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 The purposes of this experimental research were to: 1) compare the learning 
outcomes on important issues of Thai history before and after the implementation of Inquiry-
Based Learning Approach 2) study Mathayomsuksa 4 students’ abilities in critical thinking 
through Inquiry-Based Learning Approach and 3) study Mathayomsuksa 4 students’ opinions 
towards Inquiry-Based Learning Approach. The sample consisted of thirty–two 
Mathayomsuksa 4/1 students at St. Peter School, 1st semester of academic year 2011.They 
were selected by simple random sampling method. The experiment was conducted for five 
consecutive weeks. The instruments used for this research included 1) lesson plans of 
learning activities on important issues of Thai history through Inquiry-Based Learning 
Approach 2) an achievement test 3) a critical thinking ability test and 4) a questionnaire of the 
students’ opinions towards Inquiry-Based Learning Approach. The statistical analysis were 
accomplished by mean(Χ ), standard deviation (S.D.) and t-test dependent  
       The results of the research were: 
 1. In comparison with the learning outcomes before and after learning about 
important issues of Thai history of students through Inquiry- Based Learning Approach. The 
learning outcomes after learning (Χ  = 27.97, S.D. = 3.83) were significantly higher than before 
learning (Χ = 17.66, S.D. = 3.04) at .05 level . 
    2.The Mathayomsuksa 4 students’ abilities in critical thinking through Inquiry-
Based Learning Approach were at the good level (Χ  = 3.69, S.D. = 0.54).  
    3. The Mathayomsuksa 4 students ’ opinions towards  Inquiry - Based Learning 
Approach were at the high level (Χ  = 4.12, S.D. = 0.39).  The four areas were the learning 
usefulness, the learning content, the learning environment, and the learning activities that 
were arranged in order from the highest to the lowest respectively. 
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เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
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เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 1. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียนเรื่องประเด็นสําคัญทาง

ประวัติศาสตรไทยดวยการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู แบบทดสอบวัดความสามารถดาน

การคิดอยางมีวิจารณญาณ  

 2. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหา

ความรู 

 3. แผนการจัดการเรียนรูเรื่องประเด็นสําคัญทางประวัติศาสตรไทย ดวยการจัดการเรียนรู

แบบสืบเสาะหาความรู 
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แบบทสอบกอนเรียน - หลังเรียน 

เพ่ือพัฒนาผลการเรียนรู   เร่ืองประเด็นสําคัญทางประวัติศาสตรไทย 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4   ดวยการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 

คะแนนเต็ม 40 คะแนน 

                        

     เลือกคําตอบขอท่ีถูกตองท่ีสุดลงในกระดาษคําตอบ 

 

1. ทาสประเภทใดไมมีโอกาสเปนไทไดเลย  (ความจํา) 

 ก. ทาสเชลย 

 ข. ทาสสินไถ 

 ค. ทาสทานให 

 ง. ทาสในเรือนเบ้ีย 

 

2. ไพรในสมัยกอนรัชกาลท่ี 5 สามารถเล่ือนฐานะทางสังคมไดหลายประการยกเวนขอใด (ความ

เขาใจ) 

 ก. การบวชเรียน 

 ข. การเรียนหนังสือ 

 ค. การไปราชการสงคราม 

 ง. การฝากตัวกับเจานาย 

 

3. เพราะเหตุใดรัชกาลท่ี 5 จึงทรงเลิกทาส (ความเขาใจ) 

     1. เพ่ือสรางคนเขารับราชการ 

     2. เพ่ือตัดทอนอํานาจเจาขุนมูลนาย 

     3. เพ่ือสรางสังคมท่ีกาวหนาและทันสมัย 

     4. เพ่ือสรางแรงงานอิสระในภาคเกษตรกรรม 

 ก. ถูกท้ัง 1 และ 2 

 ข. ถูกท้ัง 2 และ 3 

 ค. ถูกท้ัง 3 และ 4 

 ง. ถูกท้ัง 1 และ  

 

 คําชี้แจง   
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4. สาเหตุสําคัญท่ีนําไปสูการยกเลิกระบบไพรคือขอใด (การวิเคราะห) 

 ก. ขัดขวางการปฏิรูปประเทศ 

 ข. เกิดความไมเปนธรรมในสังคม 

 ค. ไพรไมมีงานทําเพราะสังกัดมูลนาย 

 ง. ไพรหลบหนีไปเปนคนในบังคับตางชาต ิ

 

5. การเลิกทาสของไทยมีวิธีการสอดคลองกับขอใด (ความจํา) 

 ก. ใหทาสมารับราชการทหารแทน 

 ข. ใหทาสทํางานใชหนี้ไปจนหมดคาตัว 

 ค. ประกาศเลิกทาสพรอมกันท่ัวราชอาณาจักร 

 ง. ใหลูกทาสมีคาตัวลดลงเรื่อยๆ ตามพ.ร.บ.พิกัดอาญาลูกทาสลูกไท พ.ศ. 2417 

 

6. การดําเนินการในขอใดเปนผลใหระบบไพรส้ินสุดลง (ความจํา) 

 ก. การออกพระราชบัญญัติทหารขึ้นใน พ.ศ. 2413 

 ข. การออกพระราชบัญญัติเรียกเก็บเงินจากไพรในพ.ศ. 2439 

 ค. การประกาศพระราชบัญญัติลักษณะการเกณฑทหารในพ.ศ. 2448 

 ง. การประกาศจัดตั้งกรมทหารหนาโดยรับสมัครจากไพรในพ.ศ.2423 

 

7. นายแดงเคยเปนไพร เม่ือรชักาลท่ี 5 ทรงยกเลิกระบบไพร นายแดงไดเรียนหนังสือ และไดเขารับ

ราชการเปนขุนนางท่ีมีฐานะดี การท่ีนายแดงเปล่ียนสถานะเชนนี้ เปนผลจากขอใดสําคัญท่ีสุด  (การ

วิเคราะห) 

 ก. การปฏิรูปสังคม 

 ข. การปฏิรูปการศึกษา 

 ค. การปฏิรูปเศรษฐกิจ 

 ง. การปฏิรูปการปกครอง 

 

8. การท่ีทาสหมดไปจากสังคมไทยมีความสัมพันธกับกฎหมายในขอใดมากท่ีสุด (การวิเคราะห)  

 ก. พระราชบัญญัติเกษียณอายุลูกทาสไท 

 ข. พระราชบัญญัติทาสรัตนโกสินทรศก 124 

 ค. พระราชบัญญัติพิกัดเกษียณอายุลูกทาสไท 

 ง. พระราชบัญญัติลักษณะทาสมณฑลตะวันตกเฉียงเหนือ 

   ส
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สมุดกลาง



 169 

 9. ในการปลดปลอยทาสใหเปนไทแกตัวเอง รัชกาลท่ี 5 ทรงมีนโยบายท่ีจะชวยเหลือใหทาสสามารถ

ดํารงชีวิตในสังคมไดอยางไร (การวิเคราะห) 

 ก. จัดสรรท่ีทํากินใหตามความจําเปน 

 ข. ใหทํางานกับนายโดยไดรับเงินเดือน 

 ค. รัฐใหเงินชวยเหลือในชวงระยะเวลาหนึ่ง 

 ง. จัดการศึกษาเพ่ือเปนแนวทางหาเล้ียงชีพไดตอไป 

 

10. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับการเสด็จประพาสตนของรัชกาลท่ี 5 (ความจํา) 

 ก. การเสด็จโดยทางรถไฟ 

 ข. การเสด็จเยี่ยมราษฎรอยางเปนทางการ 

 ค. การเสด็จโดยทรงปลอมพระองคเปนสามัญชน 

 ง. การเสด็จเปนการสวนพระองคโดยทางเรือพรอมดวยพระบรมวงศานุวงศ 

 

11. รัชกาลท่ี 5 เสด็จประพาสตางประเทศโดยมีวัตถุประสงคท่ีสําคัญท่ีสุดคือขอใด (การวิเคราะห) 

 ก. ขอแกไขสัญญาท่ีไมเปนธรรม   

 ข. ขอความชวยเหลือจากมหาอํานาจตะวันตก 

 ค. ผูกมิตรและดูกิจการบานเมืองของชาติมหาอํานาจ 

 ง. พักผอนรักษาพระองคและศึกษาวิทยาการสมัยใหม 

 

12. การเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวมีวัตถุประสงค

เพ่ืออะไร (การวิเคราะห)  

 ก. ใหอังกฤษและฝร่ังเศสยอมแกไขสนธิสัญญาเบาวริง 

 ข. ใหตางชาติยอมรับวาไทยตองการรักษาความเปนกลาง 

 ค. ใหฝรั่งเศสคืนดินแดนท่ียดึไปจากไทยในเหตุการณ ร.ศ.112 

 ง. ใหตางชาติยอมรับวาไทยมีเกียรติยศเสมอนานาอารยประเทศ 

13. การเสด็จประพาสยุโรปท้ังสองคร้ังมีความเหมือนกันในเรื่องใด (ความเขาใจ) 

 ก. ทรงเจรจาเพื่อแกไขปญหาตางๆ 

 ข. เสด็จเยี่ยมพระราชโอรสซ่ึงกําลังศึกษาอยู 

 ค. ไดมีโอกาสพบปะกษัตริยและประมุขของยุโรป 

 ง. ทรงรักษาพระพลานามัยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ 
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14. ประโยชนสําคัญท่ีสุดท่ีไดรับจากการเสด็จประพาสตน คือเรื่องใด  (การวิเคราะห ) 

 ก. ประหยัดรายจาย 

 ข. ทราบความเปนอยูของราษฎร 

 ค. ไดพูดคุยอยางใกลชิดกับราษฎร 

 ง. ทราบการทํางานของขาราชการทองถ่ิน 

 

15. ความสําเร็จจากการเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลท่ี 5 ท่ีชัดเจนท่ีสุดคือเรื่องใด  (การวิเคราะห) 

 ก. การรักษาเอกราชของชาติไวได 

 ข. การเปนมิตรกับประเทศรัสเซีย 

 ค. ทรงหายจากพระอาการประชวร 

 ง. ทรงไดรับปริญญาเอกดานกฎหมาย   

 

16. คุณลักษณะใดเปนพระจริยาวัตรแบบอยางในการเสด็จประพาสตนของรัชกาลท่ี 5 ท่ีนักเรียน

ควรนํามาใชในการดําเนินชีวิต (การวิเคราะห) 

 ก. เรียบงาย 

 ข. รอบคอบ 

 ค. ประหยัด 

 ง. จิตสาธารณะ 

 

17. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงเริ่มวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย

แบบเปนขั้นตอนและคอยเปนคอยไปโดยวิธีการใด  (ความจํา) 

 ก. ทรงจัดตั้งสภาการปกครองทองถ่ิน 

 ข. ทรงจัดตั้งคณะท่ีปรึกษาราชการแผนดิน 

 ค. ทรงจัดตั้งคณะท่ีปรึกษาสูงสุดและคณะท่ีปรึกษารัฐบาล 

 ง. ทรงจัดตั้งคณะท่ีปรึกษาราชการแผนดินและองคมนตรีสภา 
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18. ปจจัยสําคัญท่ีทําใหมีการปฏิรูปการปกครองในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

คือขอใด (การวิเคราะห) 

 ก. สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีตกต่ํา 

 ข. การขยายอิทธิพลของมหาอํานาจตะวันตก 

 ค. การขาดกําลังคนในการบริหารราชการแผนดิน 

 ง. การแพรกระจายของแนวความคิดแบบประชาธิปไตย 

 

19. สาเหตุสําคัญท่ีสุดท่ีทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ .ศ.2475 จากระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชยเปนระบอบประชาธิปไตยคืออะไร (ความเขาใจ) 

 ก. ความเล่ือมลํ้าทางสังคมระหวางชนช้ันตาง  ๆ

 ข. ความตื่นตัวทางการเมืองของกลุมทหารและพลเรือน 

 ค. ความตกต่ําทางเศรษฐกิจซ่ึงทําใหประชาชนเดือดรอน 

 ง. ความตองการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนสวนใหญของประเทศ 

 

20. การจัดการปกครองของไทยตามแบบอังกฤษแทนท่ีจะจัดแบบฝรั่งเศสภายหลังการเปล่ียนแปลง

การปกครอง พ.ศ.2475เนื่องมาจากสาเหตุใดเปนสําคัญ (ความเขาใจ) 

 ก. ประเทศไทยมีกษัตริยเชนเดียวกับอังกฤษ 

 ข. อังกฤษมีรัฐบาลท่ีมีเอกภาพและเสถียรภาพสูง 

 ค. ระบบขุนนางของไทยและอังกฤษมีลักษณะคลายคลึงกัน 

 ง. กลุมผูนําในการเปล่ียนแปลงการปกครองสําเร็จการศึกษาจากอังกฤษ 

 

21. ปจจัยสําคัญท่ีทําใหเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวจน

นําไปสูการเปล่ียนแปลงการปกครองในพ.ศ.2475 คือขอใด (การวิเคราะห) 

 ก. ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ําท่ัวโลก 

 ข. รายจายในราชสํานักเพ่ิมสูงตั้งแตรัชกาลกอน 

 ค. ภัยธรรมชาติคุกคามผลผลิตทางดานการเกษตร 

 ง. การลงทุนจํานวนมากในการพัฒนาเสนทางคมนาคม 
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22. คณะราษฎ1ร หมายถึง กลุมบุคคลใด (ความจํา)  

 ก. กลุมพลเรือนท่ีถูกพวกเจานายกดขี่ขมเหง 

 ข. กลุมนายทหารท่ีไมพอใจคณะอภิรัฐมนตร ี

 ค. กลุมขาราชการท่ีไมพอใจนโยบายการปลดขาราชการ 

 ง. กลุมคนไทยในยุโรปท่ีตองการเปล่ียนแปลงการปกครอง 

 

23. เพราะเหตุใดรัชกาลท่ี 7 จึงยินยอมปฏิบัติตามขอเสนอแนะของคณะราษฎร (การวิเคราะห) 

 ก. ขาดกําลังท่ีจะทําการตอสู 

 ข. เพ่ือรักษาชีวิตของตัวประกัน 

 ค. ไมอยากใหคนไทยรบกันเอง 

 ง.  เกรงอํานาจของคณะราษฎร 

 

24. การเปล่ียนแปลงการปกครองของไทย พ.ศ.2475 โดยไมนองเลือดเปนเพราะเหตุใด (การวิเคราะห) 

 ก. ประชาชนชาวไทยใหการสนับสนุนคณะราษฎร 

 ข. คณะราษฎรสามารถควบคุมกําลังอํานาจของกองทัพไดท้ังหมด 

 ค. รัชกาลท่ี 7 มีพระราชดําริท่ีจะพระราชทานรัฐธรรมนูญใหกับประชาชน 

 ง. ผูนําเห็นความเจริญจากการเปล่ียนแปลงการปกครองของญ่ีปุนในระบอบรัฐธรรมนูญ 

 

25. ฐานะของพระมหากษัตริยไทยภายใตระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยแตกตางจากภายใตระบอบ
ประชาธิปไตยในขอใด (การวิเคราะห) 

 ก. ความเปนเทวราชา 

 ข. ความเปนธรรมราชา 

 ค. ความเปนผูนําการพัฒนาประเทศ 

 ง. ความเปนศูนยรวมน้ําใจของคนในชาติ 

 

26.  ภายหลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง พระมหากษัตริยมีความสําคัญตอประเทศอยางไร 

(การประเมินคา) 

 ก. เปนผูใหคําปรึกษาและแนะนําการทํางานใหแกรัฐบาล 

 ข. เปนผูแตงตั้งและถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

 ค. เปนตัวแทนของชาติในการเจริญสัมพันธไมตรีกับตางชาต ิ

 ง. เปนศูนยรวมจิตใจของคนในชาติและเปนสถาบันอันศักดิ์สิทธ์ิควรแกการเคารพ 
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27. วิธีการแกไขปญหาทางการเมืองท่ีถูกตองจะตองเปนไปตามขอใด   

(การนําไปใช) 

 ก. ใชทหารบีบบังคับ 

 ข. อดอาหารประทวง 

 ค. ใหความรูท่ีถูกตอง 

 ง. ใชกลไกทางรัฐบาล 

 

28. การท่ีจะพัฒนาทางการเมืองการปกครองของไทยใหบรรลุถึงความเปนประชาธิปไตยไดนัน้ 

มีหลายวิธี ซ่ึงวิธีการท่ีดีท่ีสุดคือวิธีการในขอใด (การสังเคราะห) 

 ก. สงเสริมใหคนไทยมีจิตสํานึกทางการเมือง 

 ข. ใหกองทัพยุติบทบาททางการเมืองโดยเด็ดขาด 

 ค. ใหคนไทยทุกคนจบการศึกษาภาคบังคับ 12 ป 

 ง. รางรัฐธรรมนูญใหเปนประชาธิปไตยอยางแทจริง 

 

29. ในชวงสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 รัฐบาลไดจัดตั้งสํานักวัฒนธรรมฝายหญิงโดยมีวัตถุประสงค

เพ่ืออะไร  (ความจํา) 

 ก. อบรมความเปนกุลสตรีไทย 

 ข. เปดโอกาสใหผูหญิงไดรับการศึกษา 

 ค. สงเสริมใหสตรีมีสวนรวมทางการเมือง 

 ง. ยกฐานะของหญิงไทยใหเทาเทียมกับผูชาย 

 

30. การตรากฎหมายเกี่ยวกับสิทธิสตรีท่ีสําคัญท่ีสุดในสมัยรัชกาลท่ี 4 คือเรื่องใด   (ความจํา) 

 ก. ใหดําเนินกิจการหนังสือพิมพได 

 ข. อนุญาตใหทํางานกับนายจางฝรั่งได 

 ค. ใหผูหญิงเขาเรียนในโรงเรียนฝรั่งได 

 ง. พอแมไมมีสิทธ์ิขายบุตรสาวเปนทาส 
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31. บทบาทของสตรีไทยภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไมไดกําหนดบทบาทใน
ขอใด (ความจํา) 

 ก. มีพัฒนาดานการศึกษาสูงขึ้น 

 ข. กฎหมายใหสตรีมีบทบาทมากขึ้น 

 ค. เนนใหสตรีมีบทบาททางเศรษฐกิจ 

 ง. สตรีไทยมีสวนรวมทางการเมืองเทาเทียมกับชาย 

 

32. ฐานะของความเปนภรรยาในสมัยอยุธยาถึงสมัยรัตนโกสินทรกอนจะถึงยุคแหงความทันสมัย มี

ลักษณะตามขอใด (ความจํา)  

 ก. ฐานะเทาเทียมกัน 

 ข. ภรรยาทาสไมมีสิทธิไดรับมรดก 

 ค. ภรรยาหลวงไดรับมรดกมากท่ีสุด 

 ง. ภรรยาพระราชทานไดรับการยกยองมากท่ีสุด 

 

33. บทบาทของสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยานิวฒันากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร

ทางดานอักษรศาสตรมีความสัมพันธกับเรื่องใด  (การวิเคราะห) 

 ก. ทรงสอนวิชาภาษาฝร่ังเศสในระดับมหาวิทยาลัย 

 ข. ทรงแปลสนธิสัญญาท่ีไทยทําไวกับตางประเทศ 

 ค. ทรงเขียนบทความวิชาการเปนภาษาตางประเทศ 

 ง.  ทรงเปนลามประจําพระองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

 

34. คุณพุม (บุษบาเรือจาง) และคุณสุวรรณ มีบทบาทสําคัญในเรื่องใด (การวิเคราะห) 

 ก. ดานศาสนา 

 ข. ดานการเมือง 

 ค. ดานวรรณกรรม 

 ง. ดานศิลปะการแสดง 
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35. ผลของการพัฒนาดานเศรษฐกิจทําใหสตรีมีบทบาทดานแรงงาน แตก็ตองเสียเปรียบผูชายใน

เรื่องตางๆ ยกเวน เรื่องใด (การวิเคราะห) 

 ก. การกีดกันทางเพศ 

 ข. คาจางแรงงานตํ่ากวา 

 ค. ใชแรงงานนอยกวา 

 ง. โอกาสการเล่ือนตําแหนง 

 

36. สาเหตุสําคัญท่ีท่ีทําใหคนไทยมีความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริยคือขอใด (ความจํา)  

 ก. พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของชาต ิ

 ข. คนไทยไดรับการปลูกฝงใหจงรักภักดีตั้งแตเยาววัย 

 ค. พระมหากษัตริยทรงทําคุณประโยชนใหแกประเทศชาติและคนไทย 

 ง. พระมหากษัตริยเปรียบเสมือนพอของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ 

 

37. บทบาทของพระมหากษัตริยท่ีมีความสําคัญตอพระพุทธศาสนามากท่ีสุดคือ  (ความจํา)  

 ก. การบูรณปฏิสังขรณวัด 

 ข. การสังคายนาพระไตรปฎก 

 ค. การพระราชทานท่ีดินใหวัด 

 ง. การแตงวรรณกรรมทางศาสนา 

 

38. พอขุนศรีอินทราทิตยมีบทบาทในการพัฒนาชาติอยางไร (ความเขาใจ) 

 ก. เปนผูนําในการกอบกูเอกราช 

 ข. เปนผูนําในการกอรางสรางเมือง 

 ค. เปนผูนําในการขยายพระราชวัง 

 ง. เปนผูนําในการรวมกลุมชุมนุมตางๆ 

 

39. บทบาทการปองกันประเทศในระยะยาวท่ีสําคัญของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก

มหาราชคือ (ความเขาใจ) 

 ก. การทําสงครามกับพมา 

 ข. การใชกฎหมายตราสามดวง 

 ค. การสรางปอมปราการรักษาพระนคร 

 ง. การใหขุนนางมีตราประจําตําแหนง 
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40.  เพราะเหตุใดบทบาทของพระมหากษัตริยในการปองกันประเทศจึงมีความสําคัญมากท่ีสุด (การ

วิเคราะห) 

 ก. หากส้ินชาติก็จะส้ินคนไทย 

 ข. หากส้ินชาติก็จะส้ินกําลังใจ 

 ค. หากส้ินชาติก็จะส้ินพระมหากษัตริย 

 ง. หากส้ินชาติก็จะส้ินความเจริญทุกดาน 
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เฉลยแบบทสอบวัดผลกาเรียนรู 
เรื่อง ประเด็นสําคัญทางประวัติศาสตรไทย ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2554 

คะแนนเต็ม 40 คะแนน 

 

 1.  ง     21. ก   

 2. ข     22. ง   

 3. ค     23. ค   

 4. ง     24. ค   

 5. ค     25. ก   

 6. ค     26. ง   

 7. ก     27. ง   

 8. ข     28. ก   

 9. ง     29. ง   

 10. ข     30. ค   

 11. ก     31. ง   

 12. ก     32. ข   

 13. ค     33. ก   

 14. ข     34. ค   

 15. ง     35. ค   

 16. ก     36. ค   

 17. ง     37. ก 

 18. ข     38. ข 

 19. ข     39. ค 

 20. ง     40. ค 
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แบบทดสอบวัดความสามารถดานคิดอยางมีวิจารณญาณ 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ดวยการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 

คะแนนเต็ม   30 คะแนน 

 

                                 เลือกคําตอบขอท่ีถูกตองท่ีสุดลงในกระดาษคําตอบ 

 

 

 

 การท่ีครูในปจจุบันไมมีความตั้งใจท่ีจะสอนและถายทอดความรูใหกับเด็กนัน้ จะเหมาวา

ไมดีท้ังหมดคงไมได เพราะครูมีจํานวนมากยอมจะมีท้ังผูท่ีตั้งใจในการสอนและไมตั้งใจ ครูท่ีจะ

สอนเด็กใหดีจะตองทําใจใหรักเด็กเสียกอน  ถือวาเด็กเปนของเรา เม่ือเราเปนเจาของของเขาเราก็รัก

ใหมาก หากครูถือวาความรักเปนท่ีตั้งดังนี้ ครูก็จะสอนเด็กดวยความเต็มใจเพื่อใหคนที่เรารักเปน

คนดี มีความรู นอกจากใหความรักแกเด็กแลว  ครูจะตองทําความเขาใจเด็กดวย เด็กทุกคนสามารถ

