
 

แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ 
โรงรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 

รายวิชา  ประวัติศาสตร์ไทย 1    รหัสวิชา  ส21103                                                                               0.5 หน่วยกิต : 1 คาบ/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1                                                                                 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
อาจารย์ผู้สอน นางสาวจีรพร  ทองเวียง 
 
 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเรื่องของเวลา การแบ่งเวลา การเทียบศักราชในระบบต่างๆ การแบ่งยุคสมัยในประวัติศาสตร์ของชาติ ความหมาย ความส าคัญของประวัติศาสตร์และวิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ หลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตร์สุโขทัย เพื่อใหใ้ช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
เป็นระบบ  
 ศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของรัฐไทย ท่ีเจริญรุ่งเรืองในดินแดนไทย การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยและพัฒนาการทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ 
สังคมและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในสมัยสุโขทัย 
 ศึกษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัย และอิทธิพลท่ีมีต่อสังคมไทยในปัจจุบัน เพื่อให้เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย มีความ
รักความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 
 โดยใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์ เช่น การส ารวจ การสืบค้นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ การอภิปราย  กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสร้างความตระหนัก 
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด และกระบวนการส่ือ ICT  
 
 



 
2. ตัวชี้วัด 
 ส 4.1  ม1/1   วิเคราะห์ความส าคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์ 
 ส 4.1  ม1/2   เทียบศักราชตามระบบต่างๆ ท่ีใช้ศึกษาประวัติศาสตร์ 
 ส 4.1  ม1/3   น าวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 
          ส 4.3  ม1/1    อธิบายเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทยโดยสังเขป    
          ส 4.3  ม1/2    วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยด้านต่าง ๆ  
 ส 4.3  ม1/3   วิเคราะห์อิทธิพลของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัยและสังคมไทยในปัจจุบัน   
 
        มาตรฐานและตัวชี้วัด 
 ส 4.1   ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 
 ส 4.3   ม.1/1  ม.1/2, ม.1/3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. ก าหนดการสอน ภาระงานและตัวชี้วัด  
     สัปดาห์ที่  คาบที่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้ เนื้อหา        ตัวชี้วัด จุดประสงค์ 

1    1 ปฐมนิเทศ - ตัวชี้วัด            - 1. เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจ 
    - ลักษณะเนื้อหาวิชา      ในขอบข่ายโดยรวมของ 
   - วิธีการเรียนการสอน      เนื้อหาวิชา 
   - การวัดผลและการประเมินผล  2. เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจ 
         ตรงกันเกี่ยวกับกิจกรรม 
         การเรียนการสอน ตัวชี้วัด 
         กฎเกณฑ์ การวัดและ 
         ประเมินผล 

2-3   2-3 หน่วยที่ 1 
ศักราชและช่วงเวลา 
 -  ช่วงเวลาส าหรับ 
   การศึกษา 
   ประวัติศาสตร์ 

- ความส าคัญของเวลาในการด าเนินชีวิตและ 
  การศึกษาประวัติศาสตร์ 
- การนับ  การใช้เวลา ตัวอย่างการใช้เวลาตาม  
  ระบบจันทรคติและระบบสุริยคติ  เช่น  
  พงศาวดาร เอกสารของชาวตะวันตก  ฯลฯ 
- เครื่องมือบอกเวลาเป็นภูมิปัญญาของมนุษยชาติ 

ส 4.1 (ม.1/1) 1. อธิบายความเป็นมาของ 
  - วิเคราะห ์    ช่วงเวลาของระบบสุริยคติ 
    ความส าคัญของ    และจันทรคติ 
    เวลาในการศึกษา  2. เทียบช่วงเวลาจันทรคติกับ 
    ประวัติศาสตร์    สุริยคติ 
     
     

     
     



