ความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ได้ 
3. วิเคราะห์บทบาทของพระมหากษัตริย์ไทยใน
ราชวงศ์จักรีในการสร้างสรรค์ความเจริญ และ 
ความมั่นคงของชาติได้ 
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สัปดาห์ที่ คาบที่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ 
8-9 8-9 4.  พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ 

และเหตุการณ์ส าคัญในสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้น  
(รัชกาลที่  1 -3 ด้านการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคม) 

1. วิเคราะห์โครงสร้างการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้นได้ 

2. วิเคราะห์ระบบภาษีและการค้าสมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้นได้ 

3. วิเคราะห์โครงสร้างทางสังคมสมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้นได้ 

4.ศึกษา วิเคราะห์เหตุการณ์ส าคัญสมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้นโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ได้ 

5. ตระหนักในความส าคัญของบรรพบุรุษไทยที่ได้
สร้างความม่ันคงและความเจริญรุ่งเรืองให้ชาติไทยได้ 

10 10 สอบกลางภาค  
11-12 

 
 
 

11-12 
 
 
 

5. พัฒนาการทางประวัติศาสตร์และ
เหตุการณ์ส าคัญในสมัยปฏิรูป
ประเทศ (รัชกาลที่  4 - 6 ด้าน
การเมือง เศรษฐกิจและสังคม) 

1. วิเคราะห์ปัจจัยที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
และปฏิรูปประเทศในสมัยรัชกาลที่ 4 และ 5 

2. วิเคราะห์การปฏิรูปประเทศด้านการเมือง  
การปกครอง เศรษฐกิจและสังคมได้ 
3. ศึกษา วิเคราะห์เหตุการณ์ส าคัญสมัยปฏิรูป
ประเทศ เช่น การท าสนธิสัญญาเบาว์ริงในสมัย
รัชกาลที่ 4 การปฏิรูปประเทศในสมัยรัชกาลที่ 5 
การเข้าร่วสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยวิเคราะห์สาเหตุ
ปัจจัย และผลของเหตุการณ์ต่าง ๆ 
4. ตระหนักในความส าคัญของพระมหากษัตริย์และ 
บรรพบุรุษไทยที่สามารถใช้กุศโลบายรักษาเอกราช 
ของชาติไว้ได้ 

13-14 
 
 

 

13-14 
 

6. พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ 
และเหตุการณ์ส าคัญในสมัย
ประชาธิปไตย(รัชกาลที่ 7 - ปัจจุบัน 
ด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม) 

1. ศึกษา วิเคราะห์เหตุการณ์การเปลี่ยนแปลง 
การปกครอง พ.ศ.2475 ได้(แนวคิดประชาธิปไตย 
ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง,สาเหตุ สถานการณ์ 
และผลกระทบ) 
2. ศึกษา วิเคราะห์เหตุการณ์และพัฒนาการทาง
การเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ ภายใต้ 
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สัปดาห์ที่ คาบที่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ 
(1) การปกครองภายใต้การชี้น าของคณะราษฎร 
(2) การปกครองภายใต้เผด็จการทหาร 
(3) สมัยเรียกร้องประชาธิปไตย 
(4) สมัยประชาธิปไตยถึงปัจจุบัน 
3. ตระหนัก ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและสามารถ
ปรับตัวตามสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

15-16 
 
 
 
 

 

15-16 
 
 

 

7. เหตุการณ์ส าคัญทางด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
ในสมัยรัตนโกสินทร์ 

1. วิเคราะห์เหตุการณ์ส าคัญทางด้านความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศในสมัยรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน 
(1) ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 (2) ประเทศในเอเชีย 
 (3) กลุ่มประเทศตะวันตก  
2. ตระหนักในความส าคัญของการด าเนิน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยที่สามารถ
รักษาเอกราชและความมั่นคงของชาติไทยไว้จนถึง
ปัจจุบัน 

17-18 
 

17-18 
 

8. ภูมิปัญญาไทยสมัยรตันโกสนิทร์และ
อิทธิพลต่อการพัฒนาชาติไทย 

1. ศึกษา  วเิคราะห์ภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสนิทร์ 
ด้านการด าเนินชีวิตที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาชาติไทยใน
ปัจจุบันได้ 
2. ศึกษาแนวคิด ผลงาน และการส่งเสริมภูมิปัญญาไทย
ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวและสมเด็จ
พระบรมราชินนีาถในรชักาลปัจจุบันได้ 
3. เห็นคุณค่า มีความภาคภูมิใจในความเปน็ไทย  
มีภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรม และสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชวีิตได้ 