เปล่ียนแปลงได หากครูนําทางใหเด็กในทางท่ีดี เด็กจะ 

 เปล่ียนแปลงเปนคนดี  ปญหาใหญของครูคือจะตองใหเด็กไดดีทุกคน แมวาเด็กนั้นจะ

มาจากครอบครัวท่ีมีพ้ืนฐานตางกันก็ตาม  ครูจึงเปนตัวแปรท่ีสําคัญท่ีจะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง   

หากครูสามารถปฏิบัติหนาท่ีโดยใหความรักแกเด็กก็จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดี   

ขณะเดียวกันหากครูใหความรักแกเด็กไมได เด็กท่ีดีก็อาจกลายเปนเด็กท่ีมีปญหาขึ้นมาก็ได  แตการ

จะเลือกครูท่ีมีคุณสมบัติดังกลาวนั้นนับเปนปญหามาก  

 

ท่ีมา :  เพ็ญพิสุทธ เนคมานุรักษ ,  การพัฒนารูปแบบพัฒนาการคิดอยางมีวิจารณญาณสําหรับ   

นักศึกษาคร ู(กรุงเทพมหานคร :  บัณฑิตวิทยาลัย   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2537) 

 

1. ประเด็นโตแยงท่ีสําคัญของสถานการณท่ีกําหนด คือขอใด 

 ก. ประเด็นปญหาการเลือกครูท่ีรักเด็กและตั้งใจสอน 

 ข. ประเด็นท่ีเด็กสามารถเปล่ียนแปลงไดถาพบครูท่ีดี  

 ค. ประเด็นครูในปจจุบันมีจํานวนมากยอมจะมีท้ังผูท่ีตั้งใจสอนและไมตั้งใจ 

 ง. ประเด็นท่ีครูในปจจุบันไมมีความตั้งใจท่ีจะสอนและถายทอดความรูใหกับเด็ก 

 

 

 คําชี้แจง   
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2. จากสถานการณท่ีกําหนด  ขอใดเปนวิธีการรวบรวมขอมูลท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะชวยใหทราบวา

อะไร เปนหนาท่ีท่ีครูตองทําเปนอันดับแรก 

 ก. จากการสัมภาษณนักเรียนในปจจุบัน 

 ข. จากรายงานผลการสัมภาษณครูท่ีสอนอยูในปจจุบัน 

 ค. จากรายงานผลการวิจัยท่ีเกี่ยวของกับบทบาทของคร ู

 ง. จากการสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูในปจจุบันและขอคิดเห็นของผูท่ีเกี่ยวของ 

 

3. จากสถานการณท่ีกําหนด ขอใดเปนวิธีการรวบรวมขอมูลท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะชวยใหสรุปไดวา

เกิดปญหาดังกลาวขึ้น 

 ก. จากรายงานของสถานศึกษาตางๆ 

 ข. จากรายงานผลการสัมภาษณครูในปจจุบัน 

 ค. จากรายงานผลการสังเกตพฤติกรรมของครู 

 ง. จากรายงานท่ีเกี่ยวของกับปญหาการเรียนการสอน 

 

4. จากสถานการณท่ีกําหนด ใชขอมูลใดในการเขียน 

 ก. สัมภาษณคร ู

 ข. สัมภาษณนักเรียน 

 ค. สังเกตพฤติกรรมคร ู

 ง. ไมอาจระบุไดอยางชัดเจน 

 

5. จากสถานการณท่ีกําหนด  ส่ิงท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นไดคือขอใด 

 ก.เด็กทุกคนสามารถเปล่ียนแปลงได 

 ข.ครูสามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการสอนได 

 ค. ครูท่ีจะสอนเด็กไดดีจะตองทําใจใหรักเด็กเสียกอน 

 ง. ครูมีจํานวนมากยอมจะมีท้ังผูท่ีตั้งใจในการสอนและไมตั้งใจ 

 

6. จากสถานการณท่ีกําหนด ขอสรุปท่ีมีแนวโนมจะเกิดขึ้นมากท่ีสุดไดแกขอใด 

 ก. เด็กท่ีมีปญหานาจะเพ่ิมขึ้น 

 ข. เด็กจะหันมารักครูและสนใจเรียนมากขึ้น 

 ค.ครูจะหันมารักเด็กและตั้งใจสอนมากขึน้ 

 ง. คนท่ีรักเด็กนาจะไดรับการคัดเลือกมาเปนครูมากขึ้น 
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 คําวา “เสนห” มีความแปลกในตัวของมันเองนั่นคือ มนุษยทุกคนจะมีไมเหมือนกันและ

ไมเทากัน บางคนมี “เสนห” มาก แตบางคนไมมีเอาเสียเลย  ก็เพราะ “เสนห” นี่เอง ใครไดเห็น ใคร

ไดคบคา และ ใครไดอยูใกลชิด จะรักมากกวาเกลียด   นักการเมืองจําเปนตองมี “เสนห” เพราะการ

จะครองใจประชาชนไดนั้น ถาไรซ้ึงคํา ๆ นี้ จะกระทําไดยากย่ิง  นักการเมืองในบานเราท้ังอดีตและ

ปจจุบันมีดวยกันหลายรูปแบบบางคนไมมี “เสนห” จึงมีแตคนเกลียด บางคนมีคนรักมากกวาคน

เกลียด แตบางคนมีท้ังคนรักและคนเกลียดพอๆกันใครเปนใครกันบางเช่ือวาเราๆทานๆตางรูกันดีอยู 

   พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ อดีตนักการเมืองหลายสมัยและอดีตนายกรัฐมนตรีของไทย 

เปนตัวอยางท่ีด ีพล.อ.ชาติชาย อาจไมใช นายกรัฐมนตรีท่ีเกงเปนเลิศ แตส่ิงหนึ่ง ท่ีพล.อ.ชาติชายมี

คือ “เสนห” ทําใหหลายคน บอกวา เกลียดพล.อ.ชาติชายไมลง แมพล.อ.ชาติชายจะทําอะไรไม

เขาทาเขาทางอยูบาง แตผูคนก็ไมถือสาอะไรตางใหอภัยกันท้ังบานท้ังเมือง  แตถาพูดถึงอดีต

นายกรัฐมนตรีของไทยบางคน แมจะมีคนรักมากแตก็มีคนเกลียดมากเชนกัน และบังเอิญอารมณ

เกลียดก็เกิดขึ้นแบบเขากระดูกดําเอาเสียดวย ผลคือเปนนายกรัฐมนตรีไดไมนาน บางคนถึงกับมีอัน

ตองระเห็จระเหิรออกไปอยูตางประเทศก็มีใหเห็นอยูแลวนั่นก็เพราะไรซ่ึงเสนหนั่นเอง  

  จึงมีคํากลาววาคนท่ีเปนผูนํานั้นไมวาจะในระดับไหนไลไปตั้งแตหัวหนารัฐบาล 

หัวหนาพรรคซีอีโอของบริษัท รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง หรือแมแตหัวหนาแผนก เกงหรือไมเกงยัง

ไมสําคัญเทากับวา มีคนเกลียดมากนอยขนาดไหน ถามีคนเกลียดมากตอใหมี ฝมือเลอเลิศ ขนาด

ไหน หรือมีมันสมองยอดเย่ียมอยางไร ก็อยูในตําแหนงท่ีสูงสงไดไมนาน ประวัติศาสตรไดจารึกมา

มากตอมากแลวพูดถึง “เสนห” พูดถึงมีคนรักมากกวาคนเกลียดหรือแมไมรักแตก็ไมถึงกับเกลียด 

อดนึกถึง ส.ส.เขต 2 กทม.คนใหม จากพรรคประชาธิปตยท่ีช่ือ “อภิรักษ โกษะโยธิน” ไมได  

เลือกตั้งซอมท่ีผานมานี้ “อภิรักษ” ชนะดวยคะแนน 71,072 คะแนน ขณะที่ “พงษพิสุทธ์ิ จิตโสภณ” 

คูแขง ไดเพียง 30,506 คะแนนเทานั้นมีคําถามวา ทําไม “อภิรักษ” จึงชนะดวยคะแนนมากมายเชนนี้ 

คําตอบคือเพราะ“อภิรักษ”มี“เสนห”3ประการดังนี้ 

 ประการแรก “อภิรักษ” เปนนักการเมือง ท่ีไมคอยเหมือนกับ นักการเมืองท่ัว ๆ ไป

ของไทย ดวยเขาเปนคนท่ีมีอัธยาศัยไมตรีท่ีดี ไมชอบทะเลาะเบาะแวงกับใครโดยไมจําเปน พูดจา

อะไรก็ใชเหตุและผลเขาจับเขาจึงเปนท่ีช่ืนชอบของผูท่ีพบเห็น 

 ประการท่ีสอง “อภิรักษ” มีบุคลิกท่ีเนี้ยบและเฉียบเต็มไปดวยความสุภาพ การพูดจาและ

การใชสายตาแสดงถึงความจริงใจ ประมวลไดเชนนี้ความหลอเหลาจึงไมใชประเด็น สําหรับคนช่ือ

“อภิรักษ” 
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 และประการสุดทาย “อภิรักษ” มีพ้ืนฐานทางการบริหารธุรกิจ จึงเขาใจวาควรปฏิบัติ

ตัวอยางไรตอลูกคาดี สําหรับนักการเมืองแลว ลูกคาคือประชาชน ซ่ึงมีความสําคัญเปนอยางย่ิงจึง

ไมยากท่ี“อภิรักษ”จะเขาใจเรื่องเหลานี้เปนอยางด ี

 เหมาะสมอยางย่ิง ท่ีพรรคประชาธิปตย ตัดสินใจสง “อภิรักษ” ลงสมัครส.ส เขต 2 กทม.

ในครั้งนี้ เพราะ “อภิรักษ” เปนคนท่ีมี “เสนห” ครับเปนนักการเมือง เปนผูนําประเทศไมวาจะ

ประเทศใดก็ตาม ถาไมมี “เสนห” ถามีคน “เกลียด” ท่ัวบานท่ัวเมือง รับรองวา อยูในตําแหนงได

ไมนานหรอก 

 

ท่ีมา : อนุภพ [นามแฝง],  เห็นมาอยางไรก็เขียนไปอยางนั้น[ออนไลน],  เขาถึงเม่ือ วันท่ี 10 ธันวาคม 

2553. เขาถึงไดจาก  www.Daily New.co.th  

 

7. จากคอลัมนดังกลาว  ขอใดจัดเปนประเด็นหลักท่ีสําคัญ 

 ก. ประเด็นความมีเสนหของนักการเมือง 

 ข.ประเด็น ความฉลาดของพรรคประชาธิปตย 

 ค. ประเด็นความรักและความเกลียดของมนุษย 

 ง. ประเด็นการมีเสนห 3 ประการของ อภิรักษ โกษะโยธิน 

 

8. ผูเขียนคอลัมนมีวธีิการรวบรวมขอมูลอยางไร 

 ก. สอบถามนักการเมือง 

 ข. เก็บขอมูลจากการพบเห็น 

 ค. สัมภาษณบุคคลท่ีไดกลาวถึง 

 ง.  อานบทความท่ีกลาวถึงบุคคลดังกลาว 

 

9. จากคอลัมนดังกลาว ขอใดเปนวิธีการรวบรวมขอมูลท่ีเหมาะสมท่ีสุด ท่ีจะชวยสรุปเกี่ยวกับ

ประเด็นหลักสําคัญ 

 ก. การสัมภาษณบุคคลท่ีเกี่ยวของ 

 ข. การอานงานเขียนของบุคคลท่ีเกี่ยวของ 

 ค. การศึกษาประวัติผลงานของบุคคลท่ีเกี่ยวของ 

 ง. การศึกษาจากงานวิจัยของบุคคลท่ีเกี่ยวของ 
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10. จากคอลัมน ขอใดเปนความคิดเห็นของผูเขียนบทความ 

 ก. อภิรักษ ชนะดวยคะแนน 71,027 คะแนน 

 ข. อภิรักษ เปนนักการเมืองท่ีไมเหมือนกับนักการเมืองท่ัวไป 

 ค. พรรคประชาธิปตยตัดสินใจสงอภิรักษลงสมัครส.ส.เขต 2 กทม. 

 ง. พลเอก ชาติชาย ชุนหะวัณ เปนอดีตนักการเมืองของไทยหลายสมัย 

 

11. จากคอลัมนแนวโนมในอนาคตของนักการเมืองไทยนาจะเปนเชนไร 

 ก.  มีเสนหเชนเดียวกับอภิรักษ 

 ข. ปรับปรุงตนเองใหมีเสนห 

 ค. มีคนรักมากกวาคนเกลียด 

 ง. คนไมมีเสนหจะอยูในตําแหนงไดไมนาน 

 

12. จากคอลัมนดังกลาว สรุปไดวาอยางไร 

 ก.  อภิรักษ เปนนักการเมืองท่ีด ี

 ข.  อภิรักษ เปนนักการเมืองท่ีมีเสนห 

 ค.  อภิรักษ เปนนักการเมืองท่ีมีบุคลิกด ี

 ง.  อภิรักษเปนนักการเมืองท่ีมีคนรักมากกวาคนเกลียด 
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 “ดีครา.....บายดีม้ัย.......ทํารัยอยุ.......หมํ่ารัยรึยางง” 

  นี่คือตัวอยางบทสนทนาการใชภาษาท่ีผิดของวัยรุน ในปจจุบันวัยรุนใชภาษาแสลงหรือ

คําคะนองกันอยางแพรหลายเนื่องจากสะดวก สะกดงาย เขาใจงาย ส่ือสารกันงายในกลุมเพ่ือนและ

คนสังคมเดียวกัน 

 คําแสลงหรือคําคะนองเปนคําศัพทหรือสํานวนท่ีไมเปนทางการ โดยท่ัวไปอาจจะเกิด

จากการสรางคําขึ้นมาใหมโดยการ เปล่ียนคํา เปล่ียนความหมาย และความขบขันหรือน้ําเสียงใน 

การพูด ศัพทหรือสํานวนเหลานี้ อาจจะใชเฉพาะคนในวงการใดวงการหน่ึง   หรืออาชีพใดอาชีพหนึ่ง    

ศัพทสแลงบางครั้งอาจใชเพียงแคชวงเวลาสั้นๆ แลวก็หายไป แตบางครั้งอาจยาวจนกลายเปน

สวนหนึ่งของภาษาพูดเลยก็ได 

 ขณะท่ีคําแสลงยุคใหมๆ  มีขอนาสังเกตวา  หลายคํามาจากอิทธิพลของภาษาญี่ปุน และ

เกาหลี มาประยุกต และหลายคํามาจากภาษาทาง MSN โดยเปนคําเฉพาะของผูสงสารกับผูรับสาร ซ่ึง

มักจะหาคําใหมๆ  มาสะทอนถึงอารมณ ความรูสึก โดยผานการพิมพเปนขอความ และมักดัดแปลง

เปนคําส้ันๆ มาสนทนากัน เพ่ือใหเกิดความสะดวกในการส่ือสาร ซ่ึงมีรูปคําเปล่ียนแปลงจากเดิม  

เนนคําโดดๆ ส้ันๆ บางคําไมมีความหมายแตเปนคําท่ีเขาใจกันเฉพาะกลุม 

 แดดในยามบายทอแสงกระทบกับตึกสูงใจกลางมหาวิทยาลัย ที่ซึ่งฉันไดนัดพบใคร

บางคนไว นั้นคือ คุณสรินยา แซล้ิม ประธานคณะกรรมการคณะนิเทศศาสตร ผูท่ีมีความสนใจการ

ใชภาษาเพ่ือติดตอส่ือสาร  เช่ือวาภาษาแสลงเปนความมักงายของวัยรุนซ่ึงเปนการทําลายภาษาไทย

ดั่งเดิม เนื่องจากภาษาไทยเปนมรดกทางปญญา และเอกลักษณของชาต ิ 

 โดยกลาววา  “ไมเห็นดวยกับการใชภาษาแสลงของวัยรุนในปจจุบัน เพราะเม่ือวัยรุนหัน

มาใชคําแสลงมากขึ้น จนเกิดเปนความเคยชิน เม่ือโตเปนผูใหญนําไปใชเขียนแบบผิดๆ อาจจะทําให

ผูท่ีอานจําแบบผิดๆ และใชตามกันแบบผิดๆ” ในฐานะคนไทยจึงจําเปนตองชวยกันรักษาภาษาไทย

อันสวยงามเอาไว  

 และยังในความเห็นตออีกดวยวา “การอนุรักษภาษาไทยนั้นตองปลูกจิตสํานึกใหเยาวชน 

โดยเริ่มจากตนเองกอน ดวยการพูด เขียน อานภาษาไทย     อยางถูกตองชัดเจน ออกเสียง ร ล ว 

ชัดเจนและไมเปล่ียนแปลงความหมายของภาษา” สีหนา แววตา ทาทางของคนท่ีเธอดูมุงม่ัน จริงจัง

ในการตอบคําถามเปนอยางมาก เหมือนตองการจะบอกใหทราบวาปญหาเรื่องภาษาแสลงของวัยรุน

นั้นคอนขางจะแกไขไดยาก และเปนปญหาของสังคมไทยไปแลว    

สถานการณที่ 3 
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 ในขณะท่ีกลุมคนอีกสวนหนึ่งก็คิดวาภาษาแสลงเปนเพียงการส่ือสารกันในกลุมคน 

ในชวงระยะเวลาส้ันๆ เทานั้น ไมไดมีผลกระทบตอภาษาไทยท่ีถูกตองแตอยางใด “เพราะภาษา

แสลง เปนเหมือนคําท่ีคิดขึ้นมาตามยุคสมัย เม่ือหมดยุคสมัยหนึ่ง คําใหมก็จะเกิดขึ้นมา และคําเกาก็

จะหายไป” คุณกรวรรณ ประสิทธ์ิเพียงชัย กลาว  

 เชนเดียวกันกับครูลิลล่ีท่ีไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาษาแสลง หรือคําคะนองไวใน

หนังสือเรียนภาษาไทยงายๆ สไตสครูลิลล่ีวา “ครูลิลล่ีมีความเห็นเปนกลาง ๆ วา คําคะนองของ

นองๆวัยรุนท้ังหลายเนี่ยนะ เกิดจากธรรมชาติของเด็กวัยรุนที่มีความคะนอง ความคิดริเริ่ม

สรางสรรค ตองการฉีกแนวแปลกใหม ตองการมีสีสันไมใหนาเบ่ือ ตองการใหเกิดอารมณสนุก

สะใจแมจะผิดไวยากรณ ผูใหญบางทานท่ีเครงครัดก็จะไมชอบตรงจุดนี้   เพราะทานมองวาอาจจะ

เปนภาษาวิบัติได แตทานเหลานั้นก็มีสิทธ์ิท่ีจะหวงภาษาของชาติ”   และยังใหความเห็นตออีกวา 

“สําหรับคนท่ีเขาใจธรรมชาติของภาษา ก็ควรจะมองวาภาษามีชีวิต มีการเปล่ียนแปลง คําคะนองก็มี

อายุของมัน ถาคนเบ่ือ คํานั้นก็จะหายไปเอง” 

 

ท่ีมา :  อังคณา เอกกุล, ภาษาแสลงในหมูวัยรุน [ออนไลน],  เขาถึงเม่ือ วันท่ี 12 มกราคม 2554. 

เขาถึงไดจาก www.oknation.net   

 

13. ขอใดเปนประเด็นหลักหรือประเด็นสําคัญของบทความดังกลาว 

 ก. ปญหาการใชภาษาของวัยรุน 

 ข. ปญหาแนวทางการอนุรักษภาษาไทย 

 ค. ปญหาการสอนภาษาไทยในปจจุบัน 

 ง. ปญหาการทําลายเอกลักษณของชาต ิ

 

14. ผูเขียนบทความ ใชวิธีการรวบรวมขอมูลจากแหลงใด 

 ก. การอานขอมูลจากบทความตาง ๆ 

 ข. เก็บขอมูลสถิติการใชภาษาของวัยรุน 

 ค. สัมภาษณบุคลากรทางดานการใชภาษา 

 ง. สัมภาษณวัยรุนไทยเกี่ยวกับการใชภาษา 
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15. จากบทความขอใดเปนวิธีการรวบรวมขอมูลท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะชวยใหสรุปไดวาเกิดปญหา

ดังกลาวขึ้น 

 ก. จากการสัมภาษณวัยรุนไทย 

 ข. จากงานวิจัยเกี่ยวกับการใชภาษาของวัยรุน 

 ค. จากรายงานท่ีเกี่ยวของของสภาวัฒนธรรม 

 ง. จากรายงานผลการสัมภาษณครูสอนภาษาไทย 

 

16. จากบทความดังกลาว ขอใดเปนเปนขอเท็จจริง 

 ก. การอนุรักษภาษาไทยนั้นตองปลูกติดสํานึกใหเยาวชน 

 ข. ไมเห็นดวยกับการใชภาษาแสลงของวัยรุนในปจจุบัน 

 ค. คําแสลงยุคใหมๆหลายคํามาจากอิทธิพลของภาษาเกาหลี ญี่ปุน 

 ง. วัยรุนไทยหันมาใชคําแสลงมากขึ้นจนเกิดเปนความเคยชิน 

 

17. จากบทความดังกลาว ขอใดไมนาจะเปนสาเหตุของการเกิดปญหา 
 ก.วัยรุนนิยม การใชภาษาแสลง เพราะสะกดงาย เขาใจงาย 

 ข. วัยรุนนิยม ภาษาแสลงเพราะส่ือสารกันงายในกลุมเพ่ือนและสังคมเดียวกัน 

 ค. วัยรุนนิยมใชภาษาแสลงเพ่ือใหเกิดความสะดวกในการส่ือสาร 

 ง. วัยรุนนิยมใชภาษาแสลง เพราะบงบอกความเปนวัยรุนสมัยใหมอยางแทจริง 

 

18. จากบทความดังกลาว ขอสรุปท่ีมีแนวโนมจะเกิดมากท่ีสุดไดแกขอใด 

 ก. ภาษาไทยจะถูกทําลายมากขึ้น 

 ข. วัยรุนไทยจะใชภาษาแสลงกันมากขึ้น 

 ค. นักวิชาการจะหันมาอนุรักษภาษาไทยมากขึ้น 

 ง. การใชภาษาของวัยรุนจะหายไปตามอายุของมัน 
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 โรงเรียน-ครอบครัว "ไมสอนทักษะชีวิต" ตนตอเหตุปญหาวัยรุนกาวพลาดสู "ทอง-

แทง-ท้ิง" ศูนยฝกฯ แนะรับฟงความรูสึกความคิดเห็นของเด็กบางอยาคิดไปเอง... 