     
     สัปดาห์ที่  คาบที่  หัวข้อ/สาระการเรียนรู้ เนื้อหา        ตัวชี้วัด จุดประสงค์ 

4     4 - ช่วงเวลาส าหรับ 
   การศึกษา 
   ประวัติศาสตร์ 
    

- ศักราช การเทียบศักราชและตัวอย่าง 
  การเทียบ และเวลาในเอกสารประวัติศาสตร์ 
  เช่น   ม.ศ. จ.ศ. ร.ศ. พ.ศ. ค.ศ.และ ฮ.ศ. 
- การนับช่วงเวลาเป็นทศวรรษ 
  ศตวรรษ และสหัสวรรษ 

ส 4.1 (ม.1/2) 1. อธิบายท่ีมาของศักราช 
   ท่ีปรากฏในเอกสาร 
   ประวัติศาสตร์ได้ 
2. เทียบศักราชในระบบต่างๆ 
   เป็น พ.ศ. หรือ ค.ศ.ได้  
3. อธิบายช่วงเวลาใน 
   ประวัติศาสตร์ 

  - เทียบศักราช 
    ตามระบบต่างๆ 
    ท่ีศึกษา 
    ประวัติศาสตร์ 
     
   
   

5-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   5-6 หน่วยที่ 2  
- ประวัติศาสตร์และวิธีการ  
  ทางประวัติศาสตร์ 
- ความหมาย ขั้นตอน 
  และความส าคัญของ 
  วิธีการทาง 
  ประวัติศาสตร์ 

- ความหมายของประวัติศาสตร์ 
- องค์ประกอบของประวัติศาสตร์ 
- ความส าคัญของประวัติศาสตร์ 
  ( เนื้อหาสร้างส านึกความรักชาติ ทักษะ  
   กระบวนการทางประวัติศาสตร์ เจตคติและ 
   ค่านิยม) 
- ความหมายของวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
- ขั้นตอนของวิธกีารทางประวัติศาสตร์ 
   ( โดยสรุป ) 
 

ส 4.1 (ม.1/3)  
 น าวิธีการทาง 
 ประวัติศาสตร์มาใช้  
 ศึกษา เหตุการณ์ทาง 
 ประวัติศาสตร์ 
 

1. อธิบายความหมายและ 
   ความส าคัญของ 
   ประวัติศาสตร์ไทยได้ 
2. อธิบายความหมายและ 
   และขั้นตอนและ 
   ความส าคัญของวิธีการทาง 
   ประวัติศาสตร์ 



 
     สัปดาห์ที่  คาบที่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้ เนื้อหา        ตัวชี้วัด จุดประสงค์ 

7-9 7-9 หน่วยที่  3   
สมัยก่อนสุโขทัยและ
การสถาปนาอาณาจักร
สุโขทัย 
 

- รัฐไทยในดินแดนไทยในหลักฐานทาง 
  ประวัติศาสตร์ ( หริภุญชัย โยนกเชียงแสน  
  ล้านนา ลพบุรี สุพรรณภูมิ โคตรบูรณ์  
  นครศรีธรรมราช (ตามพรลิงค์) ลังกาสุกะ ) 
- ศึกษาตัวอย่างศิลาจารึกท่ีบ่งบอกเรื่องราว 
  ของสุโขทัย  เช่น จารึกวัดศรีชุม จารึกพ่อ 
  ขุนรามค าแหง  
- การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยและปัจจัยท่ี 
  เกี่ยวข้อง 
 - พระมหากษัตริย์ในสมัยสุโขทัยและบทบาท 
   ส าคัญในการสถาปนาอาณาจักร ( พ่อขุนศรี 
   อินทราทิตย์ ถึง พ่อขุนรามค าแหงมหาราช ) 

ส 4.1 ( ม. 1/3) น าวิธีการ  
ทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษา
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 
ส 4.3  (ม 1/1)อธิบายเรื่อง 
ราวทางประวัติศาสตร์ 
สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทย
โดยสังเขป    
ส 4.3  (ม 1/2) วิเคราะห์
พัฒนาการของอาณาจักร
สุโขทัยในด้านต่างๆ 

1. อธิบายการสถาปนา    
   อาณาจักรสุโขทัยได้ 
2. อธิบายความหมายท่ีปรากฏ 
   ในจารึกได้ 

     

10 10 สอบกลางภาค 
 
 
 
 
 
 



 
     สัปดาห์ที่  คาบที่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้ เนื้อหา        ตัวชี้วัด จุดประสงค์ 