19 19 9. บทบาทของไทยในโลกยุคปัจจุบัน  1. ศึกษา วิเคราะห์บทบาทของไทยในโลกยุคปัจจุบัน 
(บทบาททางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
การเมืองระหว่างประเทศ เช่น อาเซียน เอเปกฯลฯ) 
2. ภูมิใจในพัฒนาการของชาติไทยที่ด ารงความเป็น
ชาติสืบมาถึงปัจจุบัน 
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สัปดาห์ที่ คาบที่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ 
20 20 สอบปลายภาค  

 
แผนการประเมินผล  คะแนนระหว่างภาค  : คะแนนปลายภาค = 80 : 20 
                                คะแนนระหว่างภาค   
 =  คะแนนสอบก่อนกลางภาค + คะแนนสอบกลางภาค +   
                                                             คะแนนสอบหลังกลางภาค + คะแนนจิตพิสัย  
                                                        =   20+20+30+10 
 
4.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายภาระงาน 

การสอนรายวิชาประวัติศาสตร์ไทย 5   รหัสวิชา ส23103  ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556   
มีแผนการประเมินผลการเรียนรู้ดังนี้ 
    4.1 ประเมินจากงานที่มอบหมาย                                               50 คะแนน 
    4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน: จิตพิสัย      10 คะแนน 
    4.3 ประเมินจากการสอบกลางภาค                                           20 คะแนน 
    4.4 ประเมินจากการสอบปลายภาค                                            20 คะแนน  
                                                                       รวม       100 คะแนน 
4.1. ภาระงานและช้ินงาน  (50  คะแนน) 

รายการ 
รูปแบบของ

งาน 
วันที่ 

มอบหมาย 
ก าหนดส่ง 

เวลาที่ 
นักเรียน 
ควรใช้
(นาที) 

คะแนน 

ก่อนประเมินผลกลางภาคเรียน  

ใบงาน/แบบฝึกทักษะ งานเดี่ยว ตลอดภาคเรียน ตลอดภาคเรียน 20 10 

โครงงาน วิธีการทางประวัติศาสตร์  งานกลุ่ม สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 15 30 10 
ยกตัวอย่างเหตุการณ์ส าคัญ(time line) 
สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 

งานคู ่  สัปดาห์ที่ 5 สัปดาห์ที่ 8 20 5 

หลังประเมินผลกลางภาคเรียน  

ใบงาน/แบบฝึกทักษะ งานเดี่ยว ตลอดภาคเรียน ตลอดภาคเรียน 20 10 
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น าเสนอผลงาน เรื่อง พัฒนาการ 
ทางประวัติศาสตร์และเหตุการณ์ส าคัญ 
ในสมัยรัตนโกสินทร์ ด้านการเมือง 
การปกครอง 

งานกลุ่ม สัปดาห์ที่  สัปดาห์ที่  30 10 

การสืบค้น เรื่อง วัฒนธรรม และ 
ภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 
และน าเสนอผลงาน 

งานคู่ สัปดาห์ที่  สัปดาห์ที่  20 5 

หมายเหตุ    1. เวลาที่นักเรียนควรใช้ หมายถึง เวลาที่ครูได้พิจารณาว่า ในการท างานหรือการบ้านชิ้นนั้น ๆ   
                    นักเรียนควรใช้เวลาท าประมาณเท่าใด การประมาณการดังกล่าว ครูได้พิจารณาจาก 
                    ความยาก  ความซับซ้อน และปริมาณของงานหรือการบ้านชิ้นนั้น ๆ 

2. งานหรือการบ้านที่มอบหมายแต่ไม่ได้คิดคะแนนไม่ได้น าเสนอไว้ในตาราง เนื่องจากไม่บังคับใน
การส่งงาน ให้นักเรียนส่งงานตามความสมัครใจ   

3. การค านวณเวลาในการมอบหมายงานที่ปรากฏทุกคนต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 40 นาที  
    ต่อคนต่อกลุ่มที่จะน าเสนองาน 

4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน: จิตพิสัย (10 คะแนน) 
 การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ไทย 5   รหัสวิชา ส23103   
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2556 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
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อย่างเคร่งครัด 
พฤติกรรมทางด้านความเสียสละ 
6.มีจิตสาธารณะ 
7.ช่วยเหลืองานส่วนรวม 

     

พฤติกรรมทางด้านสัมมาคารวะ 
8.มีความอ่อนน้อมถ่อมตน 
9.พูดจาสุภาพ 

     