 เม่ือวันท่ี 14 ธ.ค.ท่ีหองปฏิบัติธรรม หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปญโญ สหทัยมูลนิธิ 

ศูนยฝกและอบรมเด็ก และเยาวชนบานกาญจนาภิเษก และองคการแพธ จัดกิจกรรม เปดใจ...ฟงตัว

จริงเสียงจริงพูดเรื่อง เพศไมศึกษา:ทอง-แทง-ท้ิง โดยนําเยาวชนชายหญิงท่ีเคยประสบปญหามา

พูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็น และเรียนรูประสบการณจริง ซ่ึงขอเสนอท่ีเยาวชนไดสะทอนถึง

ความตองการพบวา อยากใหผูใหญ และสังคมมองวัยรุนท่ีกาวพลาดในแงบวก รับฟงความรูสึก

ความคิดเห็นของเด็กบางอยาคิดไปเอง รวมทั้งอยากรูวิธีปองกันการมีเพศสัมพันธ และอยากบอกวา

การมีเพศสัมพันธไมใชเรื่องผิดอยากใหเปดใจคุยกัน 

 นางทิชา ณ นคร ผอ.ศูนยฝกฯ กลาววา  เยาวชนชายในบานกาญจนาภิเษกประมาณ 20 

คนจากท้ังหมด 200 คนมีแฟนและลูกแลว บางคนมีลูกตั้งแตอายุ 16 ปจนปจจุบันลูกอายุ 4 ขวบ บาง

คนเคยใหแฟนทําแทงมาแลว 2 หน  หรือบางคนฝงมุกท่ีอวัยวะเพศถึง 7 เม็ด เม่ือเราไดรับรู

พฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคจะพบสาเหตุมาจากเยาวชนเหลานี้ ไมไดเรียนรูทักษะชีวิตไมรูถึงชีวิต

ผูอ่ืน ทําตามใจปรารถนา เพราะกระบวนการเรียนการสอนและครอบครัวไมไดใหความสําคัญ แต

เม่ือไดเขามา เรียนรูทักษะชีวิตท่ีศูนยฯ  ทําใหปรับเปล่ียนพฤติกรรมในทางท่ีดีเด็กยอมรับเองวาส่ิงท่ี

เรียนในสถาน ศึกษาไมไดชวยอะไรเลย 

 นายเอ (นามสมมุติ) อายุ 21 ป เยาวชนบานกาญจนาภิเษก เลาวา ชวงอายุ 17 ป ไดรูจัก

แฟนขณะไปเท่ียวงานกาชาด และติดตอกันเรื่อยมาประมาณ 1เดือนจนอาศัยเทศกาลปใหมมี

เพศสัมพันธกันโดยไมปองกัน เพราะคิดวาการใสถุงยางจะทําใหการรวมเพศไมมีความสุข กระท่ัง

แฟนเกิดตั้งครรภได 2 เดือน และไมรูจะหาทางออกอยางไรเกรงพอแมไมยอมรับ จึงตัดสินใจทํา

แทงดวยการกินยาขับ จากน้ันก็ยังมีเพศสัมพันธเรื่อยมาและทองคนท่ีสองได 1 เดือนก็ทําแทง  เชนท่ี

ผานมากระท่ังตนไปคบเพ่ือนวัยรุนชวนกันไปลักทรัพยทําอยู 6 เดือน จึงถูกเจาหนาท่ีตํารวจจับ และ

ไดเขามาเรียนรูทักษะชีวิตท่ีบานกาญจนาภิเษก  ชวงท่ีอยูท่ีบานฯก็มีลูกกับแฟนเปนคนท่ีสาม แตไม

คิดจะเอาออกแลวเพราะมีครอบครัวชวยดูแล และใหกําลังใจจนลูกชายอายุ 8 เดือน ท้ังนี้อยากบอก

ใหวัยรุนทุกคน หากจะมีเพศสัมพันธตองใหปองกัน โดยใสถุงยางอนามัย หากพลาดพล้ังมีลูกการ

ทําแทงไมใชทางออกที่ถูกตอง  และอยากใหสังคม ผูใหญทุกคนใหโอกาสกับเยาวชนท่ีกาวพลาดไป

แลวอยาซํ้าเติม. 

ท่ีมา :  ไทยรัฐ[ออนไลน],  เขาถึงเม่ือ วันท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ.2553. เขาถึงไดจาก www.thairath.co.th    

สถานการณที่ 4 
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19. จากขาวท่ีกําหนด  ขอใดเปนประเด็นหลักท่ีสําคัญ 

 ก. การทําแทงของวัยรุน 

 ข. การมีเพศสัมพันธของวัยรุน 

 ค. ปญหาของวัยรุนในยุคปจจุบัน 

 ง. ครอบครัวไมสอนทักษะชีวิตใหกับลูก 

 

20. จากขาวท่ีกําหนด ขอใดเปนวิธีการรวบรวมขอมูลท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะชวยใหทราบวาสาเหตุ

ของปญหาคืออะไร 

 ก. การสัมภาษณวัยรุน 

 ข. จากสถิติของวัยรุนท่ีทําแทง 

 ค. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับปญหาของวัยรุน  

 ง. การแลกเปล่ียนความคิดเห็นของตัวแทนเยาวชนท่ีเคยประสบปญหา 

 

21. คําพูดของ นางทิชา ณ นคร และนายเอ (นามสมมุต)ิ ในขาวดังกลาว  นักเรียนคิดวาขอความของ

ใครนาเช่ือถือกวากัน 

 ก. นางทิชา ณ นคร 

 ข. นายเอ ( นามสมมต)ิ 

 ค. นาเช่ือถือท้ัง 2 คน 

 ง. ไมนาเช่ือถือท้ัง 2 คน 

 

22. จากขอความในขาว  ขอใดเปนขอคิดเห็น 

 ก. ถุงยางยางจะทําใหการรวมเพศไมมีความสุข 

 ข. นาย เอ ไดรูจักแฟนขณะท่ีไปเท่ียวงานกาชาด 

 ค. การมีเพศสัมพันธไมใชเรื่องผิดอยากใหเปดใจคุยกัน 

 ง. หากจะมีเพศสัมพันธตองปองกันโดยใสถุงยางอนามัย 

 

23. จากขาวดังกลาว แนวโนมท่ีนาจะเกิดขึ้นในสังคมไทยคือขอใด 

 ก. ถุงยางอนามัยจะขายดีมากขึ้น 

 ข. วัยรุนจะมีเพศสัมพันธกันนอยลง 

 ค. โรงเรียนจะสอนหลักสูตรทักษะชีวิต 

 ง. ผูใหญจะใหโอกาสกับเยาวชนท่ีกาวพลาด 
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24. จากขาว ขอความใดนาจะเปนขอสรุปท่ีเปนไปไดมากที่สุด 

 ก. ผูใหญควรมองวัยรุนท่ีกาวพลาดในแงบวก 

 ข. ครอบครัวจะชวยใหสังคมไทยนาอยูมากขึ้น 

 ค. การไมสอนทักษะชีวิต เปนตนตอของปญหาวัยรุน 

 ง. หากพลาดพล้ังมีลูกการทําแทงไมใชทางออกทีถู่กตอง 
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 คอนจาก หรือหัวบุก  เปนอาหารลดน้ําหนักรูปแบบใหม ซ่ึงติดหนึ่งในสิบอันดับของ

อาหารนานาชาติ โดยผูนํานิตยสารดานการลดน้ําหนักจากฝรั่งเศส  TOP SANTE ท่ีชวยใหรูสึกอ่ิม

เร็วขึ้น โดยสกัดจากธรรมชาติ 100% โดยผูหญิงฝรั่งเศสหลายพันคนใหการยอมรับ พรอมท้ังเลือก

ใหเปนอาหารเพ่ือการดูแลรูปรางดวยวิธีธรรมชาติ โดยไมจําเปนตองจํากัดอาหาร ตอนนี้คุณสามารถ 

 “หัวบุกชนิดเขมขนรูปแบบใหมมีวางจําหนายในประเทศไทยเม่ือไมนานมานี้” หัวบุก

เปนอาหารที่ไดรับความนิยมโดยผูหญิงฝรั่งเศส และยุโรป เพื่อการดูแลรูปรางในทุกฤดูกาล  

รูปแบบใหมท่ีหาซ้ือไดแลวในประเทศไทย โดยใหความรูสึกพอใจเปนอยางย่ิง หัวบุกเปนพืชท่ีมีตน

กําเนิดจากประเทศญ่ีปุน  และพืชชนิดนี้มีสารโพลีซัคคาไรด และกลูโคแมนแนน จึงมักถูกแปรรูป

เปนวุนอาหาร หัวบุกจะชวยในการดักจับคารโบไฮเดรต   และไขมันลําไส  ปองกันการดูดซึม และ

ยังอุดมไปดวยเสนใยอาหาร ชวยขจัดไขมันในรางกาย ทําใหชวยในการขับถาย หัวบุกรูปแบบใหม 

เต็มเปยมไปดวยความเขมขน ของคุณภาพในสวนผสม   (“รับประกัน” ยินดีคืนเงิน ลองดูสิคะ ราคา

ไมแพงเลย) 

 (ระวัง!)   ถึงแมวา คอนจาก ไมมีสวนผสมของยาและปราศจากอันตรายใดๆ อยาปลอย

ใหตนเองผอมลงเร็วเกินไป ถาน้ําหนักของคุณลดลงมากกวา 5 กิโลกรัม ในสัปดาหแรกขอใหหยุด

ใชเปนเวลา 2 หรือ 3 วัน หรือ ติดตอ Call center เพ่ือรับคําปรึกษา “ไมมีผลในการปองกัน หรือ

รักษาโรค” พบกับรูปรางใหม สารสกัดหัวบุกท่ีมีเสนใยอาหารสูง ไมมีไขมันและใหแคลอร่ีต่ํา ชวย

กระตุนขบวนการเผาผลาญไขมันในรางกาย และควบคุมน้ําหนัก โดยไมตองจํากัดอาหาร สามารถ 

ชวยใหน้ําหนักสวนเกินลดลงจนคุณพอใจ 

 

ท่ีมา : “หัวบุก,”  คูสรางคูสม 31, 695 (10-20 ธันวาคม 2553) : 30.  

 

25. ประเด็นสําคัญของโฆษณาดังกลาวคืออะไร 

 ก. วิธีการมีรูปรางด ี

 ข. อาหารเสริมมีคุณภาพ 

 ค. ประโยชนของอาหารลดน้ําหนัก 

 ง. สรรพคุณของคอนจากหรือหัวบุก 

สถานการณที่ 5 
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26. จากโฆษณาดังกลาว ขอใดเปนวิธีการรวบรวมขอมูลท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะชวยใหทราบคุณภาพ

ของสินคาดังกลาว 

 ก. จากงานวิจัยดานการบริโภคหัวบุก 

 ข. จากการสัมภาษณผูบริโภคหัวบุก 

 ค. จากนิตยสารดานการลดน้ําหนักจากฝรั่งเศส 

 ง. จากการสัมภาษณผูท่ีน้ําหนักลดลงจากการบริโภคหัวบุก 

 

27. หัวบุก จะเปนท่ียอมรับสําหรับผูบริโภคไดดีท่ีสุดไดอยางไร 

 ก. จากสถิติของผูบริโภคหัวบุก 

 ข. มีแพทยหรอืผูเช่ียวชาญรับรอง 

 ค. ความตองการในการซ้ือหัวบุกมากขึ้น 

 ง. ไดรับการรับรองจากองคการอาหารและยา 

 

28. จากโฆษณาดังกลาว  ขอใดเปนขอคิดเห็น 

 ก.  ลองดูสิคะ ราคาไมแพงเลย 

 ข. ไมมีผลในการปองกัน หรือรักษาโรค 

 ค.  ผูหญิงฝรั่งเศสหลายพันคนใหการยอมรับ 

 ง.  หัวบุกเปนพืชท่ีมีตนกําเนิดจากประเทศญ่ีปุน 

 

29. แนวโนมท่ีจะเกิดขึ้น จากการโฆษณานี้คืออะไร 

 ก.  หัวบุกจะเปนอาหารท่ีไดรับการนิยมในเอเชีย 

 ข.  หัวบุกจะเปนท่ีตองการของตลาดในเมืองไทย 

 ค.  หัวบุกจะเปนพืชท่ีเกษตรกรนิยมปลูกในอนาคต 

 ง.  ผูท่ีรูปรางอวนมีไขมันมากจะซ้ือหัวบุกบริโภคมากขึ้น 

 

30. จากโฆษณา ดังกลาว ขอใดสรุปไดเหมาะสมท่ีสุด 

 ก.  การลดน้ําหนักท่ีราคาไมแพง 

 ข.  การลดน้ําหนักดวยวิธีธรรมชาต ิ

 ค.  อีกวิธีหนึ่งท่ีชวยลดน้ําหนักไดดีท่ีสุด 

 ง.  การลดน้ําหนักโดยไมตองจํากัดอาหาร 

   ส
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เฉลยแบบทดสอบวัดความสามารถดานคิดอยางมีวิจารณญาณ 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ดวยการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 

 

  1. ค   16. ค 

  2. ค   17. ง 

  3. ค   18. ค 

  4. ง   19. ก 

  5. ก   20. ค 

  6. ค   21. ข 

  7. ก   22. ค 

  8. ข   23. ง 

  9. ค   24. ง 

  10. ข   25. ข 

  11. ง   26. ก 

  12. ข   27. ข 

  13. ก   28. ก 

  14. ค   29. ง 

  15. ข   30. ง 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู 
แบบสืบเสาะหาความรู 

เร่ืองประเด็นสําคัญทางประวัติศาสตร 
   

ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย ลงในชองวางตามความคิดเห็นของนักเรียน

เกี่ยวกับการจัดการ เรียนรูดวยวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู 

เกณฑการใหคะแนน 

 เห็นดวยมากท่ีสุด ใหระดับ 5 

 เห็นดวยมาก  ใหระดับ 4 

 เห็นดวยปานกลาง ใหระดับ 3 

 เห็นดวยนอยท่ีสุด ใหระดับ 1 

ระดับความคิดเห็น 
รายการประเมิน 

1 2 3 4 5 

สําหรับ

ผูวิจัย 

ดานเนื้อหา 
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบ

เสาะหาความรูชวยใหนักเรียนมี

ความรูมากขึ้น 

      

2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบ

เสาะหาความรูชวยใหนักเรียนได

เขาใจเนื้อหาไดชัดเจนมากขึ้น 

      

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
3. การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบ

เสาะหาความรูสงเสริมใหนักเรียน

รูจักคิด และกําหนดปญหาดวย

คําถามมากขึ้น 

      

4. การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบ

เสาะหาความรู ชวยทําใหนักเรียนกลา 
      

คําชี้แจง 
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ระดับความคิดเห็น 
รายการประเมิน 

1 2 3 4 5 

สําหรับ

ผูวิจัย 

    คิดกลาตอบ และกลาแลกเปล่ียน 

    แสดงความคิดเห็น 
      

5.การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบ

เสาะหาความรูนาสนใจ กระตุนให

นักเรียนอยากมีสวนรวม และอยาก

เขารวมกิจกรรมทุกครั้ง 

      

6. การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบ

เสาะหาความรูชวยทําใหนักเรียนได

คนพบความรูดวยตนเอง จากแหลง

เรียนรูตางๆ 

      

7. การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบ

เสาะหาความรูชวยทําใหนักเรียนได

รวมกิจกรรมการเรียนรูอยางมี

ความสุข 

      

ดานบรรยากาศในการจัดการเรียนรู 
8. การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบ

เสาะหาความรูเปนการจัดกิจกรรม

การเรียนรูท่ีทําใหนักเรียนมีอิสระใน

การเรียนรู 

      

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบ

เสาะหาความรูเปนการจัดกิจกรรม

การเรียนรูท่ีทําใหสนุกและนาสนใจ 

      

10. การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบ

เสาะหาความรู เปนการจัดกิจกรรมท่ี

ทําใหนักเรียนไดคนควาหาขอมูลจาก

แหลงเรียนรู ตางๆไดอยางเหมาะสม 

      

   ส
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ระดับความคิดเห็น 
รายการประเมิน 

1 2 3 4 5 

สําหรับ

ผูวิจัย 
ดานประโยชนที่ไดรับ 

11. การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบ

เสาะหาความรูชวยทําใหนักเรียนคิด

อยางมีเหตุผลเปนลําดับขั้นตอน

สามารถนําความรูความสามารถดาน

การคิดอยางมีวิจารณญาณไป

ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

      

12. การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบ

เสาะหาความรูชวยทําใหนักเรียนได

พัฒนาความคิดและมีความเชื่อม่ัน

ในตนเองกลา  แสดงความคิดเห็น

อยางมีเหตุผล 

      

13. การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบ

เสาะหาความรูชวยทําใหนักเรียน

ทํางานเปนระบบขั้นตอน และมี

ความรอบคอบ 

      

14. การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบ

เสาะหาความรูชวยทําใหนักเรียน

รูจักชวยเหลือกัน ในการทํางานกลุม 

      

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 195 

หนวยการเรียนรูที่ 1  เร่ือง การเลิกทาสและการเลิกไพร 
ชื่อรายวิชา / รหัส ประวัติศาสตร ส  31102 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  4  ภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา   2554  เวลา  2   ชั่วโมง 

ผูสอน   นางสาวปยะนันท  ธีรานุวัฒน 
 

 
   

มาตรฐานการเรียนรู        
 มาตรฐาน ส 4.3   เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย มีความรัก   

ความภูมิใจและธํารงความเปนไทย 

  

ตัวชี้วัด  

 ม.4-6/ 1 วิเคราะหประเด็นสําคัญของประวัติศาสตรไทย 

 ม.4-6/ 2 วิเคราะหความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริยตอชาติไทย 

   

สาระสําคัญ 

  ไพรและทาสเปนแรงงานท่ีสําคัญในระบบมูลนาย การยกเลิกระบบไพรและทาสถือเปน

การเปล่ียนแปลงครั้งสําคัญของสังคมในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย 

  

จุดประสงคการเรียนรู 
 1. อธิบายลักษณะทาสและไพรในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนได 

 2. วิเคราะหสาเหตุของการเลิกทาสและการเลิกไพรได 

 3. อธิบายขั้นตอนของการเลิกทาสและการเลิกไพรได 

     4. วิเคราะหผลสะทอนของการเลิกทาสและการเลิกไพรได 

 

สาระการเรียนรู 
 1. ลักษณะทาสและไพรในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน 
     2. สาเหตุของการเลิกทาสและการเลิกไพร 

              3. ขั้นตอนของการเลิกทาสและการเลิกไพร 

     4.  ผลสะทอนของการเลิกทาสและการเลิกไพร 

 

   ส
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ทักษะ/กระบวนการ  

 1. ทักษะการคิด 

   2. กระบวนการกลุม 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
            1. ใฝเรียนรู  

 2. มุงม่ันในการทํางาน  

 3. รักความเปนไทย 

 

ชิ้นงาน/ภาระงาน 

 ชิ้นงาน  รายงานสรุป  เรื่องการเลิกทาสและการเลิกไพร 

 ภาระงาน    

 1. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานท่ี1 เรื่องการกําหนดสมมติฐานและการรวบรวมขอมูล   

ใบงานท่ี 2  เรื่องการพิสูจนขอสมมติฐาน  และใบงานที่ 3  เรื่อง การสังเคราะหขอมูล 

 2. นักเรียนนําเสนอผลงานหนาช้ันเรียน 
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แบบประเมิน  รายงานสรุป เร่ืองการเลิกทาสและการเลิกไพร  
คําอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน รายการ 

ประเมิน ดีมาก (4) ดี (3) พอใช (2) ปรับปรุง (1) 

1. ลักษณะ
ทาสและ
ไพรในสมัย
รัตนโกสิน
ทรตอนตน 

 

อธิบายลักษณะ

ทาสและไพรใน

สมัย

รัตนโกสินทร

ตอนตนได

ถูกตองครบถวน 

10 ประเด็น  

อธิบายลักษณะ

ทาสและไพร

ในสมัย

รัตนโกสินทร

ตอนตนถูกตอง 

6 - 9 ประเด็น  

อธิบายลักษณะ

ทาสและไพรใน

สมัย

รัตนโกสินทร

ตอนตนได

ถูกตอง  

3  -5 ประเด็น  

อธิบายลักษณะ

ทาสและไพรใน

สมัย

รัตนโกสินทร

ตอนตนนอย

กวา  3ประเด็น 

2. ขั้นตอน
ของการเลิก
ทาส 

อธิบายขั้นตอน
ของการเลิกทาส
ไดถูกตอง
ตามลําดับ
เหตุการณทาง
ประวัติศาสตร 5 
ขั้นตอน 

อธิบายขั้นตอน

ของการเลิก

ทาสไดถูกตอง

ตามลําดับ

เหตุการณทาง

ประวัติศาสตร 

3-4 ขั้นตอน  

อธิบายขั้นตอน

ของการเลิกทาส 

ถูกตองตามลําดับ

เหตุการณทาง

ประวัติศาสตร1-

2  ขั้นตอน 

อธิบายขั้นตอน

ของการเลิกทาส

ไมถูกตองทุก

ขั้นตอน 

3. ขั้นตอน
ของการเลิก
ไพร  

อธิบายขั้นตอน

ของการเลิกไพร

ไดถูกตอง

ตามลําดับ

เหตุการณทาง

ประวัติศาสตร 5 

ขั้นตอน 

อธิบาย 

ขั้นตอนของ

การเลิกไพร

ถูกตอง

ตามลําดับ

เหตุการณทาง

ประวัติศาสตร 

3-4 ขั้นตอน 

อธิบายขั้นตอน

ของการเลิกไพร

ถูกตองตามลําดับ

เหตุการณทาง

ประวัติศาสตร1-

2  ขั้นตอน 

อธิบายขั้นตอน

ของการเลิกไพร

ไมถูกตองทุก

ขั้นตอน 

 4. ผลสะทอน
ของการเลิก
ทาสและ
การเลิกไพร 

 

วิเคราะหผล

สะทอนของ         

การเลิกทาสและ

เลิกไพร 

พรอม
ยกตัวอยาง  

วิเคราะหผล

สะทอนของ        

การเลิกทาส        

และเลิกไพร 

พรอม
ยกตัวอยาง 

วิเคราะหผล

สะทอนของการ

เลิกทาสและ          

เลิกไพร 

พรอมยกตัวอยาง
ประกอบได  

วิเคราะหผล

สะทอนของ         

การเลิกทาส         

และเลิกไพร 

พรอม

ยกตัวอยาง  
     

   ส
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คําอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน รายการ 

ประเมิน ดีมาก (4) ดี (3) พอใช (2) ปรับปรุง (1) 

 ประกอบได

ถูกตอง 6 

ประเด็น 

ประกอบได

ถูกตองได 4-5

ประเด็น 

ถูกตอง 2-3

ประเด็น 

ประกอบได

นอยกวา 2 

ประเด็น 

 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 
 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 

13-16 ดีมาก  

9-12 ดี  

5-8 พอใช  

1-4 ปรับปรุง 

 

การวัดและประเมินผล 

 ดานความรู 
 1. บันทึกการตอบคําถามจากการแขงขัน 

 2. ตรวจรายงานสรุปเรื่อง การเลิกทาสและเลิกไพร 

 ดานทักษะ/กระบวนการ 

 1. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม 

 2. ตรวจใบงาน 

 ดานคุณลักษณะ 
 สังเกตพฤติกรรมการทํางานและความสนใจเรียนระหวางเรียน 

 

กิจกรรมการเรียนรู 
 กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน  

 1. ใหนักเรียนทําสมาธิ 2-3 นาที เพ่ือเตรียมความพรอมในการเรียน 

 2.  ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู และกระบวนการการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหา

ความรู เพ่ือใหนักเรียนเขาใจกระบวนการปฏิบัติกิจกรรม  

 3. สนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับขาวสารทางการเมือง  เศรษฐกิจ หรือสังคม ท่ีกําลังเปน

ขาวเดนในขณะนั้น 

 4. แบงกลุมนักเรียนตามความสมัครใจ  กลุมละ 3-5 คน    จํานวน  6 กลุม     

   ส
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 กิจกรรมที่พัฒนาผูเรียน 

 1. ขั้นกําหนดปญหา   
  1.1 ครูสรางความสนใจ โดยใหนักเรียนดูรูปภาพทาสและไพร จาก  Power  point 

และ สนทนาซักถามเพ่ือเปนการกระตุนความรูเดิม  เราความสนใจจากขอคําถาม   
   1.1.1 นักเรียนคิดวาเหตุการณใดเปนสวนสําคัญท่ีสงผลทําใหเกิดภาพของทาส

และไพร 

   1.1.2 นักเรียนมีความคิดเห็นอยางไรตอภาพดังกลาว 

  1.2 ครูใหนักเรียนชมมิวสิกวีดีโอ  นางทาส  และรวมกันตั้งคําถามในประเด็นตางๆ 

เกี่ยวกับ สภาพสังคมในอดีต  ลักษณะชนชั้นตางๆในสังคม  การมีระบบทาสและไพร การเลิกทาส

และการเลิกไพร เพ่ือใหนักเรียนรูจักคิดกําหนดปญหา เชน ทําไมจึงตองมีทาส ทาสมีลักษณะ

อยางไร   ทําไมจึงตองเลิกทาส    ไพรคือใคร   ขั้นตอนของการเลิกทาสและการเลิกไพรเปนอยางไร  

อะไรเปนสาเหตุของการเลิกทาสและการเลิกไพร    ผลสะทอนของการเลิกทาสและการเลิกไพรเปน

อยางไร 

 2. ขั้นกําหนดสมมติฐานและรวบรวมขอมูล  

  2.1 จากประเด็นปญหาท่ีครูและนักเรียนรวมกันกําหนด   ใหสมาชิกแตละกลุมรวมกัน 

อภิปรายในประเด็นตางๆ ท่ีกลุมสนใจกลุมละ 2 ประเด็น เพ่ือนําไปสูการคาดคะเนคําตอบของ

ปญหาในรูปของการกําหนดสมมติฐาน  เชน   ประเด็นท่ี 1  ทําไมจึงตองมีทาส   สมมติฐานท่ีกําหนด