11-13  11-13 หน่วยที่ 4  
พัฒนาการด้านการเมือง
การปกครองสมัยสุโขทัย 

- รูปแบบการปกครอง 
- การจัดระเบียบการปกครอง 
- กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
- บทบาทของบุคคลส าคัญ 
- การล่มสลายของอาณาจักรสุโขทัย 

ส 4.3  (ม 1/2) วิเคราะห์
พัฒนาการของอาณาจักร
สุโขทัยในด้านการเมืองการ
ปกครอง 
ส 4.3  (ม 1/2) วิเคราะห์
สาเหตุของการเส่ือมอ านาจ
ของสุโขทัย  

1. เปรียบเทียบรูปแบบการปกครองใน  
   สมัยสุโขทัยกับระบบการปกครอง 
   ในปัจจุบันได้ 
2. วิเคราะห์ถึงปัจจัยการเส่ือมและการ 
   ล่มสลายของอาณาจักรสุโขทัย 

14    14 พัฒนาการด้านเศรษฐกิจ
สมัยสุโขทัย 
 

- ปัจจัยท่ีเอื้อต่อการพัฒนาทางด้าน เศรษฐกิจ 
   - (ท าเล ท่ีต้ัง/ระบบชลประทาน/รายได้) 
   - ลักษณะทางเศรษฐกิจท่ีส าคัญ  
     (เกษตรกรรม/พาณิชยกรรม/ หัตถกรรม) 
  - ระบบเงินตรา 

ส 4.3  (ม 1/2) วิเคราะห์
พัฒนาการของอาณาจักร
สุโขทัยในด้านเศรษฐกิจ 

   วิเคราะห์สภาพทางด้านเศรษฐกิจ    
ในสมัยสุโขทัยได้ 
 

15-16  15-16 พัฒนาการทางด้าน
สังคมสมัยสุโขทัย 
 

  - โครงสร้างชนช้ันในสังคม 
  - ชีวิตความเป็นอยู่ 
  - ขนบธรรมเนียมประเพณี  

ส 4.3  (ม 1/2) วิเคราะห์
พัฒนาการของอาณาจักร
สุโขทัยในด้านสังคม 

  วิเคราะห์สภาพทางด้านสังคมใน 
สมัยสุโขทัยได้ 

 
 
 
 



 
 
     สัปดาห์ที่   คาบที่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้ เนื้อหา        ตัวชี้วัด จุดประสงค์ 

17    17 พัฒนาการด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศสมัยสุโขทัย 
 

- ความสัมพันธ์ระหว่างสุโขทัยกับรัฐ 
  ใกล้เคียง (พะเยา  น่าน  อยุธยา  มอญ   
  นครศรีธรรมราช  ล้านนา) 

 - ความสัมพันธ์ระหว่างสุโขทัยกับรัฐท่ี 
   ห่างไกล  (จีน  ลังกา) 
 

ส 4.3  (ม 1/2) วิเคราะห์
พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย
ในด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศสมัยสุโขทัย 

อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศในสมัยสุโขทัยได้ 

 

18-19  18-19 หน่วยที่ 5  
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
สมัยสุโขทัย 
 

- ภาษาและวรรณกรรม 
( การประดิษฐ์ลายสือไทย ไตรภูมิพระร่วง ) 

           - ศิลปกรรม 
               - ระบบชลประทาน 
            - การท าเครื่องสังคโลก 
             -อิทธิพลของวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทยท่ีมีต่อสังคมไทยในปัจจุบัน 

ส 4.3  (ม 1/2) วิเคราะห์
พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย
ในด้านศิลปวัฒนธรรม 

วิเคราะห์สภาพทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมในสมัยสุโขทัยได้ 

 
 
 

20    20 สอบปลายภาค 
 
 
 
 



 