พฤติกรรมทางด้านความเป็นไทย 
10.การแสดงออกถึงความเป็นไทย 
11.รักและภูมิใจในความเป็นไทย 

     

ส่ือ     
 1. ใบความรู้  ใบงาน 
 2. เหตุการณ์ปัจจุบันจากสื่อต่างๆ 
 3. เอกสารการสอนที่เกี่ยวข้องจากส านักพิมพ์ต่าง ๆ  
            4.  Websites ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
           5. แบบฝึกปฏิบัติในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
           6. วีดีทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ 
          7. ตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
แหล่งเรียนรู้ 
 1.  ห้องสมุดโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
 2.  Internet  จาก www.thongvieng.wordpress.com 
 3.  พิพิธภัณฑ์  แหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ โบราณคดี   
 
4.3 ประเมินจากการสอบกลางภาค (20 คะแนน) 

ก าหนดสอบกลางภาคสัปดาห์ที่ 10  เวลาใช้สอบ 1 ชั่วโมง 
        สาระการเรียนรู้ และลักษณะของข้อสอบที่ใช้ในการสอบกลางภาคมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 
 
 
 

http://www.thongvieng.wordpress.com/
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เรื่องท่ีใช้ในการสอบ ลักษณะและจ านวนข้อสอบ จ านวนข้อ คะแนน 
1. วิธีการทางประวัติศาสตร์กับการสืบค้นเรื่องราว 
ของตนเองครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่นของตน 
2. หลักฐานทางประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ โดยใช้วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์  
3.  การสถาปนากรุงเทพมหานคร และการสร้าง 
ความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองในสมัยรัตนโกสินทร์ 
4.  พัฒนาการทางประวัติศาสตร์และเหตุการณ์ส าคัญใน
สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที่  1 -3  
ด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม) 

-ปรนัยชนิดเลือกตอบ  4 ตัวเลือก 
 
-ปรนัยชนิดเลือกตอบ  4 ตัวเลือก 
 
-อัตนัย 
 
-ปรนัยชนิดเลือกตอบ  4 ตัวเลือก 
-ปรนัยแบบเติมข้อความสั้นๆ 
 

5 
 
5 

 
1 
 
5 
5 

2.5 
 

2.5 
 

10 
 

2.5 
2.5 

รวม 
-ปรนัย 
-อัตนัย   

20 
1 

10 
10 

 
4.4 ประเมินจากการสอบปลายภาค (20 คะแนน) 

 ก าหนดสอบปลายภาคสัปดาห์ที่ 20  เวลาใช้สอบ 1 ชั่วโมง 
 สาระการเรียนรู้ และลักษณะของข้อสอบที่ใช้ในการสอบปลายภาคมีรายละเอียดดังนี้ 

เรื่องท่ีใช้ในการสอบ ลักษณะและจ านวนข้อสอบ จ านวนข้อ คะแนน 
1. พัฒนาการทางประวัติศาสตร์และเหตุการณ์ส าคัญ
ในสมัยปฏิรูปประเทศ (รัชกาลที่  4 - 6  
ด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม) 
2. พัฒนาการทางประวัติศาสตร์และเหตุการณ์ส าคัญ
ในสมัยประชาธิปไตย(รัชกาลที่ 7 - ปัจจุบัน  
ด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม) 
3. เหตุการณ์ส าคัญทางด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศในสมัยรัตนโกสินทร์ 
4. ภูมิปัญญาไทยสมัยรตันโกสนิทร์และอิทธิพล 
ต่อการพัฒนาชาติไทย 
5. บทบาทของไทยในโลกยุคปัจจุบัน 

-ปรนัยชนิดเลือกตอบ  4 ตัวเลือก 
-อัตนัย(การปฏิรูปสมัยรัชกาลที่ 5) 
 
-ปรนัยชนิดเลือกตอบ  4 ตัวเลือก 
-อัตนัย(การเปลี่ยนแปลงพ.ศ.2475) 
 
-ปรนัยชนิดเลือกตอบ  4 ตัวเลือก 
 
-ปรนัยชนิดเลือกตอบ  4 ตัวเลือก 
 
-ปรนัยแบบเติมข้อความสั้นๆ 

4 
1 

 
4 
1 
 
4 
 
4 

 
4 

2 
5 

 
2 
5 
 
2 
 
2 
 
2 

รวม 
-  ปรนัย 
-  อัตนัย   

20 
2 

10 
10 
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