คือ  ทาสมีไวเพ่ือรับใชนายเงิน และประเด็นท่ี 2  ไพรคือใคร  สมมติฐานท่ีกําหนดคือ  ไพรคือบุคคล

ท่ีเปนแรงงานสําคัญของชาติ  เปนตน 

  2.2 นักเรียนแตละกลุมปฏิบัติกิจกรรมตาม  ใบงานท่ี 1 เรือ่ง การกําหนดสมมติฐาน 

และ การรวบรวมขอมูล 

  2.3 ครูแนะนําใหนักเรียนไปศึกษาคนควาหาขอมูลจากตําราเอกสารหรือเว็บไซดตางๆ

ท่ีนาเช่ือถือ  เพ่ือนํามาสนับสนุนสมมติฐานท่ีนักเรียนไดตั้งไวในใบงานท่ี 1   

 3. ขั้นจัดกระทําขอมูล  

  3.1 สมาชิกแตละกลุมนําขอมูลท่ีคนควา  มารวมกันวิพากษขอมูล และวิเคราะห ความ

นาเช่ือถือ รวมทั้งเทียบเคียงเรียงลําดับเหตุการณเรื่องราวตางๆ  พรอมท้ังพิจารณาสมมติฐานท่ีตั้งไว  

แลวตรวจสอบดูวาขอมูลท่ีหามาสนับสนุนขอสมมติฐานท่ีตั้งไวหรือไม โดยทําใบงานที่ 2  เรื่อง 

การพิสูจนขอสมมติฐาน 
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 4. ขั้นสรุป  

  4.1 สมาชิกแตละกลุมนําขอมูลท่ีผานการวิเคราะหและประเมินคาแลว  มาเรียบเรียง

ใหมในลักษณะการอธิบาย  โดยมีการวิพากษวิจารณและแสดงความคิดเห็นประกอบ ทําใบงานท่ี 3  

เรื่อง การสังเคราะหขอมูล 

 5. ขั้นนําเสนอความรู   
  5.1 สมาชิกแตกลุมรวมกัน นําขอมูลท่ีไดสังเคราะหแลวมารวมกันอภิปราย  และ

นําเสนอผลงานหนาช้ันเรียน   

  5.2 ครูสรุปสาระสําคัญ จากการนําเสนอขอมูลของแตละกลุมในแตละประเด็นของ  

เรื่องการเลิกทาสและเลิกไพร โดยใช Power  point และแจกใบความรูเรื่อง ทาสและไพรใหนักเรียน

ศึกษา พรอมท้ังเปดโอกาสใหนักเรียนไดซักถามขอคําถามตางๆ   

 กิจกรรมรวบยอด 

 1. นักเรียนแตละกลุมแขงขันกันตอบคําถาม เรื่อง  การเลิกทาสและการเลิกไพร   

            2. นักเรียนแตละกลุมจัดทํารายงานสรุปเรื่อง การเลิกทาสและเลิกไพร สงในสัปดาห

ตอไป 

       3. ครูกลาวช่ืนชมนักเรียนท่ีใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู รวมทั้ง สุม

นักเรียนถึงประโยชนท่ีผูเรียนไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง  การเลิกทาสและการเลิกไพร 

 ส่ือ/แหลงการเรียนรู   
 1. มิวสิควีดีโอ นางทาส 

 2. ใบความรู เรื่องทาสและไพร 

 3. ใบงานท่ี 1   เรื่อง การกําหนดสมมติฐานและการรวบรวมขอมูล 

 4. ใบงานท่ี 2   เรื่อง การพิสูจนขอสมมติฐาน  

 5. ใบงานท่ี 3   เรื่อง การสังเคราะหขอมูล  

 6. Power  point  เรื่อง  การเลิกทาส และการเลิกไพร 

 7. หองสมุด 

 8. อินเตอรเน็ต 

 ผลการสอน 

 นักเรียนบางคน ยังสับสนกับกระบวนการเรียนรู   ในขั้นตอนการเลือกประเด็นท่ีสนใจ  

นักเรียนตองการเลือกประเด็นท่ีนอกเหนือจากจุดประสงคการเรียนรู เปนส่ิงท่ีดี แตครูจะตอง

ควบคุมใหนักเรียนเลือกประเด็นใหครบตามจุดประสงคกอน  สวนท่ีตองการนอกประเด็น คอยเพ่ิม

   ส
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ทีหลัง ในขั้นสรุป นักเรียนใชเวลาในการทําใบงานที่ 3 มากในดานการเรียบเรียงขอมูล  ทําให

ไมสามารถจัดแขงขันตอบคําถามได    
 

ปญหาและอุปสรรค 

 การใชส่ือ/แหลงเรียนรูการเปดวีดีโอขัดของทําใหเสียเวลา  ไมราบรื่น 

 

ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข 

 เวลาในการทํากิจกรรมแตละขั้นตอน ไมเหมาะสม ทําใหตองรวบรัดเวลา กอนการ

จัดการเรียนรู ครูตองตรวจสอบส่ือท่ีจะใชใหรอบคอบกอน  ครูตองคอยควบคุมเวลา ซ่ึงเวลา 2  

ช่ัวโมง เหมาะสมแลว  ถามากกวานี้นักเรียนจะเบื่อครูควรยายไปใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร เพ่ือ

สะดวกในการคนควาขอมูลของนักเรียน สวนขอมูลที่มาจากหนังสือ ครูควรเตรียมขอยืมจาก

หองสมุด  หรือใหนักเรียนชวยจัดเตรียมลวงหนา 
 

 

   ลงช่ือ.................................................ผูสอน 

               ( นางสาวปยะนันท  ธีรานุวัฒน ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 202 

ใบความรู 
เร่ือง ทาสและไพร 

 

 ทาส   หมายถึง  บุคคลซ่ึงถูกนับสิทธิเสมือนส่ิงของของผูอ่ืน ไมมีอิสระในการดํารงชีวิต 

และมีหนาท่ีรับใชผูอ่ืนโดยมิไดรับการตอบแทนจากเจาของ (นายทาส)  เชน การรับใชทางดานแรงงาน 

และหากไมเช่ือฟงคําส่ัง อาจถูกลงโทษไดตามแตนายทาสจะกําหนด  ยกเวนเปนการกระทําอัน

ทําใหถึงแกความตาย 

 ชนิดของทาส 

 ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเปนตนมา   ทาสไดถูกแบงออกเปน 7 ชนิด  โดยในสมัยกอนหนา

นั้นยังเปนขอถกเถียงของนักวิชาการ  ไดแก 

 1. ทาสสินไถ   เปนทาสท่ีมีมากท่ีสุดในบรรดาทาสท้ังหมด โดยเง่ือนไขของการเปนทาส

ชนิดนี้ คือ การขายตัวเปนทาส เชน พอแมขายบุตร สามีขายภรรยา หรือขายตัวเอง ดังนั้น ทาสชนิด

นี้จึงเปนคนยากจน ไมสามารถเล้ียงดูครอบครัวหรือตนเองได จึงไดเกิดการขายทาสขึ้น โดยสามารถ

เปล่ียนสถานะกลับไปเม่ือมีผูมาไถถอน และทาสชนิดนี้ท่ีปรากฏในวรรณคดไีทย คือ นางสายทอง

ซ่ึงขายตัวใหกับนางศรีประจันนั่นเอง 

 2. ทาสในเรือนเบี้ย เด็กท่ีเกิดขึ้นระหวางท่ีแมเปนทาสของนายทาส ทาสชนิดนี้ไมสามารถ

ไถถอนตนเองได 

 3. ทาสที่ไดรับมาดวยมรดก  ทาสที่ตกเปนมรดกของนายทาส เกิดขึ้นก็ตอเม่ือนายทาส

คนเดิมเสียชีวิตลง และไดมอบมรดกใหแกนายทาสคนตอไป 

 4. ทาสทานให   ทาสที่ไดรับมาจากผูอ่ืน 

 5. ทาสที่ชวยไวจากทัณฑโทษ ในกรณีที่บุคคลนั้น เกิดกระทําความผิดและถูกลงโทษ

เปนเงินคาปรับ แตบุคคลนั้น ไมมีความสามารถในการชําระคาปรับ หากวามีผูชวยเหลือใหสามารถ

ชําระคาปรับไดแลว ถือวาบุคคลนั้น เปนทาสของผูใหความชวยเหลือในการชําระคาปรับ 

 6. ทาสที่ชวยไวใหพนจากความอดอยาก  ในภาวะท่ีไพรไมสามารถชวยเหลือตนเองให

ประกอบอาชีพไดแลว ไพรอาจขายตนเองเปนทาสเพือ่ใหไดรับการชวยเหลือจากนายทาส 

 7. ทาสเชลย   ภายหลังจากไดรับการชนะสงคราม ผูชนะสงครามจะกวาดตอนผูคนของ

ผูแพสงครามไปยังเมืองของตน เพ่ือนําผูคนเหลานั้นไปเปนทาสรับใช 
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 การพนจากความเปนทาส 

 การพนจากความเปนทาสสามารถเกิดขึ้นได จากเหตุการณดังตอไปนี ้

 1. โดยการหาเงินมาไถถอน 

 2. การบวชเปนสงฆโดยไดรับความยินยอมจากนายทาส 

 3. ไปการสงครามและถูกจับเปนเชลย หลังจากนั้น สามารถหลบหนีออกมาได 

 4. แตงงานกับนายทาสหรือลูกหลานของนายทาส 

 5. ไปแจงทางการวา นายทาสเปนกบฏ และผลสืบสวนออกมาวาเปนจริง 

 6. การประกาศไถถอนจากพระมหากษัตริยในชวงของการเลิกทาส 

 การเลิกทาส   

 เพราะระบบทาสเปนตัวการของความลาหลังของสังคมไทย พระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงเตรียมแผนการดําเนินการเลิกทาสอยางมีขั้นตอน ดังนี้  

 1. การออกประกาศใหทําการสํารวจจํานวนทาสใน พ.ศ. 2417  

 2. การประกาศใชพระราชบัญญัตพิิกัดเกษียณอายุลูกทาสลูกไท พ.ศ. 2417 เปนผลให

ลูกทาสลูกไทสวน หนึ่งสามารถหาเงินมาไถตนได และพระราชบัญญัติฉบับนี ้ ยังบังคับใหลูกทาส

ลูกไทท่ีเกิดป พ.ศ. 2411 เปนอิสระทีเดียวในป พ.ศ. 2432 คือมีอายุครบ 21 ป  

 3. การประกาศเลิกทาสในมณฑลตะวันตกเฉียงเหนือ (มณฑลพายัพ) พ.ศ. 2443  

 4. การประกาศแผนการเลิกทาสในมณฑลบูรพา พ.ศ. 2447  

 5. การประกาศใชพระราชบัญญัติทาสรัตนโกสินทรศก 124 ใน พ.ศ. 2448  

 ไพร  หมายถึง สามัญชนท่ัวไปท่ีไมไดอยูในฐานะทาส หรือเจาขุนมูลนาย มีอิสระใน

การประกอบอาชีพ การตั้งบานเรือน มีครอบครัว แตมีหนาท่ีในการถูกเกณฑแรงงาน หรือเสีย 

"สวย" และถูกเกณฑทหารในยามท่ีมีศึกสงคราม มีสองประเภทคือ ไพรหลวง ไพรสม และไพรสวย 

  ไพรหลวง  คือไพรในสังกัดของพระมหากษัตริยโดยตรง  แตจะทรงแจกจายไปยัง 

หนวยงานราชการ ไพรหลวงมีฐานะลําบากมากท่ีสุด เพราะตองทํางานหนักกวาไพรอ่ืนๆ 

 ไพรสม  คือเปนไพรในสังกัดของเจานาย  ขุนนาง มีหนาท่ีรับใชเจานายของตน  มีพันธะ

ท่ีตองเขาเวรรับราชการ  แตภาระนอยกวาไพรหลวง  คือเพียงปละ 1 เดือน  

                    ไพรสวย คือไพรหลวงท่ีไดรับการยกเวนจากการไมตองเขาเวรรับราชการ  แตตองสงเงิน

หรือส่ิงของมาทดแทน  เรียกวา  เงินคาราชการ 
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 ขั้นตอนการเลิกไพร                                   
 1. แกไขปรับปรุงระเบียบการบริหารในกรมพระสุรัสวดีท่ีมีมาแตสมัยอยุธยา รัชกาลท่ี 5

ทรงแกไขโดยยกฐานะกรมพระสุรัสวดีใหมีความเทาเทียมกับกรมสําคัญอ่ืน  ๆ                                                              

 2. การฟนฟูกรมทหารหนา  รัชกาลท่ี 5 ทรงดําเนินการใน พ.ศ. 2423 ไดมีการประกาศ รับ

สมัครคนมือขาว (คนท่ีไมไดสักเลก) หรือไพรท่ีไมไดสังกัดมูลนายเขามาเปนทหาร  กรมทหารหนา

มีความกาวหนามากและไดกลายเปนพ้ืนฐานสําหรับการจัดกองทัพประจําการ                                                              

 3. ควบคุมคนใหขึ้นสังกัดตามทองท่ีการทําสํามะโนครัว        

 4.  ใน พ.ศ. 2444   ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติแกเงินคาราชการ  เพ่ือเปนกฎหมาย

แนนอนวาชายฉกรรจท่ีมีอายุ18-60 ปตองเสียคาราชการ ไมเกินปละ 6 บาท  

 5.  พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑทหาร พ.ศ. 2448  กําหนดใหชายฉกรรจทุกคนท่ีมีอายุ 

18 - 60 ป ตองเปนทหารและผูท่ีไดผานการคัดเลือกตองรับราชการ 2 ป  และไดรับการฝกฝนทหาร

แบบใหมมีกระทรวงกลาโหมเปนผูดูแล จึงถือไดวากฎหมายฉบับนี้เปนขั้นตอนสุดทายของการ

ยกเลิกการควบคุมระบบไพร แบบเดิม  

 

ท่ีมา : ดนัย  ไชยโยธา,  ประวัติศาสตรไทยยุคกรุงธนบุรีถึงกรุงรัตนโกสินทร  (กรุงเทพมหานคร : 

โอเดียนสโตร, 2546) 

        :  บังอร  ปยะพันธ, ประวัติศาสตรไทย การปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และความสัมพันธกับ

ตางประเทศกอนสมัยสุโขทัยจนถึง พ.ศ. 2475  (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, 2538) 
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 หนวยการเรียนรูที่ 2     เร่ือง   การเสด็จประพาสยุโรปและหัวเมืองของรัชกาลที่  5                     

ชื่อรายวิชา / รหัส ประวัติศาสตร ส  31102 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  4     ภาคเรียนท่ี  1   ปการศึกษา   2554  เวลา  2   ชั่วโมง 

ผูสอน   นางสาวปยะนันท  ธีรานุวัฒน 
  

 

มาตรฐานการเรียนรู         
 มาตรฐาน ส 4.3   เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย มีความรัก   

ความภูมิใจและธํารงความเปนไทย 

 

ตัวชี้วัด  

 ม.4-6/ 1 วิเคราะหประเด็นสําคัญของประวัติศาสตรไทย 

 ม.4-6/ 2 วิเคราะหความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริยตอชาติไทย 

 

สาระสําคัญ 
 การเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลท่ี 5 ท้ังสองครั้ง เปนการปฏิรูปการปกครองสมัย

รัชกาลท่ี 5  ในสมัยรัตนโกสินทร  เปนการเปล่ียนแปลงประเทศคร้ังสําคัญ เพ่ือสรางความสมดุลกับ

จักรวรรดินิยม 

 

จุดประสงคการเรียนรู 
 1. วิเคราะหวัตถุประสงคของการเสด็จประพาสหัวเมืองของรัชกาลท่ี 5 ได 

 2. วิเคราะหวัตถุประสงคของการเสด็จประพาสยุโรปครั้งท่ี 1 และ 2 ได 
 3. เปรียบเทียบความเหมือนและความตางของการเสด็จประพาสยุโรปท้ัง 2 ครั้งได 

 4. วิเคราะหผลของการเสด็จประพาสยุโรปและหัวเมืองของรัชกาลท่ี 5 ได 

 5. วิเคราะหแบบอยางของรัชกาลท่ี 5 และนํามาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตได 

 

สาระการเรียนรู 
  1. วัตถุประสงคของการเสด็จประพาสหัวเมืองของรัชกาลท่ี 5 

  2. วัตถุประสงคของการเสด็จประพาสยุโรปครั้งท่ี 1 และ 2 

  3.  ความเหมือนและความตางของการเสด็จประพาสยุโรปท้ัง 2 ครั้ง 

  4. ผลของการเสด็จประพาสยุโรปและหัวเมืองของรัชกาลท่ี 5 

   ส
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ทักษะ/กระบวนการ           

 1. ทักษะการคิด 

 2. กระบวนการกลุม 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค   
 1. ใฝเรียนรู  

 2.  มุงม่ันในการทํางาน  

 3.  รักความเปนไทย 

 

ชิ้นงาน/ภาระงาน 

 ชิ้นงาน  ตารางสรุปเรือ่ง การเสด็จประพาสยุโรปและหัวเมืองของรัชกาลท่ี  5                     

 

ภาระงาน    

 1. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานท่ี 1 เรื่อง การกําหนดสมมติฐานและการรวบรวม

ขอมูล   ใบงานท่ี 2 เรื่อง การพิสูจนขอสมมติฐาน และใบงานท่ี 3 เรื่อง  การสังเคราะหขอมูล 

 2. นักเรียนอภิปรายหนาช้ันเรียน 
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 แบบประเมินตารางสรุป เร่ือง การเสด็จประพาสยุโรปและหัวเมืองของรัชกาลที่  5       

     

คําอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน รายการ 

ประเมิน ดีมาก (4) ดี (3) พอใช (2) ปรับปรุง (1) 

1.วัตถุประสงค
ของการ
เสด็จ
ประพาสหัว
เมืองของ
รัชกาลท่ี 5 

 

 

 วิเคราะห

วัตถุประสงค

ของการเสด็จ

ประพาสหัว

เมืองของ

รัชกาลท่ี 5 

พรอม

ยกตัวอยาง

ประกอบได

ถูกตอง 5 

ประเด็น 

 วิเคราะห

วัตถุประสงค

ของการเสด็จ

ประพาสหัว

เมืองของ

รัชกาลท่ี 5 

พรอม

ยกตัวอยาง

ประกอบได

ถูกตอง 

3 – 4 ประเด็น 

วิเคราะห

วัตถุประสงคของ

การเสด็จ

ประพาสหัวเมือง

ของรัชกาลท่ี 5 

พรอมยกตัวอยาง

ประกอบได

ถูกตอง 1-2 

ประเด็น 

  

วิเคราะห

วัตถุประสงค

ของการเสด็จ

ประพาสหัว

เมืองของ

รัชกาลท่ี 5 

พรอม

ยกตัวอยาง

ประกอบไม

ถูกตอง  

ทุกประเด็น 

2.วัตถุประสงค
ของการ
เสด็จ
ประพาส
ยุโรป คร้ังท่ี 

1 และ 2 

 

วิเคราะห

วัตถุประสงค

ของการเสด็จ

ประพาสยุโรป

ครั้งท่ี 1 และ 2 

พรอม

ยกตัวอยาง

ประกอบ ได

ถูกตอง 5 

ประเด็น 

วิเคราะห

วัตถุประสงค

ของการเสด็จ

ประพาสยุโรป

ครั้งท่ี 1และ 2 

พรอม

ยกตัวอยาง

ประกอบ ได

ถูกตอง 

3 – 4 ประเด็น 

วิเคราะห

วัตถุประสงคของ

การเสด็จ

ประพาสยุโรป

ครั้งท่ี 1 และ 2 

พรอมยกตัวอยาง

ประกอบ ได

ถูกตอง 1-2 

ประเด็น 

วิเคราะห

วัตถุประสงค

ของการเสด็จ

ประพาสยุโรป

ครั้งท่ี 1 และ 2 

พรอม

ยกตัวอยาง

ประกอบ ไม

ถูกตอง  

ทุกประเด็น 
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คําอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน รายการ 

ประเมิน ดีมาก (4) ดี (3) พอใช (2) ปรับปรุง (1) 

3. การ
เปรียบเทียบ
การเสด็จ
ประพาส
ยุโรปทั้ง 2 

คร้ัง 

 

เขียน

เปรียบเทียบ

ความเหมือน

และความตาง

ของ  

การเสด็จ

ประพาสยุโรป

ไดถูกตอง 5

ประเด็น 

เขียน

เปรียบเทียบ

ความเหมือน

และความตาง

ของ 

การเสด็จ

ประพาสยุโรป

ท้ัง 2 ครั้ง ได

ถูกตอง3-4 

ประเด็น 

เขียนเปรียบเทียบ 

ความเหมือนและ

ความตางของ  

การเสด็จ

ประพาสยุโรปท้ัง 

2 ครั้งไดถูกตอง 

1-2 ประเด็น 

เขียน

เปรียบเทียบ 

ความเหมือน

และความตาง

ของ  

การเสด็จ

ประพาสยุโรป

ท้ัง 2 ครั้ง 

ไมถูกตองทุก

ประเด็น 

4.ผลของการ
เสด็จ
ประพาส
ยุโรปและ
หัวเมืองของ
รัชกาลท่ี 5 

 

วิเคราะห ผล

ของการเสด็จ

ประพาสยุโรป

และหัวเมือง

ของรัชกาลท่ี 5 

ไดอยางมี

เหตุผล ถูกตอง  

5 ประเด็น 

วิเคราะหผล

ของการเสด็จ

ประพาสยุโรป

และหัวเมือง

ของรัชกาลท่ี 5 

 ไดอยางมี

เหตุผล ถูกตอง 

3-4 ประเด็น 

วิเคราะห ผลของ

การเสด็จ

ประพาสยุโรป

และหัวเมืองของ

รัชกาลท่ี 5 

ไดอยางมีเหตุผล 

ถูกตอง 1-2 

ประเด็น  

วิเคราะห ผล

ของการเสด็จ

ประพาสยุโรป

และหัวเมือง

ของรัชกาลท่ี 5 

ไมถูกตองทุก

ประเด็น 

 
เกณฑการตัดสินคุณภาพ 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 

13-16 ดีมาก  

9-12 ดี  

5-8 พอใช  

1-4 ปรับปรุง 
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การวัดและประเมินผล 

 ดานความรู 
 1. ตรวจ แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง การเสด็จประพาสหัวเมืองและยุโรปของรัชกาลท่ี 5 

 2. ตรวจตารางสรุปเรื่อง การเสด็จประพาสยุโรปและหัวเมืองของรัชกาลท่ี 5 

  ดานทักษะ/กระบวนการ 

 1. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม 

 2. ตรวจใบงาน 

 ดานคุณลักษณะ 
 สังเกตพฤติกรรมระหวางเรียน 

 

กิจกรรมการเรียนรู 
 กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน 
 1. ใหนักเรียนทําสมาธิ 3 นาที เพ่ือเตรียมความพรอมในการเรียน 

 2. สนทนาเกี่ยวกับขาวสารเกี่ยวกับทางการเมือง  เศรษฐกิจ หรือสังคม และเหตุการณ

ตางๆท่ีกําลังเปนขาวเดนในขณะนั้น 

 3. แจงจุดประสงคการเรียนรู 

 กิจกรรมที่ชวยพัฒนาผูเรียน 

 1. ขั้นกําหนดปญหา   
  1.1 ครูสรางความสนใจ โดยอานขอความกระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว   “เราตั้งใจอธิษฐานวา เราจะกระทําการจนเต็มกําลังอยางท่ีสุด ท่ีจะให

กรุงสยามเปนประเทศอันหนึ่งซ่ึงมีอิสรภาพและความเจริญ”  ท่ีบงบอกถึงพระราชปณิธานอันแนวแน

ท่ีสะทอนใหเห็นถึงความรักชาติบานเมืองและความหวงแหนในเอกราชของแผนดินสยาม   

  1.2  ใหนักเรียน ดูรูปภาพเกี่ยวกับ การเสด็จประพาสหัวเมืองในอดีตของรัชกาลที่ 5  

รวมทั้งเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรของในหลวงรัชกาลท่ี 9 จาก Power  point  และ สนทนาซักถามเพ่ือ