แผนการประเมินผล  คะแนนระหว่างภาค   :  คะแนนปลายภาค  = 80 : 20 
 
คะแนนระหว่างภาค      =   คะแนนสอบก่อนกลางภาค + คะแนนสอบกลางภาค +  

คะแนนสอบหลังกลางภาค + คะแนนจิตพิสัย  = 20 + 20 + 30 + 10 
 

4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน 
 การสอนรายวิชาประวัติศาสตร์ไทย 1  รหัสวิชา ส21103  ประจ าภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558     
มีแผนการประเมินผลการเรียน ดังนี้ 
 4.1 ประเมินจากงานหรือภาระงานท่ีมอบหมาย     50  คะแนน 
 4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย   10  คะแนน 
 4.3 ประเมินจาการสอบกลางภาค       20  คะแนน 
 4.4 ประเมินจากการสอบปลายภาค      20  คะแนน 
       รวม    100  คะแนน 
 
 รายละเอียดการประเมินผลแต่ละหัวข้อ ดังนี้ 
4.1 ประเมินจากงานหรือภาระงานที่มอบหมาย (50  คะแนน) 

รายการ 
 รูปแบบ 
 ของงาน 

   วันที่ 
มอบหมาย    
   งาน 

 ก าหนดส่ง 

 เวลาที่  
นักเรียน 

   ควรใช้  
(นาที) 

คะแนน 

ก่อนประเมินผลกลางภาคเรียน  
หน่วยที่ 1-3 ใบงาน งานเด่ียว สัปดาห์ท่ี 1 สัปดาห์ท่ี 3 2 สัปดาห์ 15 
Time Line สมัยสุโขทัย งานคู่ สัปดาห์ท่ี 4 สัปดาห์ท่ี 6 2 สัปดาห์ 5 
สอบย่อยประจ าหน่วย งานเด่ียว สัปดาห์ท่ี 9       -      - 5 
หลังประเมินผลกลางภาคเรียน      
หน่วยที่ 1-3 ใบงาน งานเด่ียว สัปดาห์ท่ี 11 สัปดาห์ที่ 13 2 สัปดาห์ 10 
สมุดภาพวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสมัยสุโขทัย งานกลุ่ม สัปดาห์ท่ี 14 สัปดาห์ที่ 16 2 สัปดาห์ 10 
สอบย่อยประจ าหน่วย งานเด่ียว สัปดาห์ท่ี 19       -      - 5 
 
หมายเหตุ 
 1. เวลาท่ีนักเรียนควรใช้  หมายถึง เวลาท่ีครูได้พิจารณาว่า ในการท างานหรือการบ้านช้ินนั้นๆ นักเรียน
ควรใช้เวลาท าประมาณเท่าใด การประมาณการดังกล่าว ครูได้พิจารณาจากความยาก ความซับซ้อนและปริมาณ
ของงานหรือการบ้านช้ินนั้นๆ 



 2. งานหรือการบ้านท่ีมอบหมายแต่ไม่ได้คิดคะแนนไม่ได้น าเสนอไว้ในตาราง เนื่องจากไม่บังคับในการส่ง
งาน ให้นักเรียนส่งงานตามความสมัครใจ 
 3. การค านวณเวลาในการมอบหมายงานท่ีปรากฏทุกคนต้องใช้เวลาอย่างน้อย 40 นาทีต่อคนต่อกลุ่มท่ี
จะน าเสนองาน 
4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย (40  คะแนน) 
 

การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา ประวัติศาสตร์ไทย 1 รหัสวิชา ส21103 ภาคเรียน
ท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 ได้ก าหนดหัวข้อการประเมินได้ดังแสดงในตารางข้างล่าง 

 

หัวข้อการประเมิน 
ผลการประเมิน 

    (5)     (4)     (3)     (2)    (1) 
พฤติกรรมทางด้านความรับผิดชอบ 
1. ส่งงานตามท่ีก าหนด      
2. มีความละเอียดรอบคอบในการท างาน      
   และท างานด้วยความเอาใจใส่      
พฤติกรรมทางด้านความมีระเบียบวินัย 
3. เข้าช้ันเรียนตรงเวลา      
4. ความมีระเบียบและรอบคอบ      
พฤติกรรมทางด้านความซ่ือสัตย์ 
5. ปฏิบัติตามระเบียบ กฎ ข้อบังคับของ      
   โรงเรียนอย่างเคร่งครัด      
พฤติกรรมทางด้านความเสียสละ 
6. มีจิตสาธารณะ      
7. ช่วยเหลืองานส่วนร่วม      
พฤติกรรมทางด้านสัมมาคารวะ 
8. มีความอ่อนน้อมถ่อมตน      
9. พูดจาสุภาพ      
พฤติกรรมทางด้านความเป็นไทย      
10. การแสดงออกถึงความเป็นไทย      
11. รักและภูมิใจในความเป็นไทย      