เปนการกระตุนความรูเดิม  เราความสนใจจากขอคําถาม  ตัวอยางคําถาม 

   1.2.1 นักเรียนคิดวาการเสด็จประพาสและการเยี่ยมเยียนราษฎรของพระเจาอยูหัว

ท้ัง 2 พระองคสงผลตอใครบางและอยางไร 

   1.2.2 นักเรียนมีความคิดเห็นอยางไรกับพระราชกรณียกิจของพระองคทาน 

  1.3 ครูและนักเรียนรวมกันตั้งคําถามในประเด็นตางๆเกี่ยวกับการเสด็จประพาสหัวเมือง 

และยุโรปของรัชกาลท่ี 5 เพ่ือใหนักเรียนรูจักคิดกําหนดปญหา  อาทิเชน  ทําไมรัชกาลท่ี 5 ทรงเสด็จ
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ประพาสหัวเมือง   รัชกาลท่ี 5 มีจุดประสงคใดในการเสด็จประพาสยุโรป   การเสด็จประพาสยุโรป

ของรัชกาลท่ี 5 เกิดผลอยางไร       

 2.  ขั้นกําหนดสมมติฐานและรวบรวมขอมูล  

  2.1 จากประเด็นปญหาท่ีครูและนักเรียนรวมกันกําหนด   ใหสมาชิกแตละกลุมรวมกัน

อภิปรายในประเด็นตางๆ ท่ีกลุมสนใจเพ่ือนําไปสูการคาดคะเนคําตอบของปญหาในรูปของการ

กําหนดสมมติฐาน   

  2.2 นักเรียนแตละกลุมปฏิบัติกิจกรรมตาม  ใบงานท่ี 1 เรื่อง การกําหนดสมมติฐาน 

และ การรวบรวมขอมูล 

  2.3 ครูแนะนําใหนักเรียนไปศึกษาคนควาหาขอมูลจากเอกสาร  หนังสืออานประกอบ 

และเว็บไซดตางๆ  เพ่ือเปนหาแนวทางในการแสวงหาความรู        

 3. ขั้นจัดกระทําขอมูล  

  3.1 สมาชิกกลุมนําขอมูลท่ีคนควา  มารวมกันวิพากษขอมูล และวิเคราะหความนาเช่ือถือ 

รวมทั้งเทียบเคียงเรียงลําดับเหตุการณเรื่องราวตางๆ  พรอมท้ังพิจารณาสมมติฐานท่ีระบุไว  แลว

ตรวจสอบดูวาขอมูลท่ีหามาสนับสนุนขอสมมติฐานท่ีตั้งไวหรือไม โดยทําใบงานท่ี 2 เรื่อง การพิสูจน

ขอสมมติฐาน 

 4. ขั้นสรุป  

  4.1 สมาชิกกลุมนําเอาขอมูลท่ีผานการวิเคราะหและประเมินคาแลว มาเรียบเรียงใหม

ในลักษณะการอธิบาย  โดยมีการวิพากษวิจารณและแสดงความคิดเห็นประกอบ ทําใบงานท่ี 3  เรื่อง             

การสังเคราะหขอมูล 

 5. ขั้นนําเสนอความรู   
  5.1 สมาชิกกลุมรวมกัน นําขอมูลท่ีไดสังเคราะหแลวมารวมกันอภิปราย และนําเสนอ

ผลงานหนาช้ันเรียน   

  5.2 ครูสรุปสาระสําคัญ เรื่องการเสด็จประพาสหัวเมืองและยุโรปของรัชกาลท่ี 5  โดยใช  

Power  point  ประกอบการบรรยาย  และแจกใบความรู  เรื่องการเสด็จประพาสหัวเมืองและยุโรป

ของรัชกาลท่ี 5  ใหนักเรียนศึกษา พรอมเปดโอกาสใหนักเรียนซักถามขอคําถามตาง  ๆ

 

กิจกรรมรวบยอด 

 1. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง การเสด็จประพาสหัวเมืองและยุโรปของ

รัชกาลท่ี 5    
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 2. นักเรียนแตละคนจัดทํา ตารางสรุปการเสด็จประพาสยุโรปและหัวเมืองของรัชกาลท่ี  5                

สงในสัปดาหตอไป                  

 3. ครูกลาวช่ืนชมนักเรียนท่ีใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู รวมทั้ง สุม

นักเรียนถึงประโยชนและขอคิดท่ีผูเรียนไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง  การเสด็จประพาส

ยุโรปและหัวเมืองของรัชกาลท่ี  5                     

 

ส่ือ/แหลงการเรียนรู    
 1. ใบงานท่ี 1  เรื่อง  การกําหนดสมมติฐานและการรวบรวมขอมูล       

 2. ใบความรูเรื่อง  การเสด็จประพาสหัวเมืองและยุโรปของรัชกาลท่ี 5   

 3. ใบงานท่ี 2  เรื่อง การพิสูจนขอสมมติฐาน 

 4. ใบงานท่ี 3  เรื่องการสังเคราะหขอมูล 

 5.  Power  point  เรื่อง  การเสด็จประพาสหัวเมืองและยุโรปของรัชกาลท่ี 5 

 6.  หองสมุด 

 7.  อินเตอรเน็ต 

 

ผลการสอน 

 นักเรียนเขาใจกระบวนการเรียนรูมากขึ้น  ทําใหมีความพรอมและรวดเร็วมากขึ้นในการ

จัดกิจกรรม   ในขั้นกําหนดปญหา ครูใหกลุมละ 1 ประเด็น เทานั้น แตละกลุมจะไดประเด็นท่ี

ไมเหมือนกัน ทําใหไดรับความรูครบตามจุดประสงค สวนกลุมใดท่ีสนใจประเด็นอ่ืนๆ เพ่ิมครูก็ให

ไปคนควาเพ่ิมเติมภายหลัง  นักเรียนแตละกลุมใหความรวมมือในการทํากิจกรรมด ี
 

ปญหาและอุปสรรค 

 ในขั้นนําเสนอขอมูล นักเรียนไมสามารถนําเสนอผลงานในรูป Power point  ไดทัน 
 

ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข 

 ควรอนุญาตใหนักเรียนนําเสนอในรูปแบบท่ีแตละกลุมสนใจและถนัด  

    

 

      ลงช่ือ.................................................ผูสอน 

                                                                                              ( นางสาวปยะนันท  ธีรานุวัฒน ) 
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ใบความรู 
เร่ืองการเสด็จประพาสยุโรปและหัวเมืองของรัชกาลที่ 5 

 

 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดเสด็จประพาสยุโรป 2 ครั้ง  ไดแก ใน พ.ศ 

2440  และ  พ.ศ.  2450  เพ่ือการเจรจาทางการเมืองกับมหาอํานาจตะวันตก เพ่ือแกปญหาความ

ขัดแยงระหวางกนั เพ่ือศึกษาความเจริญกาวหนาดานตางๆ ของตะวันตกเพ่ือให ชาวตางชาติไดรูจัก

ไทยดีขึ้นและเพื่อแสวงหามิตรประเทศ 

 1. การเสด็จประพาสยุโรปคร้ังท่ี 1 ใน พ.ศ.  2440   

  นับเปนครั้งแรกของพระมหากษัตริยในภูมิภาคนี้ ท่ีเสด็จประพาสยุโรป  โดยมี

วัตถุประสงคสําคัญ  คือ  เพ่ือทําความเขาใจกับชาติที่คุกคามไทยเพื่อเจรจาโดยตรงกับผูนําของ

ฝรั่งเศสเพ่ือแกปญหาความขัดแยงในกรณีท่ีสืบเนื่องจากวิกฤติการณ ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436)  รวมทั้ง

เพ่ือแสวงหาชาติพันธมิตรมาชวยเสริมสรางความม่ันคงของประเทศการเสด็จประพาสยุโรปครั้งนี้

ประสบความสําเร็จอยางย่ิงในการสรางสัมพันธไมตรีกับรัสเซียในรัชสมัยซารนิโคลัสที่ 2  แหง

ราชวงศโรมานอฟ ตอมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดสงสมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟา

จักรพงษภูวนาถไปศึกษาท่ีประเทศรัสเซียดวย  และในการเสด็จประพาสยุโรปคร้ังนี้ไดทรงเจรจา

และปรับความเขาใจกับฝรั่งเศส  ซ่ึงคุกคามไทยอยางหนัก  รวมทั้งมีจุดประสงคท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง 

คือ  เพ่ือทอดพระเนตรความเจริญของยุโรป  จะไดนํามาเปนแบบอยางในการปรับปรุงบานเมือง 

 2. การเสด็จประพาสยุโรปคร้ังท่ี 2  ใน พ.ศ.  2450   

  ทรงมีจุดประสงคสําคัญ  คือ  เพ่ือรักษาพระอาการประชวนเกี่ยวกับระบบทางเดิน

หายใจและพระวักกะ (ไต)  และเพ่ือเจรจาราชการบานเมืองกับชาติตะวันตกตางๆ  ท้ังเรื่องสิทธิ

สภาพนอกอาณาเขต  ปญหาเรื่องคนในบังคับฝรั่งเศส  อํานาจการปกครองเหนือดินแดนเมืองหลวง

พระบางบนฝงขวาของแมน้ําโขงและเขตปลอดทหาร (ไทย)  ระยะ 25  กิโลเมตรบนฝงขวาของ

แมน้ําโขงตลอดแนวชายแดนระหวางราชอาณาจักรสยามกับอาณานิคมอินโดจีนของฝรั่งเศส  

ปญหาภาษีรอยชัก 3 เปนรอย ชัก 10  และโครงการสรางทางรถไฟสายใต  ทรงใหสัตยาบันใน

สนธิสัญญาสยามกับฝรั่งเศส  พ.ศ.  2449  การเจรจากับปลัดกระทรวงตางประเทศอังกฤษซ่ึงสงผล

ใหเกิดสนธิสัญญาแลกเปล่ียน 4 รัฐมลายูในเวลาตอมาและการเสด็จพระราชดําเนินทรงรับปริญญา 

ด็อกเตอรออฟลอว  (Doctor of Law) ณ  บานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเคมบริดจ 

  นอกจากนี้ทรงมีลายพระราชหัตถเลขาพระราชทานแกสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟา

นิภานภดล  วิมลประภาวดี  เลาเรื่องราวตางๆ  ตั้งแตสภาพดินฟาอากาศ  สภาพบานเมือง  การรักษา

พระองค  สังคมและวัฒนธรรมท่ีมีความหลากหลายของคนในประเทศท่ีเสด็จพระราชดําเนินเยือน  

   ส
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พระราชภารกิจพระราชดําริ และพระราชวินิจฉัยสวนพระองคท่ีทรงมีตอเหตุการณตางๆ                      

ลายพระราชหัตถเลขานี้ตอมาพิมพเปนหนังสือ  “ไกลบาน” ในการเสด็จประพาสหัวเมือง  รัชกาลท่ี 

5  โปรดประพาสตามมณฑลหัวเมืองเพ่ือ  ดูสภาพชีวิตความเปนอยูของราษฎรมีท้ังท่ีเสด็จไปตรวจ

ราชการอยางเปนทางการและเสด็จประพาสเปนการสวนพระองค  หรือ  “เสด็จประพาสตน” ท้ัง

เสด็จทางเรือเสด็จทางรถไฟอยางสามัญชน  ทรงแตงพระองคอยางคนธรรมดา  เชน  เปนคหบดี  ทําให

ไดพบปะพูดคุยกับชาวบานโดยท่ีชาวบานบางคนไมรูวาพระองคเปนเจาแผนดิน  บางครัง้ทรงไดรับ

เล้ียงอาหารจากชาวบาน  ซ่ึงการคบหาสมาคมกับราษฎรอยางใกลชิด  ทําใหพระองคทราบทุกขสุข

และความเปนไปของราษฎรตลอดจนการปฏิบัติงานของขาราชการในสวนทองถ่ิน 

ท่ีมา :  ศิริพร ดาบเพชร และคณะ, ประวัติศาสตรไทย  ม.4-ม.6 (กรุงเทพมหานคร :  อักษรเจริญทัศน, 

2551) 
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หนวยการเรียนรูที่ 3     เร่ือง    การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 

ชื่อรายวิชา / รหัส ประวัติศาสตร ส  31102 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  4     ภาคเรียนท่ี  1   ปการศึกษา   2554  เวลา  2   ชั่วโมง 

ผูสอน   นางสาวปยะนันท  ธีรานุวัฒน 
  
 
มาตรฐานการเรียนรู        

 มาตรฐาน ส 4.3   เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย มีความรัก                 

ความภูมิใจและธํารงความเปนไทย 

  

ตัวชี้วัด   

 ม.4-6/ 1 วิเคราะหประเด็นสําคัญของประวัติศาสตรไทย 

 ม.4-6/ 2 วิเคราะหความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริยตอชาติไทย                                                        

  

สาระสําคัญ 
 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 7 ไดเกิดเหตุการณท่ีสําคัญ

เกี่ยวกับการเมือง การปกครองของไทย คือ เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ.2475 คณะราษฎรไดทําการ

ยึดอํานาจและเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย มาเปนระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขภายใตรฐัธรรมนูญ 

 

จุดประสงคการเรียนรู 
 1.  วิเคราะหแนวทางการวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทยได  

 2.  วิเคราะหสาเหตุของการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ได 

 3.  วิเคราะหบทบาทของคณะราษฎรในการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ได 

 4.  วิเคราะหผลของการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ได 

 

สาระการเรียนรู 
 1.  แนวทางการวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทย 

                 2. สาเหตุของการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475  

 3.  บทบาทของคณะราษฎรในการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475  

 4.  ผลของการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475  

   ส
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ทักษะ/กระบวนการ 

 1. ทักษะการคิด 

 2. กระบวนการกลุม 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค   
 1. ใฝเรียนรู  

 2. มุงม่ันในการทํางาน  

 3. รักความเปนไทย       

 

ชิ้นงานหรือภาระงาน 

 ชิ้นงาน     ตารางสรุป  เรื่องการเปล่ียนแปลงการปกครองพ.ศ.2475 

 

ภาระงาน      

 1. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานท่ี 1 เรื่อง การกําหนดสมมติฐาน และ การรวบรวม

ขอมูล  ใบงานท่ี 2 เรื่อง การพิสูจนขอสมมติฐาน  และใบงานท่ี 3 เรื่อง การสังเคราะหขอมูล 

 2. นักเรียนนําเสนอผลงานหนาช้ันเรียน 
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แบบประเมิน การเขียนแผนผังความคิด เร่ือง การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 
คําอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน รายการ 

ประเมิน ดีมาก (4) ดี (3) พอใช (2) ปรับปรุง (1) 

1.  แนว

ทางการ

วางรากฐาน

การ

ปกครอง

ระบอบ

ประชาธิป 

ไตยของไทย 

วิเคราะห แนว

ทางการ

วางรากฐานการ

ปกครอง

ระบอบ

ประชาธิปไตย

ของไทยได

ถูกตอง 

ครบถวน 5

ประเด็น 

วิเคราะห แนว

ทางการ

วางรากฐานการ

ปกครอง

ระบอบ

ประชาธิปไตย

ของไทยได

ถูกตอง 3-4

ประเด็น 

วิเคราะห แนว

ทางการ

วางรากฐานการ

ปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย

ของไทยได

ถูกตอง           1-2 

ประเด็น 

วิเคราะห             

แนวทางการ

วางรากฐาน         

การปกครอง

ระบอบ

ประชาธิปไตย

ของไทยไม

ถูกตอง 

ทุกประเด็น  

2. สาเหตุของ

การ

เปล่ียนแปลง 

การปกครอง 

พ.ศ. 2475 

วิเคราะหสาเหตุ

ของการ

เปล่ียนแปลงการ

ปกครอง พ.ศ. 

2475 

ไดถูกตอง 5 

ประเด็น 

วิเคราะหสาเหตุ

ของการ

เปล่ียนแปลงการ

ปกครอง พ.ศ. 

2475ไดถูกตอง 

3-4 ประเด็น 

วิเคราะหสาเหตุ

ของการ

เปล่ียนแปลงการ

ปกครอง พ.ศ. 

2475ไดถูกตอง1-2 

ประเด็น 

วิเคราะหสาเหตุ

ของการ

เปล่ียนแปลง       

การปกครอง        

พ.ศ. 2475ไม

ถูกตองทุก

ประเด็น 

3. บทบาท

ของคณะ

บุคคลใน

การ

เปล่ียนแปลง 

การปกครอง

พ.ศ.2475 

วิเคราะห

บทบาทของ

คณะบุคคลใน

การ

เปล่ียนแปลง

การปกครอง 

พ.ศ.2475ได

ถูกตอง 5 

ประเด็น  

วิเคราะห

บทบาทของ

คณะบุคคลใน

การ

เปล่ียนแปลง

การปกครอง 

พ.ศ.2475ได

ถูกตอง 3-4 

ประเด็น 

วิเคราะหบทบาท

ของคณะบุคคล

ในการ

เปล่ียนแปลงการ

ปกครอง พ.ศ.

2475ไดถูกตอง 

1-2 ประเด็น  

วิเคราะห

บทบาทของ

คณะบุคคลใน

การ

เปล่ียนแปลง

การปกครอง 

พ.ศ.2475ไม

ถูกตอง 

ทุกประเด็น  
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คําอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน รายการ 

ประเมิน ดีมาก (4) ดี (3) พอใช (2) ปรับปรุง (1) 

4. ผลของการ

เปล่ียนแปลง

การ

ปกครอง 

พ.ศ.2475 

 

 

วิเคราะหผล

ของการ

เปล่ียนแปลง

การปกครอง 

พ.ศ.2475ได

อยางมีเหตุผล 

ถูกตอง 6 

ประเด็น 

วิเคราะหผล

ของการ

เปล่ียนแปลง

การปกครอง 

พ.ศ.2475ได

อยางมีเหตุผล 

ถูกตอง4-5 

ประเด็น 

วิเคราะหผลของ

การเปล่ียนแปลง

การปกครอง 

พ.ศ.2475ไดอยาง

มีเหตุผล ถูกตอง 

2-3 ประเด็น  

วิเคราะหผล

ของ การ

เปล่ียนแปลง

การปกครอง        

พ.ศ.2475ได

อยางมีเหตุผล 

ถูกตอง 1 

ประเด็น  

 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 

13-16 ดีมาก  

9-12 ดี  

5-8 พอใช  

1-4 ปรับปรุง 

 

การวัดและประเมินผล 

 ดานความรู 
 1. ตรวจแบบทดสอบหลัง เรื่อง การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 

 2. ตรวจแผนผังความคิดเรื่อง  การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 

 ดานทักษะ/กระบวนการ 

 1. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม 

 2. ตรวจใบงาน 

 ดานคุณลักษณะ   

 สังเกตพฤติกรรมระหวางเรียน 

 

 

 

 

   ส
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กิจกรรมการเรียนรู 
 กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน 
 1. ใหนักเรียนทําสมาธิ 3 นาที เพ่ือเตรียมความพรอมในการเรียน 

 2. สนทนาเกี่ยวกับขาวสารทางการเมือง ท่ีกําลังเปนขาวเดนในขณะนั้น 

 3. แจงจุดประสงคการเรียนรู 

 กิจกรรมที่พัฒนาผูเรียน  
 

 1. ขั้นกําหนดปญหา  
  1.1 ครูสรางความสนใจ โดยใหนักเรียนดูรูปภาพเกี่ยวกับเหตุการณทางการเมือง เชน

เหตุการณ  14  ตุลา และเหตุการณพฤษภาทมิฬ  จาก  Power point จากภาพที่กําหนดให  สนทนา

ซักถามเพ่ือเปนการกระตุนความรูเดิม เราความสนใจจากขอคําถาม  ตัวอยาง 

   1.1.1 ทําไมจึงเกิดเหตุการณดังท่ีปรากฏในภาพ 

   1.1.2 นักเรียนรูสึกอยางไรเกี่ยวกับเหตุการณท่ีเกิดขึ้น 

  1.2  ครูและนักเรียนรวมกันตั้งคําถามในประเด็นตางๆเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง

ในชวงกอนเปล่ียนแปลงการปกครอง  และชวงเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475  เพ่ือใหนักเรียน

รูจักคิดกําหนดปญหา อาทิเชน ในอดีตประเทศไทยไดมีการวางรากฐานการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอยางไรบาง   ทําไมจึงตองเปล่ียนแปลงการปกครอง   คณะราษฎรเปนกลุมบุคคลใด

และมีบทบาทอยางไรในการเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทย การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 

พ.ศ.2475 มีผลตอประเทศไทยอยางไร 

 2. ขั้นกําหนดสมมติฐานและรวบรวมขอมูล  

  2.1 จากประเด็นปญหาท่ีครูและนักเรียนรวมกันกําหนด   ใหสมาชิกแตละกลุมรวมกัน

อภิปรายในประเด็นตางๆ ท่ีกลุมสนใจเพ่ือนําไปสูการคาดคะเนคําตอบของปญหาในรูปของการ

กําหนดสมมติฐาน   

  2.2 นักเรียนแตละกลุมปฏิบัติกิจกรรมตาม  ใบงานท่ี 1 เรื่อง การกําหนดสมมติฐาน 

และ การรวบรวมขอมูล 

  2.3  ครูแนะนําใหนักเรียนไปศึกษาคนควาหาขอมูลจากเอกสาร หนังสืออานประกอบ 

และเว็บไซดตางๆ  เพ่ือเปนหาแนวทางในการแสวงหาความรู        

 3. ขั้นจัดกระทําขอมูล  

  3.1 สมาชิกกลุมนําขอมูลที่คนควา มารวมกันวิพากษขอมูล และวิเคราะหความ

นาเช่ือถือ รวมทั้งเทียบเคียงเรียงลําดับเหตุการณเรื่องราวตางๆ  พรอมท้ังพิจารณาสมมติฐานท่ีตั้งไว  
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แลวตรวจสอบดูวาขอมูลท่ีหามาสนับสนุนขอสมมติฐานท่ีตั้งไวหรือไม โดยทําใบงานที่ 2  เรื่อง 

การพิสูจนขอสมมติฐาน 

 4.  ขั้นสรุป  

  4.1 สมาชิกกลุมนําเอาขอมูลท่ีผานการวิเคราะหและประเมินคาแลว มาเรียบเรียงใหม

ในลักษณะการอธิบาย  โดยมีการวิพากษวิจารณและแสดงความคิดเห็นประกอบ ทําใบงานที่  3  

เรื่อง   การสังเคราะหขอมูล 

 5. ขั้นนําเสนอความรู   
  5.1 สมาชิกกลุมรวมกัน นําขอมูลท่ีไดสังเคราะหแลวมารวมกันอภิปราย และนําเสนอ

ผลงานหนาช้ันเรียน  

  5.2 ครูสรุปความรูโดยใช Power point เรื่องการเปล่ียนแปลงการปกครอง  พ.ศ. 2475 

ประกอบการบรรยาย และแจกใบความรูเรื่อง การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.  2475  ใหนักเรียน

ศึกษา  พรอมท้ังเปดโอกาสใหนักเรียนไดซักถามขอคําถามตาง  ๆ

 

กิจกรรมรวบยอด 

 1. นักเรียนแตละคนจัดทํา ผังความคิดเรื่อง การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 สง

ในสัปดาหตอไป                  

 2. ครูกลาวช่ืนชมนักเรียนท่ีใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู รวมทั้ง สุม

นักเรียนถึงประโยชนและขอคิดท่ีนักเรียนไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง การเปล่ียนแปลง

การปกครอง พ.ศ.2475 

 

ส่ือ/แหลงการเรียนรู    
 1. ใบความรู  เรื่อง การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 

 2. Power  point  ภาพเหตุการณทางการเมืองในชวงตาง  ๆ
 3. Power  point  เรื่อง  การเปล่ียนแปลงการปกครองพ.ศ.2475 

 4. ใบงานท่ี 1   เรื่อง  การกําหนดสมมติฐานและการรวบรวมขอมูล 

 5. ใบงานท่ี 2   เรื่อง  การพิสูจนขอสมมติฐาน 

 6. ใบงานท่ี 3   เรื่อง  การสังเคราะหขอมูล 

 7. หองสมุด 

 8. อินเตอรเน็ต 
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ผลการสอน 

 นักเรียนตั้งสมมติฐานไดดีขึ้น   นักเรียนบางกลุมสนใจประเด็นตรงกัน  ครูใหตกลงกัน

เพ่ือจะไดประเด็นท่ีไมซํ้ากัน เพ่ือใหไดเนื้อหาครบทุกจุดประสงค การเรียนรู 

 

ปญหาและอุปสรรค 

 เรื่องการเปล่ียนแปลงการปกครอง นักเรียนบางกลุมมองวาไมนาสนใจ และครูตอง

ไมโยงเรื่องการแบงสีเขามาเกี่ยวของ  เพราะอาจทําใหนักเรียนทะเลาะกัน 
 

ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข 

 ครูผูสอนตองหาแนวทางในการโนมนาวใหเห็นถึงความสําคัญในการเรียนรูเรื่องการ

เปล่ียนแปลงการปกครอง โดยชี้ใหเห็นถึงระบบการเมืองทองถ่ินซ่ึงอยูใกลตัวของนักเรียน 

 

 

      ลงช่ือ.................................................ผูสอน 

                     ( นางสาวปยะนันท  ธีรานุวัฒน ) 
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ใบความรู 
เร่ืองการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  พ.ศ. 2475 

 

 ในวันที่  24  มิถุนายน  พ .ศ. 2475  กลุมบุคคลกลุมหนึ่งที่ตอมาเรียกตนเองวา  

“คณะราษฎร” ไดยึดอํานาจเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปน

ระบอบประชาธิปไตย คณะราษฎรเกิดจากการรวมกลุมของขาราชการและนักเรียนไทย 7 คนใน

ฝรั่งเศสและยุโรป ท่ีตองการเปล่ียนแปลงระบอบการปกครองของประเทศสยาม  ภายใตการนําของ

นายปรีดี  พนมยงค (หลวงประดิษฐมนูธรรม) เม่ือนักเรียนเหลานี้กลับมาเมืองไทยก็ไดขยายกลุม

สมาชิกภายในประเทศและขอใหพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนาเปนหัวหนาผูกอการ โดยหลวง

ประดิษฐมนูธรรมเปน  แกนนําฝายพลเรือน  หลวงพิบูลสงครามเปนแกนนําฝายทหารบก 

 1. สาเหตุของการปฏิวัติ  เกิดจากปจจัยทางการเมืองและปจจัยทางเศรษฐกิจ  ในดาน

ปจจัยทางการเมือง การปฏิรูปบานเมืองและปฏิรูปการศึกษาในสมัยรัชกาลท่ี 5 ทําใหเกิดชนช้ันกลาง

ท่ีเรียนรูรูปแบบการเมืองการปกครองของชาติตะวันตก ทําใหเห็นวาการปกครองโดยคน  ๆเดียวหรือ

สถาบันเดียวไมอาจแกไขปญหาตางๆ ไดท้ังหมด  นอกจากนี้ ชนช้ันกลางจํานวนมากไมพอใจ  ท่ี

บรรดาเช้ือพระวงศผูกขาดอํานาจการปกครองและบริหารราชการ  กลุมคนรุนใหมตองการใหมีการ

ปกครองระบอบรัฐสภาและมีรัฐธรรมนูญ  บางกลุมตองการใหมีการปกครองระบอบสาธารณรัฐ ใน

ดานปจจัยทางเศรษฐกิจ ปญหาเศรษฐกิจตกต่ําและการดุลขาราชการออกจํานวนมากเพื่อตัดลบ

งบประมาณ ทําใหเกิดความไมพอใจในหมูขาราชการและประชาชนท่ีเดือดรอนจากปญหาเศรษฐกิจ  

ทําใหเปนสาเหตุหนึ่งท่ีคณะราษฎรใชโจมตีการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย 

 2. เหตุการณวันที่ 24  มิถุนายน  พ.ศ. 2475  ในวันท่ี 24 มิถุนายน  คณะผูกอการเขายึด

อํานาจการปกครองที่กรุงเทพมหานคร และจับกุมพระบรมวงศานุวงศและขาราชการช้ันผูใหญ  เชน  

สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอเจาฟา ฯ กรมพระนครสวรรควรพินิต  ผูสําเร็จราชการรักษาพระนคร 

สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ   

กรมพระยาดํารงราชานุภาพ อภิรัฐมนตรี  เปนตัวประกัน 

 สวนบริเวณลานหนาพระท่ีนั่งอนันตสมาคม พันเอก  พระยาพหลพลพยุหเสนา  หัวหนา

คณะผูกอการไดอานประกาศยึดอํานาจการปกครอง  ขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว

และสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณพีระบรมราชินี  ประทับอยูท่ีพระราชวังไกลกังวล  อําเภอหัวหิน  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ  
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 ในวันท่ี 25 มิถุนายน  พ.ศ.  2475  พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวทรงยอมรับการ

เปล่ียนแปลงการปกครองของคณะราษฎร  เพราะทรงเห็นแกความสงบเรียบรอยของราษฎรและ            

ไมอยากใหเสียเลือดเนื้อ  รวมทั้งพระองคก็ทรงมีพระราชดําริท่ีจะเปล่ียนแปลงการปกครองเปน

ประชาธิปไตยอยูแลว 

 ในวันท่ี 27  มิถุนายน  พ.ศ.  2475  คณะราษฏรไดเขาเฝาฯ  และนํารางพระราชบัญญัติ

ธรรมนูญการปกครองแผนดินสยาม  พุทธศักราช 2475  ขึ้นทูลเกลาฯ  ถวาย  เพื่อใหลงพระ

ปรมาภิไธย  ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวทรงเติมคําวา “ ช่ัวคราว ” ตอทายรัฐธรรมนูญ  

นับเปนการเริ่มตนระบอบรัฐธรรมนูญของไทย  ตอมาวันท่ี 10  ธันวาคม  พ.ศ. 2475  ไดมีพระราชพิธี

พระราชทานรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม  ณ  พระท่ีนั่งอนันตสมาคม  พระราชวังดุสิต 

ท่ีมา  :  ดนัย  ไชยโยธา, ประวัติศาสตรไทยยุคกรุงธนบุรีถึงกรุงรัตนโกสินทร (กรุงเทพมหานคร  : 

โอเดียนสโตร, 2546)    ส
ำนกัหอ
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หนวยการเรียนรูที่  4     เร่ือง   บทบาทของสตรีไทย 

ชื่อรายวิชา / รหัส ประวัติศาสตร ส  31102 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  4     ภาคเรียนท่ี  1   ปการศึกษา   2554  เวลา  2   ชั่วโมง 

ผูสอน   นางสาวปยะนันท  ธีรานุวัฒน 
 

 

   

มาตรฐานการเรียนรู        
 มาตรฐาน ส 4.3   เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย มีความรัก   

ความภูมิใจและธํารงความเปนไทย 

   

ตัวชี้วัด  

 ม.4-6/ 1 วิเคราะหประเด็นสําคัญของประวัติศาสตรไทย 

 ม.4-6/ 2 วิเคราะหความสําคัญของสถาบันพระมหากษตัริยตอชาติไทย                                                        

  

สาระสําคัญ 

 ในประวัติศาสตรไทยนับตั้งแตสมัยโบราณถึงสมัยปจจุบัน สตรีไทยมีบทบาทใน

สังคมไทยแตกตางกันไปตามยุคสมัย เพราะสถานการณทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ

วัฒนธรรมท่ีแตกตางกันไป อันจะมีผลตอบทบาทของสตรีไทยมาโดยลําดับ 

 

จุดประสงคการเรียนรู 
 1. วิเคราะหบทบาทของสตรีไทยในดานตาง ๆได    

 2. บอกวัตถุประสงคของการยกฐานะของหญิงไทยใหเทาเทียมชายได 

 3. วิเคราะหปญหาของความไมเทาเทียมกันของชายและหญิงในอดีตและปจจุบันได 

  

สาระการเรียนรู 
 1. บทบาทของสตรีไทยในสมัยตางๆ 

  1.1 บทบาทของสตรีไทยสมัยกอนเขาสูความทันสมัย 

  1.2 บทบาทของสตรีไทยสมัยไทยปรับตัวเขาสูความทันสมัย 

  1.3 บทบาทของสตรีไทยในสมัยหลังเปล่ียนแปลงการปกครอง 

  1.4 บทบาทของสตรีไทยภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

 2. วัตถุประสงคของการยกฐานะของหญิงไทยใหเทาเทียมชาย 

 3. ปญหาของความไมเทาเทียมกันของชายและหญิงในอดีตและปจจุบัน 

   ส
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 ทักษะ/กระบวนการ 

 1. การคิดอยางมีวิจารณญาณ 

 2. กระบวนการกลุม              

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค  
 1. ใฝเรียนรู 

 2. มุงม่ันในการทํางาน  

 3. รักความเปนไทย 
     

ชิ้นงาน/ภาระงาน    

 ชิ้นงาน   การจัดปายนิเทศ สรุปบทบาทของสตรีไทย 

 

ภาระงาน   

 1. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานท่ี 1   เรื่อง การกําหนดสมมติฐานและการรวบรวม

ขอมูล  ใบงานท่ี 2   เรื่อง การพิสูจนขอสมมติฐาน  และใบงานท่ี 3  เรื่อง การสังเคราะหขอมูล 

 2. นักเรียนอภิปรายหนาช้ันเรียน 
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การประเมินปายนิเทศ  สรุปบทบาทของสตรีไทย 
คําอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน รายการ 

ประเมิน ดีมาก (4) ดี (3) พอใช (2) ปรับปรุง (1) 

1.วิเคราะห
บทบาทของ
สตรีไทยใน
ดานตาง ๆ    

     

วิเคราะห

บทบาทของ

สตรีไทยใน

ดาน ตาง ๆ   ได

ถูกตอง 5 

ประเด็น 

วิเคราะห

บทบาทของ

สตรีไทยใน

ดานตาง ๆ   ได

ถูกตอง 3-4 

ประเด็น 

วิเคราะหบทบาท

ของสตรีไทยใน

ดานตาง ๆ   ได

ถูกตอง 1-2 

ประเด็น 

วิเคราะห

บทบาทของ

สตรีไทยใน

ดานตาง ๆ           

ไมถูกตอง            

ทุกประเด็น 

2.วิเคราะห
ปญหาของ
ความไมเทา
เทียมกัน
ของชายและ
หญิงในอดีต
และปจจุบัน   

วิเคราะหปญหา

ของความไม

เทาเทียมกัน

ของชายและ

หญิงในอดีต

และปจจุบัน   

ไดถูกตอง  5 

ประเด็น 

วิเคราะหปญหา

ของความไม

เทาเทียมกัน

ของชายและ

หญิงในอดีต

และปจจุบัน ได

ถูกตอง ได

ถูกตอง 

 3-4 ประเด็น 

 วิเคราะหปญหา

ของความไมเทา

เทียมกันของชาย

และหญิงในอดีต

และปจจุบัน ได

ถูกตอง 1-2 

ประเด็น 

วิเคราะหปญหา

ของความไมเทา

เทียมกันของชาย

และหญิงในอดีต

และปจจุบัน ไม

ถูกตองทุก

ประเด็น 

3. การ
นําเสนอ 

ขอมูล 

 

 

 

 

 

 

 

การนําเสนอ

ขอมูล 

มีประโยชน

และแสดงถึง

การคิด

สรางสรรคและ

สามารถนําไป

ประยุกต 

ใชได 5 

ประเด็น 

การนําเสนอ

ขอมูล 

มีประโยชน

และแสดงถึง

การคิด

สรางสรรค 

สามารถนําไป

ประยุกตใชได

3-4 ประเด็น 

การนําเสนอ

ขอมูล 

มีประโยชน 

สามารถนําไป

ประยุกตใชได        

1-2 ประเด็น           

แตเปนการนํามา

จากขอมูลเดิมท่ีมี

อยูแลว 

การนําเสนอ

ขอมูล 

ไมเปน

ประโยชนตอ

การนําไป

ประยุกตใช 
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คําอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน รายการ 

ประเมิน ดีมาก (4) ดี (3) พอใช (2) ปรับปรุง (1) 

4. ลักษณะ
ของการจัด
ปายนิเทศ 

   4.1มีการ

สรางหัวเรื่อง

นาชวนให

ติดตาม 

   4.2 ใชสีท่ี

ดึงดูดตาจาก

ส่ิงหนึ่งและ 

เราความ

สนใจของผูดู  

   4.3 การวาง

รูปฟอรมมี

ความกลมกลืน 

กันท้ังภาพ

และเรื่องราว 

   4.4  มีภาพ 

ประกอบตรง

กับหัวขอเรื่อง 

อยางนอย  8 

ภาพ 

มีลักษณะ            

ของการจัดปาย

นิเทศ 

ครบ 4 ตัวบงช้ี 

มีลักษณะ            

ของการจัดปาย

นิเทศ 

เพียง 3 ตัวบงช้ี 

มีลักษณะ               

ของการ                

จัดปายนิเทศ 

เพียง 2 ตัวบงช้ี 

มีลักษณะ            

ของการ               

จัดปายนิเทศ 

เพียง 1 ตัวบงช้ี 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
14-16 ดีมาก 
11-13 ดี 
8-10 พอใช 
5-7 ปรับปรุง 
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การวัดและประเมินผล 

 ดานความรู 
 ตรวจปายนิเทศ  เรื่องบทบาทของสตรีไทย 

 ดานทักษะกระบวนการ 

 1. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม 

 2. ตรวจใบงาน 

 ดานคุณลักษณะ 
 สังเกตพฤติกรรมระหวางเรียน 

         

กิจกรรมการเรียนรู  

 กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน 

 1. ครูสนทนาเกี่ยวกับเหตุการณและขาวท่ีสําคัญในขณะนั้น 
 2. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู  

 กิจกรรมที่ชวยพัฒนาผูเรียน 

 1. ขั้นกําหนดปญหา   
  1.1 ครูสรางความสนใจ โดยใหนักเรียนดูภาพพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจา

พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  และพระบรมวงศานุวงศ   รูปภาพสตรีไทยในอดีต

เชน คุณหญิงจัน  คุณหญิงโม เปนตน จาก  Power  point และ สนทนาซักถามเพ่ือเปนการกระตุน

ความรูเดิม  เราความสนใจจากขอคําถาม  ตวัอยางคําถาม 

   1.1.1 นักเรียนคิดวาบุคคลในภาพมีบทบาทสําคัญอยางไร   
   1.1.2 นักเรียนมีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับบทบาทของสตรีไทยในอดีต 

   1.1.3 นักเรียนคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับความเทาเทียมกันของชายและหญิงในอดีต 

และปจจุบัน 

   1.1.4 สตรีไทยในอดีตมีบทบาทสําคญัดานใด 

2. ขั้นกําหนดสมมติฐานและรวบรวมขอมูล  

 2.1 จากประเด็นปญหาท่ีครูและนักเรียนรวมกันกําหนด ใหสมาชิกแตละกลุมรวมกัน

อภิปรายในประเด็นตางๆท่ีกลุมสนใจเพ่ือนําไปสูการคาดคะเนคําตอบของปญหา ในรูปของการ

กําหนดสมมติฐาน เชน สตรีไทยในอดีตไมมีความทัดเทียมกับผูชาย การปรับตัวเขาสูความ

ทันสมัยทําใหสตรีไทยมีบทบาทมากขึ้น  สตรีไทยในอดีตมีบทบาทสําคัญในดานการเมือง 

 2.2 นักเรียนแตละกลุมปฏิบัติกิจกรรมตาม  ใบงานท่ี 1 เรื่อง การกําหนดสมมติฐาน และ 

การรวบรวมขอมูล 

 2.3 ครูแนะนําใหนักเรียนไปศึกษาคนควาหาขอมูลจากเอกสาร  หนังสืออานประกอบ 

บทความและเว็บไซดตางๆ  เพ่ือเปนหาแนวทางในการแสวงหาความรู   

   ส
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 3. ขั้นจัดกระทําขอมูล  

  3.1 สมาชิกกลุมนําขอมูลท่ีคนควา มารวมกันวิพากษขอมูล และวิเคราะหความ

นาเช่ือถือ รวมทั้งเทียบเคียงเรียงลําดับเหตุการณเรื่องราวตางๆ   พรอมท้ังพิจารณาสมมติฐานท่ีตั้งไว  

แลวตรวจสอบดูวาขอมูลท่ีหามาสนับสนุนขอสมมติฐานท่ีตั้งไวหรือไม  โดยทําใบงานท่ี 2  เรื่อง 

การพิสูจนขอสมมติฐาน 

 4.  ขั้นสรุป  

  4.1 สมาชิกกลุมนําเอาขอมูลท่ีผานการวิเคราะหและประเมินคาแลว มาเรียบเรียงใหม

ในลักษณะการอธิบาย  โดยมีการวิพากษวิจารณและแสดงความคิดเห็นประกอบ ทําใบงานท่ี 3  เรื่อง   

การสังเคราะหขอมูล   

 5. ขั้นนําเสนอความรู   

  5.1 สมาชิกกลุมรวมกัน นําขอมูลท่ีไดสังเคราะหแลวมารวมกันอภิปราย และนําเสนอ

หนาช้ันเรียน 

  5.2 ครูสรุปความรูโดยใช Power point เรื่องบทบาทของสตรีไทย ประกอบการ

บรรยาย  และแจกใบความรู เรื่อง บทบาทของสตรีไทย  ใหนักเรียนศึกษา พรอมท้ังเปดโอกาสให

นักเรียนไดซักถามขอสงสัยตางๆ 

  

กิจกรรมรวบยอด    

 1. สุมนักเรียนเพื่อซักถามถึงประโยชนและขอคิดท่ีนักเรียนไดรับจากการจัดกิจกรรม

การเรียนรูเรื่อง  บทบาทของสตรีไทย 

 2. นักเรียนแตละกลุมจัดทําปายนิเทศ เรื่องบทบาทของสตรีไทย ใหเสรจในสัปดาหตอไป 

  

ส่ือ/แหลงการเรียนรู    
 1. รูปภาพพระราชกรณียกิจของพระราชินีและสตรีไทย          

 2. ใบความรู  เรี่องบทบาทของสตรีไทย  

 3. ใบงานท่ี 1 เรื่อง การกําหนดสมมติฐานและการรวบรวมขอมูล 

 4. ใบงานท่ี 2 เรื่อง การพิสูจนขอสมมติฐาน 

 5. ใบงานท่ี 3 เรื่องการสังเคราะหขอมูล 

 6. Power  point เรื่องบทบาทของสตรีไทย 

 7. หองสมุด 

 8. อินเตอรเน็ต 

   ส
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ผลการสอน 

 นักเรียนใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมดี แตละกลุมรวมกันคนควาขอมูลใน

หองปฏิบัติการดวยความสนใจ 
  

ปญหาและอุปสรรค 

 ขอมูลดานบทบาทของสตรีไทย มีคอนขางนอย  ครูควรแนะนําหนังสือ และเว็บไซด

เพ่ิมเติม 

 

ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข 

 ครูตองเตรียมคนควาขอมูลหลายๆ แหลงในการนําเสนอใหกับนักเรียน 

 

 

    ลงช่ือ.................................................ผูสอน 

                                                       ( นางสาวปยะนันท  ธีรานุวัฒน ) 
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ใบความรู 
เร่ืองบทบาทของสตรีไทย 

 

 ในประวัติศาสตรไทยนับตั้งแตสมัยโบราณถึงสมัยปจจุบัน สตรีไทยมีบทบาทใน

สังคมไทยแตกตางกันไปตามยุคสมัย  เพราะสถานการณทางการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  และ

วัฒนธรรมท่ีแตกตางกันไป  อันจะมีผลตอบทบาทของสตรีไทยมาโดยลําดับ  บทบาทของสตรีไทย

ในประวัติศาสตรไทยเทาท่ีมีหลักฐานพอจะอธิบายไดดังนี ้
 1. บทบาทของสตรีไทยสมัยกอนเขาสูความทันสมัย 
  นับตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทรตอนตน สตรีไทยท่ัวๆ ไปมีหนาท่ีหลัก

ในการดําเนินชีวิตประจําวันมีศูนยกลางอยูในบาน ไมไดมีความสัมพันธกับโลกภายนอกเหมือน

ผูชาย สตรีไทยในสมัยโบราณสวนใหญเปนชนช้ันไพรและทาส  เม่ือมีอายุพอจะออกไปมีครอบครัว  

แตงงานแลว  ก็มีบทบาทหนาท่ีเพ่ิมขึ้นจากการทํางานบาน ทําไร ทํานา  ก็คือการเล้ียงลูก  ดูแล

ครอบครัวแทนสามีซ่ึงอาจไปราชการสงครามหรือถูกเกณฑแรงงานจากทางราชการในกรณีท่ีถึงเวลา

ตองแตงงาน ฐานะของความเปนภรรยาจะถูกแบงแยกประเภทออกไป ในสมัยอยุธยามาถึง                

สมัยรัตนโกสินทรกอนจะถึงยุคแหงความทันสมัย กฎหมายไดกําหนดใหหญิงท่ีเปนภรรยามี                      

4 ลักษณะ คือ  

  1.1 ภรรยาพระราชทาน 

  1.2 ภรรยากลางเมือง (บิดามารดาแตงใหหรือเปนภรรยาหลวง) 

  1.3 ภรรยากลางนอก (อนุภรรยาท่ีสามีไปขอหญิงมาเล้ียงด)ู 

  1.4 ภรรยากลางทาสี (ภรรยาท่ีชายไปขอไถตัวมาเล้ียงด)ู 

  ถาลูกหนี้เปนผูหญิงแลวแตงงานกับเจาหนี้  กฎหมายระบุใหหนี้นั้นหมดส้ินไป  แตถา

ตอมาภายหลังหญิงนั้นไมสมัครใจอยูก็ใหใชหนี้คืนเฉพาะเงินตน และในกรณีท่ีลูกหนี้เปนชายให

ชําระหนี้ดวยการแตงงานกับเจาหนี้ท่ีเปนหญิง  ตอมาเจาหนี้ท่ีเปนหญิงไมสมัครใจ  ลูกหนี้ไมตอง

ใชเงินคืนแมแตเงินตนสําหรับทาสที่เปนหญิงเมื่อบวชเปนชี กฎหมายอนุญาตตุใหหลุดพนจาก

ความเปนทาส ไดการพนจากความเปนทาสหญิงนี้ก็คลายๆ  กับกรณีท่ีนายเงิน  พอของนายเงิน  

หรือพ่ีนองลูกหลานของนายเงินเอาทาสเปนภรรยา  กฎหมายก็อนุญาตใหทาสหญิงนั้นเปนไทแก

ตนเอง และลูกท่ีเกิดมาก็เปนไทดวยตั้งแตสมัยอยุธยามีกําหนดกฎเกณฑอนุญาตใหสตรีไทยบวช

เปนชีไดเม่ืออายุลวงวัย 50 ป เพ่ือปองกันขอครหา  ตองโกนหัวโกนคิ้วเหมือนอยางพระภิกษุและ 

นุงหมขาว ถือศีล ฟงธรรมสวดมนตทุกวัน  และเจรญิภาวนา  มีการจัดอาหารคาวหวานถวายพระภิกษุ 

และชวยเหลือในกิจการตางๆ ดวยการทําทานเปนเนืองนิตย เยี่ยมเยียนคนยากจนและคนเจ็บไขได
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ปวย บําเพ็ญตนใหเปนประโยชนแกผูอ่ืนดวยการใหทานอยางเครงครัด ดังนั้น สตรีไทยท่ีสูงอายุ

และไมมีภาวะเล้ียงดูบุตรธิดา สวนหนึ่งก็บวชเปนชี เพ่ือจะไดบุญกุศลและพนจากความเปนทาสได 

 2. บทบาทของสตรีไทยสมัยไทยปรับตัวเขาสูความทันสมัย 

  ในสมัยนี้สตรีไทยเริ่มมีการเปล่ียนแปลงการดําเนินชีวิตที่เปนอิสระมากขึ้น เพราะ              

พระบรมราโชบายทางดานความเปนทันสมัยของพระมหากษัตริยไทย ในสมัยนี้สตรีไทยยังคง

ทํางานในบานเพื่อเล้ียงดูครอบครัว  และออกไปทํานา  ทําไร  ทําสวน  ของตนเองและของมูลนาย  

แตก็ไดรับการอนุญาตจากทางราชการใหมีความอิสระมากกวาเดิม  เชน  ในสมัยรัชกาลที่ 4  

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงเห็นถึงความเดือดรอนของราษฎร ทรงใหงดเวนการเอา

ผูหญิงมาหัดละคร หามมิใหไปจับบุตรหลานของขุนนางและราษฎรท่ีบิดามารดาญาติพ่ีนองไมได

ยินยอม  ดั้งนั้น  จึงปรากฏวาในโรงละครหลวงไมมีผูหญิงท่ีถูกจับมาเลนละครอีก  ทรงอนุญาตให