 
 



 สื่อการเรียนการสอน 
  1. ใบความรู้, ใบงาน 
  2. เหตุการณ์ปัจจุบันจากข่าว 
  3. เอกสารการสอนท่ีเกี่ยวข้องจากส านักพิมพ์ต่างๆ 
  4. Websites ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
  5. แบบฝึกปฏิบัติในแต่ละบท 
  6. วีดิทัศน์ท่ีเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ 
  7. ตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
 
4.3 ประเมินจาการสอบกลางภาค (20  คะแนน) 
 ก าหนดการสอบกลางภาคระหว่างวันท่ี  24-29 กรกฎาคม   2558    เวลาท่ีใช้ในการสอบ 60 นาที 
เนื้อหาสาระการเรียนรู้และลักษณะข้อสอบท่ีใช้ในการสอบกลางภาค มีรายละเอียดดังนี้ 

หัวข้อ/เนื้อหาที่สอบ จ านวนข้อสอบ   จ านวนข้อ  คะแนน 
หน่วยที่ 1 
- ช่วงเวลาส าหรับ 
   การศึกษา 
   ประวัติศาสตร์ 
หน่วยที่ 2  
- ประวัติศาสตร์และวิธีการทาง 
  ประวัติศาสตร์ 
- ความหมาย ขั้นตอน และความ   
  ส าคัญของวิธีการทาง 
  ประวัติศาสตร์ 
หน่วยที่  3  สมัยก่อนสุโขทัยและ-
- การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย 

- ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
 
- อัตนัย  2 ข้อ 
( หน่วย 2 – 3 ) 

40 
 
2 
 

10 
 

10 

รวม 
-ปรนัย 
-อัตนัย 

40 
2  

10 คะแนน 
10 คะแนน 

 
 
 
 
 
 



4.4 ประเมินจากการสอบปลายภาค (20  คะแนน) 
ก าหนดการสอบปลายภาคระหว่างวันท่ี 28 กันยายน – 3 ตุลาคม  2558   เวลาท่ีใช้ในการสอบ 60 

นาที เนื้อหาสาระการเรียนรู้และลักษณะข้อสอบท่ีใช้ในการสอบปลายภาค มีรายละเอียดดังนี้ 
 

หัวข้อ/เนื้อหาที่สอบ จ านวนข้อสอบ   จ านวนข้อ  คะแนน 
หน่วยที่ 4 พัฒนาการด้านต่างๆ ของ
อาณาจักรสุโขทัย  
   -การเมืองการปกครองสมัยสุโขทัย 
   -สังคม, เศรษฐกิจสมัยสุโขทัย 
   -ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ 
   -การเส่ือมอ านาจ    

- ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
- อัตนัย 

20 
1 
 

5 
5 
 

หน่วยที่ 5 วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
สมัยสุโขทัย 

- ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
- อัตนัย 

20 
1 

5 
5 

รวม 
-ปรนัย 
-อัตนัย 

40 
2 

10 
10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ใบอนุมัติการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 

รายวิชา   ประวัติศาสตร์ไทย 1   รหัสวิชา   ส21103 
หน่วยกิต   0.5    จ านวน 1 คาบ/สัปดาห์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2558 
 
 
 
 

ลงช่ือ................................................ 
( นางสาวจีรพร  ทองเวียง ) 

ครูผู้สอน 
 
 

ลงช่ือ................................................ 
( นางสาวชญาน์นันท์  ประเสริฐสังข์ ) 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
 

ลงช่ือ................................................ 
( นายอดิเรก  สัญญะเข่ือน ) 

ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 
 
 

ลงช่ือ................................................ 
( นายสมร   ปาโท ) 



ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
............ /............ /............ 