เจานายมหาดเล็กในวัดหรือบุตรขุนนางท่ีพอใจหญิงชาววังก็ใหสารภาพ  ถาเห็นวาเหมาะสมก็จะ

ทรงยกให  ไมทรงยกผูหญิงฝายในใหแกเช้ือพระวงศหรือขุนนางท่ีมีความดีความชอบเหมือนกับ

ประเพณีท่ีมีมาแตเดิม  เพราะทรงเห็นวามิไดเปนเชลยทัพมา ฯลฯ  เปนตน 

  ในสมัยรัชกาลท่ี 4-5  เปดโอกาสใหผูหญิงไดรับการศึกษา  และสมัยรัชกาลท่ี 5 หญิง

พนจากความเปนทาส  ทําใหผูหญิงซ่ึงมีความเปนแมและเมียไดก็สามารถพ่ึงตนเองไดในทางเศรษฐกิจ 

และเปนประโยชนตอการสรางสรรคความเจริญใหกับสังคมไทย การปฏิรูปประเทศเขาสูความ

ทันสมัยในสมัยราชกาลท่ี 5 ทําใหสถานภาพของผูหญิงชนช้ันสูงและชนช้ันกลางดีขึ้น  เพราะมี

โอกาสดานการศึกษาเลาเรียน  แตผูหญิงชนช้ันลางก็มีสถานภาพท่ีดอยลง  เพราะมีโอกาสทางดาน

การศึกษานอยกวา 

 3. บทบาทของสตรีไทยในสมัยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 

  ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 ผูหญิงไทยมีสิทธิออกเสียง

เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร แตถึงกระนั้นผูหญิงจํานวนนอยมากท่ีเพ่ิงจะไดเขาไปมีสวนรวม

ในทางการเมือง  ผูหญิงมักถูกกีดกันทางการเมืองท่ีเปนทางการ นอกจากนี้ผูหญิงยังคงมีสวนรวม

ในการใชอํานาจรัฐนอยมาก  จะเห็นไดชัดจากบทบาทในพรรคการเมืองและการไดรับเลือกตั้งใน

รัฐบาลหรือในระบบราชการ  ผูหญิงยังคงเปนสวนนอยในแวดวงของอํานาจทางการเมือง 

  ในสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2  รัฐบาลมรนโยบายสรางชาติและใหความสําคัญกับสตรีไทย  

แตเดิมประเพณีไทยถือวาผูหญิงเปนชางเทาหลัง  อยูกับเหยาเฝากับเรือนเทานั้น  งานนอกบาน  หรือ      

การประกอบอาชีพสวนใหญเปนเรื่องของผูชาย  ดังนั้น  เพื่อใหเขาใจถึงบทบาทของสตรีไทย   

รัฐบาลจึงไดตั้งวัฒนธรรมฝายหญิงขึ้น  โดยมีวัตถุประสงคจะยกฐานะของหญิงไทยให  เทาเทียมกับ

ผูชาย  สํานักวัฒนธรรมฝายหญิงไดยึดหลักความเสมอภาคของเพศเปนพ้ืนฐาน  คือ ทําใหบทบาท
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และสถานภาพของหญิงเทาเทียมกับชายกอน โดยเฉพาะงานท่ีเกี่ยวของกับทางราชการ  เชน  รัฐบาล

ไดประกาศยกเลิกยศทหาร  ตํารวจท่ีนําหนาดวยคําวา “ นาย ” เชน  นายพันตรี  เปนพันตรี ประกาศ

ใหยศทหารแกผูหญิงท่ีมีบทบาทท่ีสําคัญๆโดยใหเติม “ หญิง ” หลังยศทหาร เชน พันโทหญิง

ละเอียด  พิบูลสงคราม  เปนตน 

  ผูหญิงไดมีบทบาทในการเขารับราชการบางตําแหนงมากขึ้น  เพราะแตเดิมไดมี

ขอบังคับของขาราชการพลเรือนหามการแตงตั้งสตรีเขารับราชการบางตําแหนง  รัฐบาลก็ใหมีการ

ประกาศยกเลิก  นอกจากตําแหนงท่ีมีลักษณะ  ปริมาณ  หรือคุณภาพของงานท่ีไมเหมาะสมแกการ

แตงตั้งสตรีเขารับราชการทางราชการไดออกคําส่ังใหผูชายยกยองภรรยา  หากหญิงผูเปนภรรยาของ

ขาราชการหรือประชาชนมีทุกขรอนเกี่ยวกับการปฏิบัติและความประพฤติของสามี  ทางสํานักงาน

วัฒนธรรมฝายหญิงจะยื่นมือหาทางชวยเหลือ  แตถาเปนขาราชการเกิดระหองระแหงกับภรรยาโดย

ไมมีเหตุผลใหถือวาผิดวินัยและไดรับการลงโทษ  ดังนั้นสตรีไทยจึงมีบทบาทในดานตางๆ  ใน

สังคมไทยมากขึ้น  เพราะรัฐบาลไดใหความสําคัญกับสถานภาพของสตรีไทย 

 4. บทบาทของสตรีไทยภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ 

  ภายหลังท่ีไดมีการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ (ซ่ึงตอมาไดเปล่ียนเปน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ) ตั้งแต พ.ศ. 2550 เปนตนมา ไดมีการมุงพัฒนาดาน

การศึกษาทําใหสตรีไทยมีโอกาสในการทํางานท่ีเทาเทียมกับผูชาย  มีการแกไขกฎหมายใหสตรีไดมี

สิทธิเสมอภาคกับผูชายมากขึ้น แตยังไมสมบูรณ  นโยบายที่มุงเนนใหสตรีไดเขาไปมีบทบาท

ในทางเศรษฐกิจ  และการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจในระดับตางๆ  ทําใหเกิดการขยายตัว

ของบทบาทของสตรีในแงมุมตางๆ อยางกวางขวาง เชน การสงเสริมกิจกรรมเสริมรายไดท่ี           

ทําในครัวเรือน  งานสังคมสงเคราะห รวมทั้งบทบาทในตลาดแรงงาน  เปนตน 

  ภายหลังมีการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สตรีไทยไดกลายเปน

สวนประกอบสําคัญของแรงงานของประเทศ แตแรงงานสตรีจํานวนมากก็ยังทํางานท่ีมีผลตอบแทน

ต่ําและมีความม่ันคงนอย ผลของการพัฒนาดานเศรษฐกิจที่ผานมา ทําใหตลาดแรงงานในภาค

เกษตรกรรมลดลงสตรีจึงหันมาประกอบอาชีพคาขาย  การหัตถกรรม  และ การบริการเปนหลัก  

การท่ีสตรีไทยไดเปล่ียนอาชีพจากทองไรทองนาและงานบานเขาสูภาคอุตสาหกรรมอยางตอเนื่อง  

จึงกลายเปนแรงงานราคาถูกท่ีเปนหลักฐานของบุคคลท่ีไดเปรียบในสังคมไทย  ตองเสียเปรียบกับ

แรงงานชายท้ังดานรายไดและโอกาสเล่ือนตําแหนงหนาท่ีในหนอยงานหรือองคกรตางๆ  ตลอดจน

การรับตําแหนงบริหาร  รวมทั้งตองเผชิญกับปญหาการกีดกันทางเพศท่ีชัดเจนแอบแฝง  นอกจากนี้

เรื่องคาจางแรงงานและสภาพแวดลอมในการทํางานกฎหมายก็ยังไมยุติธรรมและเลือกปฏิบัติ   

หลังจากท่ีประชาธิปไตยของไทยเปดกวางขึ้น  แตก็ยังไมเทาเทียมกับผูชาย  โดยเฉพาะในสถาบัน
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การเมืองท่ีเปนทางการ ในระดับผูนําไมวาจะเปนสถาบันนิติบัญญัติ  บริหาร  ตุลาการ  และตําแหนง

มีอํานาจในระบบราชการ  จํานวนของสตรีมีนอยกวาผูชายมาก  และมีอัตราเพิ่มชามากสําหรับสตรี

ท่ีจะมีบทบาทไดทัดเทียมกับฝายชายในเร่ืองเหลานั้น มักจะมีพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจดีและมีการศึกษา

สูงกวาผูชายและสตรีท่ีมีพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและการศึกษาท่ีต่ํากวา 

ท่ีมา : ศิริพร ดาบเพชร และคณะ,  ประวัติศาสตรไทย  ม.4-ม.6 (กรุงเทพมหานคร : อักษรเจรญิทัศน,  

2551) 
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หนวยการเรียนรูที่  5     เร่ือง  บทบาทของพระมหากษัตริยในการพัฒนาชาติไทย 

ชื่อรายวิชา / รหัส ประวัติศาสตร  ส 31102 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  4     ภาคเรียนท่ี  1   ปการศึกษา   2554  เวลา  2   ชั่วโมง 

ผูสอน   นางสาวปยะนันท  ธีรานุวัฒน 
  

 

มาตรฐานการเรียนรู        
 มาตรฐาน ส 4.3   เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย มีความรัก     

ความภูมิใจและธํารงความเปนไทย 

   

ตัวชี้วัด   

 ม.4-6/ 1   วิเคราะหประเด็นสําคัญของประวัติศาสตรไทย 

 ม.4-6/ 2  วิเคราะหความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริยตอชาติไทย 

 

สาระสําคัญ 

 สถาบันพระมหากษัตริยมีบทบาทสําคัญอยางย่ิงในการพัฒนาชาติไทย ใหเจริญรุงเรือง

มาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เพราะทรงเปนท้ังประมุขและศูนยรวมจิตใจของคนไทยท้ังชาติ  โดยมี

จุดเริ่มตนมาจากผูนําชุมชนในสมัยโบราณ ผสมผสานกับแนวคิดผูนําการปกครองจากอารยธรรม

ภายนอก  

 

จุดประสงคการเรียนรู   
 1. บอกความหมายและความสําคัญมาของสถาบันพระมหากษัตริยได  

 2. อธิบายบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริยในการพัฒนาชาติไทยได 

 3. วิเคราะหผลงานของสถาบันพระมหากษัตริยในการพัฒนาชาติไทยในดานตางๆได

  

สาระการเรียนรู 
 1. ความหมายและความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย 

 2. บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริยในการพัฒนาชาติไทยในดานตางๆดังนี ้

  2.1 การปองกันและรักษาเอกราชของชาต ิ

   2.1.1 พอขุนศรีอินทราทิตยแหงกรุงสุโขทัย 

   2.1.2 สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1 แหงกรุงศรีอยุธยา 
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   2.1.3 สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชแหงกรุงธนบุร ี

   2.1.4 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชแหงกรงุรัตนโกสินทร 

  2.2  การสรางสรรควัฒนธรรมไทย   

   2.2.1  พระมหาธรรมราชาลิไทย 

   2.2.2  สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 

   2.2.3  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

   2.2.4  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 

 3. ผลงานของสถาบันพระมหากษัตริยในการพัฒนาชาติไทยในดานตาง  ๆ

 

ทักษะ/กระบวนการ    

 1.ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ  

 2. กระบวนการกลุม      

             

คุณลักษณะอันพึงประสงค  
 1.ใฝเรียนรู    

 2. มุงม่ันในการทํางาน    

 3. รักความเปนไทย 
 

          

ชิ้นงาน/ภาระงาน 

 ชิ้นงาน    การจัดทําปายนิเทศ เรื่อง บทบาทของพระมหากษัตริยในการพัฒนาชาต ิ

 

ภาระงาน    

 1. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานท่ี 1 เรื่อง การกําหนดสมมติฐาน และการรวบรวม

ขอมูล  ใบงานท่ี 2 เรื่อง การพิสูจนขอสมมติฐาน  และใบงานท่ี 3 เรื่อง การสังเคราะหขอมูล 

 2. นักเรียนนําเสนอผลงานหนาช้ันเรียน 
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การประเมินการจัดทําปายนิเทศ เร่ือง บทบาทของพระมหากษัตริยในการพัฒนาชาติ 
คําอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน รายการ 

ประเมิน ดีมาก (4) ดี (3) พอใช (2) ปรับปรุง (1) 

1.  การ
วิเคราะห
บทบาทของ
สถาบันพระ 

   มหากษัตริย
ในดานตาง  ๆ

 

วิเคราะห

บทบาทของ

สถาบัน

พระมหากษัตริย 

ในดานตางๆได

ถูกตอง 

5  ประเด็น 

วิเคราะห

บทบาทของ

สถาบัน

พระมหากษัตริย 

ในดานตางๆได

ถูกตอง 

3-4 ประเด็น 

วิเคราะหบทบาท

ของสถาบัน

พระมหากษัตริย 

ในดานตางๆได

ถูกตอง 1-2 

ประเด็น  

วิเคราะห

บทบาทของ

สถาบัน

พระมหากษัตริย 

ในดานตางๆไม

ถูกตองทุก

ประเด็น  

2. การสรุปผล
การวิเคราะห 

สรุปผลการ

วิเคราะห

บทบาทของ

สถาบัน

พระมหากษัตริย

มีความสมบูรณ

ครบถวน 

 5 ประเด็น 

สรุปผลการ

วิเคราะห 

บทบาทของ

สถาบัน

พระมหากษัตริย

มีความสมบูรณ

ครบถวน3-4 

ประเด็น 

สรุปผลการ

วิเคราะห บทบาท

ของสถาบัน

พระมหากษัตริย 

มีความสมบูรณ

ครบถวน  1-2 

ประเด็น 

สรุปผล                

การวิเคราะห 

บทบาทของ

สถาบัน

พระมหากษัตริย

ไมถูกตอง            

ทุกประเด็น 

3. การ
นําเสนอ 

ขอมูล 

การนําเสนอ

ขอมูล 

มีประโยชน

และแสดงถึง

การคิด

สรางสรรคและ

สามารถนําไป

ประยุกต 

ใชได 5 

ประเด็น 

การนําเสนอ

ขอมูล 

มีประโยชน

และแสดงถึง

การคิด

สรางสรรค 

สามารถนําไป

ประยุกตใชได

3-4 ประเด็น 

การนําเสนอ

ขอมูล 

มีประโยชน 

สามารถนําไป

ประยุกตใชได1-2 

ประเด็น  แตเปน

การนํามาจาก

ขอมูลเดิมท่ีมีอยู

แลว 

 

 

 

การนําเสนอ

ขอมูล 

ไมเปน

ประโยชนตอ

การนําไป

ประยุกตใช 
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คําอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน รายการ 

ประเมิน ดีมาก (4) ดี (3) พอใช (2) ปรับปรุง (1) 

4. ลักษณะ
ของการจัด
ปายนิเทศ 

   4.1 มีการ

สรางหัวเรื่อง 

นาชวนให

ติดตาม 

   4.2  ใชสีท่ี 

ดึงดูดตาจาก

ส่ิงหนึ่ง 

และเราความ

สนใจของผูดู  

   4.3 การวาง

รูปฟอรมมี

ความ

กลมกลืน 

กันท้ังภาพ 

และเรื่องราว 

   4.4  มีภาพ 

ประกอบ 

ตรงกับหัวขอ

เรื่องอยางนอย 

8 ภาพ 

มีลักษณะ            

ของการจัดปาย

นิเทศ 

ครบ 4 ตัวบงช้ี 

มีลักษณะ            

ของการจัดปาย

นิเทศ 

เพียง 3 ตัวบงช้ี 

มีลักษณะ               

ของการ                

จัดปายนิเทศ 

เพียง 2 ตัวบงช้ี 

มีลักษณะ            

ของการ               

จัดปายนิเทศ 

เพียง 1 ตัวบงช้ี 
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เกณฑการตัดสินคุณภาพ 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 

17-20 ดีมาก 

13-16 ดี 

9-12 พอใช 

5-8 ปรับปรุง 
 

 

การวัดและประเมินผล  

 ดานความรู 
 ตรวจการจัดปายนิเทศเรื่อง บทบาทของพระมหากษัตริยในการพัฒนาชาต ิ

       ดานทักษะกระบวนการ  

 1. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม 

 2. ตรวจใบงาน 

 ดานคุณลักษณะ 
 สังเกตพฤติกรรมระหวางเรียน 

 

กิจกรรมการเรียนรู 
 กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน 

 1. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู และ สนทนาเกี่ยวกับขาวพระราชกรณียกิจของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและพระบรมวงศานุวงศ 
 2. แบงกลุมนักเรียนตามความสมัครใจ  กลุมละ 3-5 คน   จํานวน  6 กลุม           

 กิจกรรมที่พัฒนาผูเรียน 

 1. ขั้นกําหนดปญหา   
  1.1 ครูสรางความสนใจ โดยใหนักเรียนดู มิวสิควีดีโอ เดินตามรอยเทาพอ และ                 

ดูรูปภาพบทบาทของพระมหากษัตริยไทยในอดีต จาก  Power  point และสนทนาซักถามเพ่ือเปน                      

การกระตุนความรูเดิม  เราความสนใจจากขอคําถาม   

   1.1.1 จากบทเพลงนักเรียนรูสึกและคิดถึงส่ิงใดบาง 

   1.1.2 นักเรียนมีความคิดเห็นอยางไรกับบุคคลในภาพ 

  1.2 ครูและนักเรียนรวมกันตั้งคําถามในประเด็นตางๆ เกี่ยวกับความหมายและ

ความสําคัญเของสถาบันพระมหากษัตริย บทบาทของพระมหากษัตริยไทยในอดีต โดยเนน 2 ดาน

คือ การปองกันและรักษาเอกราชของชาติ และ  การสรางสรรควัฒนธรรมไทย เชน สถาบัน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 239 

พระมหากษัตริยมีความเปนมาอยางไรเปนอยางไร พระมหากษัตริยในภาพมีบทบาทในการพัฒนา

ชาติดานใดบาง   จากอดีตถึงปจจุบันพระมหากษัตริยไทยมีบทบาทในการพัฒนาชาติในดานตางๆ

อยางไร   พระมหากษัตริยพระองคใดบางท่ีมีบทบาทในดานนั้นๆ 

 2. ขั้นกําหนดสมมติฐานและรวบรวมขอมูล  

  2.1 จากประเด็นปญหาท่ีครูและนักเรียนรวมกันกําหนด  ใหสมาชิกแตละกลุมรวมกัน

อภิปรายในประเด็นตางๆ ท่ีกลุมสนใจเพ่ือนําไปสูการคาดคะเนคําตอบของปญหา ในรูปของ 

การกําหนดสมมติฐาน  เชน  พระมหากษัตริยในอดีตทําหนาท่ีเปนผูนําจอมทัพไทย  พระมหากษัตริย

ทุกพระองค ทําหนาท่ีสรางสรรควัฒนธรรมไทย                                                                                                             

  2.2 นักเรียนแตละกลุมปฏิบัติกิจกรรมตาม  ใบงานท่ี 1 เรื่อง การกําหนดสมมติฐาน 

และ การรวบรวมขอมูล 

  2.3 ครูแนะนําใหนักเรียนไปศึกษาคนควาหาขอมูลจากเอกสาร หนังสือ และเว็บไซด

ตางๆ เพ่ือเปนหาแนวทางในการแสวงหาความรู เกี่ยวกับบทบาทของพระมหากษัตริยไทย    

 3. ขั้นจัดกระทําขอมูล  

  3.1 สมาชิกกลุมนําขอมูลท่ีคนควา มารวมกันวิพากษขอมูล และวิเคราะหความ

นาเช่ือถือ รวมทั้งเทียบเคียงเรียงลําดับเหตุการณเรื่องราวตางๆ   พรอมท้ังพิจารณาสมมติฐานท่ีตั้งไว  

แลวตรวจสอบดูวาขอมูลท่ีหามาสนับสนุนขอสมมติฐานท่ีตั้งไวหรือไม โดยทําใบงานที่ 2  เรื่อง 

การพิสูจนขอสมมติฐาน 

 4. ขั้นสรุป  

  4.1 สมาชิกกลุมนําเอาขอมูลท่ีผานการวิเคราะหและประเมินคาแลว มาเรียบเรียงใหม

ในลักษณะการอธิบาย โดยมีการวิพากษวิจารณและแสดงความคิดเห็นประกอบ ทําใบงานท่ี 3                    

เรื่อง   การสังเคราะหขอมูล 

 5. ขั้นนําเสนอความรู  
  5.1 สมาชิกกลุมแตละกลุมรวมกัน นําขอมูลท่ีไดสังเคราะหแลวมารวมกันอภิปราย 

และนําเสนอผลหนาช้ันเรียน  

  5.2 ครูสรุปสาระสําคัญจากการนําเสนอขอมูลของแตละกลุมในแตละประเด็นเรื่อง 

บทบาทของพระมหากษัตริยในการพัฒนาชาติไทย   โดยใช Power point  สรุปเนื้อหา ประกอบการ

บรรยาย  พรอมท้ังแจกใบความรู เรื่องใบความรูท่ี 1 เรื่อง ความหมายและความสําคัญของสถาบัน

พระมหากษัตริย และ ใบความรูท่ี 2  เรื่องบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริยในการพัฒนาชาติไทย  

เพ่ือใหนักเรียนศึกษาพรอมท้ังเปดโอกาสใหนักเรียนไดซักถามขอคําถามตางๆ  
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กิจกรรมรวบยอด  

 1. ครูกลาวช่ืนชมนักเรียนท่ีใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู รวมทั้ง สุม

นักเรียนเพื่อซักถามถึงประโยชนและขอคิดท่ีนักเรียนไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง การ

เปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 

 2. นักเรียนแตละกลุมรวมกันจัดปายนิเทศ  เกี่ยวกับบทบาทของพระมหากษัตริยในการ

พัฒนาชาติไทย  

 

ส่ือ/แหลงการเรียนรู    
 

 1. มิวสิกวีดีโอ  เดินตามรอยเทาพอ 

 2. ใบความรูท่ี 1 เรื่อง ความหมายและความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย 

 3. ใบความรูท่ี 2 เรื่อง  บทบาทของพระมหากษัตริยในการพัฒนาชาติไทย 

 4. ใบงานท่ี 1    เรื่อง การกําหนดสมมติฐานและการรวบรวมขอมูล 

 5. ใบงานท่ี 2   เรื่อง การพิสูจนขอสมมติฐาน 

 6. ใบงานท่ี 3    เรื่อง การสังเคราะหขอมูล 

 7. Power  point สรุปบทบาทของพระมหากษัตริยในการพัฒนาชาติไทย 

 8. หองสมุด 

 9. อินเตอรเน็ต  

 

ผลการสอน 

 นักเรียนสวนใหญ มีความเขาใจในกระบวนการจัดกิจกรรมดีกวาทุกแผนท่ีผานมา ทําให

กําหนดประเด็นไดรวดเร็วขึ้น  ในแตละกลุมมีการวางแผนและแบงงานกันรวดเร็วขึ้น   

 

ปญหาและอุปสรรค 

 เนื่องจากบทบาทของกษัตริยในประวัติศาสตรไทยมีมากมาย ในทุกสมัย ครูจึงให

นักเรียนแตละกลุมไดศึกษาบทบาทของพระมหากษัตริยในทุก ๆ ดาน  ทําใหการใชเวลาในการจัด

กิจกรรมในช่ัวโมงเรียน ไมเพียงพอ 
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ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข 

 ควรกําหนด ใหแตละกลุมศึกษาบทบาทของพระมหากษัตริยในดานท่ีกําหนดไวใน

จุดประสงคการเรียนรูเพ่ือรักษาเวลาในการทํากิจกรรม แตถานักเรียนกลุมใดสนใจมากกวาท่ี

กําหนด ใหนักเรียนเพิ่มเติมนอกเวลา 

 

 

    ลงช่ือ.................................................ผูสอน 

    (นางสาวปยะนันท  ธีรานุวัฒน) 
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ใบความรูที่ 1 

เร่ือง ความหมายและความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย 
 

 ความหมายของสถาบันพระมหากษัตริย 
 

 
 

 ความหมายของ “พระมหากษัตริย” ตามรูปศัพท หมายถึง “นักรบผูยิ่งใหญ” ถาจะถือ

ตามความหมายท่ีใชกันอยูท่ัวไปและความเขาใจตามธรรมดาแลวพระมหากษัตริยก็คือ พระเจาแผนดิน 

ในภาษาสันสกฤตคําวา กษัตริย หมายถึงผูปองกันหรือนักรบ มีคําเรียกพระมหากษัตริยหลายคําเชน 

พระราชา หรือราชัน หมายถึง ผูชุบนอมจิตใจของผูอ่ืนไวดวยธรรม จักรพรรดิ หมายถึง   ผูปกครอง

ท่ีปวงชนพึงใจและเปนผูมีคุณธรรมสูง และใกลเคียงกับคําวา ธรรมราชา หมายถึง ผูรักษาและ

ปฏิบัติธรรมท้ังเปนตนเหตุแหงความยุติธรรมท้ังปวง คําวาพระเจาอยูหัว หมายถึง พระผูเปนผูนํา 

หรือประมุขของประเทศ และคําวา “พระเจาแผนดิน” หมายถึงพระมหากษัตริยทรงเปนเจาของ

แผนดิน  

 ไมวาจะเลือกใชคําใด คําวา “ราชา” “กษัตริย” “จักรพรรดิ” โดยความหมายแลวนาจะใช

เหมือนๆกัน อยางไรก็ดีในสังคมไทยเรียกพระมหากษัตริยวา “ในหลวง” “พอหลวง” “พอของ

แผนดิน” ความหมายก็คือเปนผูปกครองท่ีเปรียบเหมือนพออยูเหนือเกลาเหนือชีวิตซ่ึงชนชาวไทย

มีความจงรักภักดีช่ัวกาลนาน 

 จากอดีตจนถึงปจจุบันคนไทยเรา อยูและคุนเคยกับสถาบันพระมหากษัตริยเปนอยางมาก 

พระมหากษัตริยไทยทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพ่ือใหพสกนิกรอยูเย็นเปนสุข สถาบัน

พระมหากษัตริยจึงหมายถึงสถาบันสูงสุด โดยทรงเปนพระประมุขของชาต ิ ทรงเปนศูนยรวมแหง

   ส
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ความจงรักภักดี ทรงเปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนชาวไทยท้ังชาติ  ทรงไวซ่ึงคุณธรรมอัน

ประเสริฐ และทรงเปนท่ีเคารพรักเทิดทูนอยางสูงย่ิงของประชาชนชาวไทยท้ังประเทศ 

 

ความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย 
 ประเทศไทยมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของประเทศตลอดมา พระมหากษัตริย

ของไทยไดทรงปกครองแผนดินดวยทศพิธราชธรรม ไดทรงบําบัดทุกขบํารุงสุขของประชาชน ได

ทรงทํานุบํารุงบานเมืองใหมีความเจริญม่ันคงกาวหนาในดานตางๆ บางพระองคไดทรงกอบกูเอกราช

ของชาติดวยความกลาหาญและเสียสละ อาทิ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเจาตากสิน

มหาราช บางพระองคไดทรงดําเนินวิเทโศบายท่ีชาญฉลาดทําใหประเทศไทยสามารถรักษาเอกราช

อธิปไตยไวไดจนทุกวันนี้ เชนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  พระปยมหาราช  

 ชาติไทยของเรามีการวิวัฒนาการมาตั้งแตเริ่มรวมชาติรวมแผนเดิน กอรางสรางเมือง

ตั้งแต อดีต จนมาเปนประเทศชาติทุกวันนี้ก็เพราะสถาบันพระมหากษัตริย สถาบันพระมหากษัตริย

ยังเปนสถาบันท่ีอยูในหัวใจของประชาชน เปนสถาบันท่ีเคารพสักการะเหนือเกลาเหนือกระหมอม 

ของปวงชนชาวไทยทุกๆคน ผูใดหรือใครจะมาลวงเกินพระราชอํานาจไมได ในสมัยสุโขทัยสถาบัน

พระมหากษัตริยเปรียบเสมือนพอของประชาชนฐานะของพระองค เปนพอขุน มีความใกลชิด

ประชาชน พอเขาสมัยกรุงศรีอยุธยาฐานะของสถาบันพระมหากษัตริย ทรงเปนสมมติเทพหรือเปน

เทวดาโดยสมมุติและทรงมีพระราชอํานาจในการปกครองทรง เปนองคอธิปตยสูงสุดในการปกครอง

บานเมือง ทรงปกครองบานเมืองดวยหลักธรรมะโดยมีทศพิธราชธรรม และธรรมะหลักสําคัญตางๆ 

ในการปกครองจนทําใหไพรฟาประชาราษฎรอยูเย็นเปนสุข ทรงครองราชยปองเมือง ทํานุบํารุง

บานเมือง ศาสนา และสังคมมาจนถึงทุกวันนี้ แมวาประเทศไทยจะมีรูปการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย พระราชอํานาจของสถาบันพระมหากษัตริยก็มิทรงเส่ือมถอย แตสถาบันพระมหากษัตริย

กลับเปนท่ีเคารพสักการะจากประชาชนมากเชนเดิมไมมีเปล่ียนแปลง 
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ใบความรูที่ 2 

เร่ือง   บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริยในการพัฒนาชาติไทย 

 

 สถาบันพระมหากษัตริยมีบทบาทสําคัญอยางย่ิงในการพัฒนาชาติไทยมาตั้งแตอดีต

จนถึงปจจุบัน  ดังตัวอยางท่ีจะกลาวตอไปนี ้

 1. การปองกันและรักษาเอกราชของชาต ิ

  นับตั้งแตอดีตพระมหากษัตริยทรงอยูในฐานะจอมทัพเปนผูนําในการทําสงครามเพ่ือ

ปองกันบานเมืองและขยายอํานาจ  เชน  สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประกาศอิสรภาพจากพมา

และทําสงครามเพ่ือสรางความม่ันคงและขยายอํานาจของกรุงศรีอยุธยาหรือสมเด็จพระเจาตากสิน

มหาราชทรงเปนผูนําขับไลพมาหลังเสียกรุงอยุธยาครั้งท่ี 2  และสถาปนากรุงธนบุรีเปนราชธานี   

แหงใหม  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชก็ทรงเปนแมทัพสําคัญมา

ตั้งแตสมัยธนบุรี  ทรงทําสงครามกับพมา  สงครามครั้งท่ีสําคัญ  คือ  สงครามเกาทัพ  เม่ือ พ .ศ.  

2328  แมแตในสมัยท่ีไทยเผชิญภัยคุกคามจากจักรวรรดินิยมตะวันตก  ท้ังพระบาทสมเด็จพระจอม

เกลาเจาอยูหัว และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวก็ทรงเปนผูนําในการดําเนินนโยบาย

ตางๆ  เพ่ือรักษาเอกราชของชาติ  โดยใชนโยบายทางการทูตสรางความสัมพันธกับราชสํานัก

ตางชาติเม่ือเผชิญกับความขัดแยงกับชาติตะวันตก  เชน  รัฐบาลไทยใชเจรจาทางการทูตทั้งการ

เจรจาในเมืองไทยและในฝรั่งเศส  ในกรณี  ร .ศ. 112  โดยขุนนางไทยและพระบาทสมเด็จ   

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงเจรจากับฝรั่งเศสดวยพระองคเอง  เม่ือคราวเสด็จประพาสยุโรป

ครั้งท่ี 1  พ.ศ. 2440 

  นอกจากนี้ทรงผูกมิตรกับรัสเซีย เพื่อใหรัสเซียชวยเจรจาไกลเกลี่ยกับฝรั่งเศสอีก             

ทางหนึ่ง  และทรงยอมเสียดินแดนสวนนอยท่ีไมใชดินแดนไทยเพ่ือรักษาดินแดนสวนใหญไว  หรือ

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงประกาศเขารวมกับฝายสัมพันธมิตรใน

สงครามโลกครั้งท่ี 1  (ค.ศ.  1914 – 1918)  และสงทหารไทยไปยุโรปดวย  ทําใหไทยไดประโยชน

จากการเขารวมกับฝายชนะสงคราม  โดยไดยกเลิกสนธิสัญญาไมเปนธรรมท่ีเคยทํากับชาติตะวันตก

ในเวลาตอมา 

 2. การสรางสรรควัฒนธรรมไทย 

 บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริยในการสรางสรรควัฒนธรรมไทยจัดวามีความสําคัญ

อยางย่ิงตอการพัฒนาชาติไทยดวยเชนกัน  โดยสามารถสรุปไดดังนี ้
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  2.1 ดานประเพณีและพิธีสําคัญตางๆ  พระมหากษัตริยทรงมีบทบาทสําคัญในการ

สรางสรรคพระราชพิธีและขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติไทยมาตั้งแตอดีต ท้ังพระราชพิธีท่ี

เกี่ยวของกับพระมหากษัตริยโดยตรง  เชน  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  พระราชพิธีเกี่ยวของกับ

พระมหากษัตริยโดยตรง  เชน  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  พระราชพิธีของรัฐ  เชน  พระราชพิธี            

จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ  และพระราชพิธีทางศาสนา  เชน  พระราชพิธีเสด็จพระราชดําเนินทอดผา 

พระกฐินโดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ลวนมีพระมหากษัตริย

เปนผูนําในการปฏิบัต ิ

  2.2 ดานศาสนา  พระมหากษัตริยไทยทุกยุคสมัยเปนองคอุปถัมภและสงเสริมการเผยแผ
พระพุทธศาสนา  ท้ังการสรางและบูรณปฏิสังขรณศาสนสถาน  การสังคายนาพระไตรปฎก     

การแตงวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา  เชน  สมเด็จพระมหาธรรมราชาท่ี 1 (ลิไทย) ทรงแตง

หนังสือ  ไตรภูมิ พระรวงหรือสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงสนับสนุนใหนักปราชญราชบัณฑิต

รวมกันแตงหนังสือเรื่อง มหาชาติคําหลวง นอกจากนี้  พระมหากษัตริยไทยทรงมีขันติธรรมทาง

ศาสนา  ทรงใหเสรีภาพในการนับถือศาสนาแกราษฎร  และทรงสนับสนุนศาสนาอ่ืนๆ  เชน  

พระราชทานท่ีดินใหสรางเปนโบสถคริสตและมัสยิดในศาสนาอิสลามท้ังในสมัยอยุธยาและ

รัตนโกสินทร  เปนตน 

  2.3 ดานวัฒนธรรมการดําเนินชีวิต ในอดีตราชสํานักเปนศูนยกลางประเพณีและ

วัฒนธรรม  ชาวบานจะเลียนแบบการประพฤติปฏิบัติของชาววัง เชน การแตงกาย อาหาร  นับตั้งแต  

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเปนตนมา พระมหากษัตริยทรง

เปนผูนําในการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมการดําเนินชีวิต  โดยเฉพาะการรับวัฒนธรรมแบบตะวันตก  

เชน  การใชชอนสอม  การนั่งโตะ  เกาอ้ี  การแตงกายแบบตะวันตก  ทําใหวัฒนธรรมแบบใหม

แพรหลายไปสูประชาชน 

  ครั้นถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงปลูกฝงเรื่องชาตินิยมใหคน

ไทยมีความรักและจงรักภักดีตอ  “ ชาติ  ศาสน  กษัตริย ”  ซ่ึงกลายเปนคําขวัญมาจนถึงปจจุบัน  

ทรงนําประเทศเขาสูสังคมนานาชาติในทางวัฒนธรรม โดยใหคนไทยมีนามสกุลเพ่ือแสดงถึงความ

เปนชาติท่ีมีอารยะธรรม  มีการใชคํานําหนาเด็ก  สตร ี บุรุษ  ทรงเปล่ียนการนับเวลาตามแบบสากล  

คือ  จากเดิมวันใหมหรือย่ํารุงของไทยเริ่มในเวลา  6  นาฬิกา  เปล่ียนเปนเริ่มตั้งแตหลัง  24  นาฬิกา  

และทรงประดิษฐธงชาติแบบใหม  เรียกวา “ธงไตรรงค” ใหเหมือนกับธงท่ีประเทศสวนใหญใชกัน 

  2.4 ดานศิลปกรรม  แบงออกเปน 

   ดานวรรณกรรม พระมหากษัตริยไทยหลายพระองคทรงมีพระปรีชาสามารถ

ทางการประพันธ  เชน  รัชกาลท่ี 1  ทรงพระราชนิพนธนิราศรบพมาท่ีทาดินแดง  บทละครเร่ือง
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รามเกียรติ์  รัชกาลท่ี 2  ทรงพระราชนิพนธเรื่องอิเหนา  กาพยเหเรือชมเครื่องคราวหวาน  รัชกางท่ี 5  

ทรงพระราชนิพนธบทละครเร่ือง  เงาะปา  ไกลบาน   รัชกาลท่ี 6  ทรงพระราชนิพนธวรรณกรรม

มากมาย เชนเทศนาเสือปา นิทานทองอิน ศกุนตลา มัทนะพาธา  รวมทั้งทรงแปลบทละครของ    

วิลเลียม เซกสเปยร  เชน  เวนิสวานิช  โรมิโอและจูเลียด  รวมทั้งรัชกาลท่ี 9 ทรงพระราชนิพนธเรื่อง 

พระมหาชนก  ทรงแปลเรื่องนายอินทร  ผูปดทองหลังพระ  ติโต ( Tito ) จากตนฉบับภาษาอังกฤษ 

   ดานสถาปตยกรรม ประติมากรรมและจิตรกรรม ผลงานดานสถาปตยกรรมท่ี

พระมหากษัตริยไทยหลายพระองคโปรดเกลาฯ ใหสรางขึ้นมีอยูมากมาย เชน ในสมัยอยุธยา  

สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1  (อูทอง)  โปรดเกลาฯ  ใหสรางพระปรางควัดพุทไธสวรรย  ตามแบบ

ศิลปะลพบุรี  สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2  โปรดเกลาฯ  ใหสรางพระเจดียใหญ 3  องคในวัด 

พระศรีสรรเพชญ  ซ่ึงไดรับอิทธิพลจากศิลปะสุโขทัย สวนในสมัยรัตนโกสินทร เชน  รัชกาลท่ี 1  

โปรดเกลาฯ ใหสรางพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งเปนผลงานชิ้นเอก                

ดานสถาปตยกรรมและศิลปกรรมอันเปนสมบัติของชาติมาถึงปจจุบัน โดยโปรดใหถายแบบ              

พระมหาราชวังท่ีกรุงศรีอยุธยามาสราง  เชน  พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท  นอกจากนี้โปรดเกลาฯ  

ใหสรางปอมปราการเรียงรายไวรอบพระนคร  ปอมท่ีเหลือมาถึงปจจุบัน คือ  ปอมพระสุเมรุและ

ปอมมหากาฬ  รัชกาลท่ี 2  โปรดเกลาฯ  ใหสรางสวนขวาขึน้ในพระบรมมหาราชวัง  เพ่ือเปนท่ีทรง

พระสําราญและตอนรับแขกเมืองทรงแกะสลักบานประตูวิหารพระศรีศากยมุนีที่วัดสุทัศน

เทพวราราม  รัชกาลท่ี 3  โปรดเกลาฯ  ใหสรางโลหะปราสาทที่วัดราชนัดดารามและโปรดเกลาฯ 

ใหสรางและซอมแซมพระราชวัง  เชน เปล่ียนหลังคาพระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาทและเพิ่มการปดทอง

เขาไป รื้อประตูกําแพงวังท่ีเดิมเปนประตูกําแพงวังท่ีเดิมเปนประตูท่ีมียอดมณฑปเปนไม เปล่ียน

ประตูหอรบอยางท่ีเห็นปจจุบัน  และโปรดเกลาฯ  ใหสรางปอมปราการเพ่ิมเติม  โดยเฉพาะอยางย่ิง

ปอมท่ีตั้งอยูทางปากอาวไทย  ในสมัยรัชกาลท่ี 5  ไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมตะวันตก  จึงโปรด

เกลาฯ  ใหสรางตึกและพระท่ีนั่งท้ังแบบตะวันตก  และประยุกตระหวางศิลปะไทยกับตะวันตก  เชน  

พระท่ีนั่งอนันตสมาคม  พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท  พระท่ีนั่งวิมานเมฆ  เปนตน 

   ดานนาฏกรรมและการดนตรี นาฏกรรมของไทยเริ่มมีแบบแผนขึ้นในสมัย

สมเด็จ พระบรมราชาธิราชท่ี 2  (เจาสามพระยา)  โดยไดรับอิทธิพลมาจากละครหลวงของเขมรและ

โปรดใหมีการเลนดึกดําบรรพ (ซ่ึงตอมาพัฒนาเปนการแสดงโขน)  จนกระทั่งถึงสมัย สมเด็จพระ

เจาอยูหัวบรมโกศโปรดการเลนละครอยางมาก  จึงทรงสงเสริมการละครจนมีความเจริญรุงเรือครั้น

เม่ือเสีย กรุงศรีอยุธยาแกพมาใน  พ.ศ.  2310 การละครไทยเส่ือมโทรมลง  สมเด็จพระเจาตากสิน

มหาราชไดโปรดเกลาฯ  ใหนําละครหญิงของเจานครเมื่อคราวเสด็จลงไปปราบชุมนุมเจานครเขามา

เปนครูฝกรวมกับการฟนฟูในสมัยรัชกาลท่ี 1  และไดรับการสงเสริมใหเจริญกาวหนา  ในสมัย
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รัชกาลท่ี 2  ทรงฟนฟูทารําอยางโบราณท้ังโขนและละคร  และปรับปรุงทารําตางๆ  ดวยพระองคเอง  

ทรงสงเสริมการละคร  ซ่ึงกลายเปนตนแบบทางการละครท่ีสืบเนื่องมาถึงปจจุบัน ในดานการดนตรี  

รัชกาลท่ี 2  ทรงชํานาญการเลนซอสามสาย  ทรงใชซอที่พระราชทานนามวา “ซอสายฟาฟาด”  

ประพันธเพลง  “บุหลันลอยเล่ือน ”  หรือ “บุหลันลอยฟา ”  ในสมัยรัชกาลท่ี 7 ทรงประพันธเพลง

ราตรีประดับดาว    และในสมัยรัชกาลท่ี 9  ทรงประพันธเพลงพระราชนิพนธไวจํานวนมาก  เชน  

พรปใหม  ลมหนาว  ใกลรุง  สายฝน  เปนตน  

 

ท่ีมา  :  ดนัย  ไชยโยธา, ประวัติศาสตรไทยยุคกรุงธนบุรีถึงกรุงรัตนโกสินทร (กรุงเทพมหานคร  :

โอเดียนสโตร, 2546) 

        : ศิริพร ดาบเพชร และคณะ, ประวัติศาสตรไทย  ม.4-ม.6. (กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน,  

2551) 
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ใบงานที่  1 

เร่ือง การกําหนดสมมติฐาน และ การรวบรวมขอมูล 

 รายช่ือสมาชิกกลุมท่ี...................  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/...... 
 

1.  ................................................................................................... 

2.  ………………………………………………………………… 

3.  ………………………………………………………………… 

4.  …………………………………………………………………. 

คําชี้แจง  

 1. สมาชิกในกลุมรวมกันคัดเลือกประธานกลุม และเลขานุการกลุม โดยกําหนดให

ประธานกลุมทําหนาท่ีเปนผูนําในการดําเนินกิจกรรม และประเมินพฤติกรรมการทํางานของสมาชิก

ในกลุม สวนเลขานุการกลุม ทําหนาท่ีจดบันทึกขอมูล และนําเสนอขอมูล 

 2. ประธานกลุม ช้ีแจงขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้

 

กิจกรรมยอยที่ 1  การกําหนดสมมติฐาน 

1. สมาชิกในกลุมรวมกันกําหนดสมมติฐานในประเด็นท่ีกลุมสนใจคือ 

 ......................................................................................................................................................... 

2. สมมติฐาน  

 2.1....................................................................................................................................................  

 2.2....................................................................................................................................................  

 2.3....................................................................................................................................................  

 2.4....................................................................................................................................................  

 2.5....................................................................................................................................................  

 2.6.................................................................................................................................................... 
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กิจกรรมยอยที่ 2  การรวบรวมขอมูล 

 ใหสมาชิกในกลุมระบุแหลงขอมูลท่ีนักเรียนนํามาใชในการสนับสนุนสมมติฐานท่ี

นักเรียนไดกําหนดไวในกิจกรรมยอยท่ี 1 

 เอกสารอางอิง/แหลงขอมูล 

 หนังสือ  

 ………………………………………………………………………………….. 

 หนังสือ  

 ………………………………………………………………………………….. 

 หนังสือ  

 ………………………………………………………………………………….. 

 เว็บไซด   

 ………………………….……………………………………………………… 

 เว็บไซด   

 ………………………….……………………………………………………… 
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ใบงานที่ 2  

เร่ือง การพิสูจนขอสมมติฐาน 

 รายช่ือสมาชิกกลุมท่ี...................  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/...... 

 1.  ............................................................................................... 

 2.  ……………………………………………………………… 

 3.  ……………………………………………………………… 

 4.  ……………………………………………………………… 

คําชี้แจง  

 สมาชิกในกลุมรวมกันศึกษาขอมูลจากเอกสาร หรือเว็บไซดตางๆเพ่ือนํามาสนับสนุน

สมมติฐานท่ีไดกําหนดไวในกิจกรรมยอยท่ี 1  ดังตอไปนี ้

 ประเด็นที่ 1....................................................................................................................... 

 สมมติฐานขอที.่................................................................................................................. 
 สรุปขอมูลที่สนับสนุนสมมติฐาน..................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 

 เอกสารอางอิง 

 หนังสือ.............................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 เว็บไซด............................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

 ประเด็นที่ 2........................................................................................................................ 

 สมมติฐานขอที.่................................................................................................................. 
 สรุปขอมูลที่สนับสนุนสมมติฐาน..................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 

 เอกสารอางอิง 

 หนังสือ.............................................................................................................................. 

 เว็บไซด............................................................................................................................. 
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ใบงานที่ 3  

เร่ือง การสังเคราะหขอมูล 

 รายช่ือสมาชิกกลุมท่ี...................  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/...... 

 1.  .................................................................................................... 

 2.  ………………………………………………………………… 

 3.  …………………………………………………………………. 

 4.  …………………………………………………………………. 

คําชี้แจง      

 ใหสมาชิกกลุมนําขอมูลท่ีไดสืบคนมาสังเคราะหและรวมกันวิพากษวิจารณ และแสดง

ความคิดเห็นประกอบ 

 

ประเด็น 

 ........................................................................................................................................... 
 

ขอมูลตางๆ  

 ........................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

สรุปและ อธิบายความรูใหมหรือความคิดใหมที่ไดจากการศึกษา  สรุปไดวา 
 ........................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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แบบตรวจใบงานท่ี 1 เร่ือง  การกําหนดสมมติฐาน 

 

แนวทางการประเมิน               คะแนน                       ระดับคุณภาพ 

เขียนสมมติฐานได มากกวา 5  ขอ ได 3                            ดีมาก 

เขียนสมมติฐานได                3-5  ขอ ได 2  ดี 

เขียนสมมติฐานไดนอยกวา  3      ขอ       ได 1  พอใช 
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แบบตรวจใบงานท่ี 2 เร่ือง การพิสูจนขอสมมติฐาน 

 

ระดับคะแนนและระดับคุณภาพ 

รายการ 

ประเมิน 

3  ดีมาก 2  ด ี 1  พอใช 

การใชภาษา 
เขียนภาษาได

ชัดเจน เขาใจงาย 

เขียนภาษาเม่ืออาน

แลวเขาใจบางสวน 

เขียนภาษาเม่ืออานแลว

เขาใจยาก 

การลําดับ

เนื้อหา 

เรียงลําดับขอความ

นําคําสําคัญ 

วัตถุประสงค 

ตรงตามท่ีระบุใน

เหตุการณ 

เรียงลําดับขอความ

นําคําสําคัญ 

วัตถุประสงค ตรง

ตามท่ีระบุบางสวน 

ไมมีการเรียงลําดับคํา

สําคัญ วัตถุประสงค

ตรงตามท่ีระบุไว 
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แบบตรวจใบงานท่ี 3 เร่ือง  การสังเคราะหขอมูล 

ระดับคะแนนและระดับคุณภาพ 

3 / ดีมาก 2 / ดี 1 / พอใช 0  / ปรับปรุง 

สามารถ

วิพากษวิจารณและ

แสดงความคิดเห็น

ประกอบ แลว

ดําเนินการและ

สังเคราะห

ขอเท็จจริงและ

แนวความคิด 
เขาดวยกันได

ถูกตอง  ครบถวน

และชัดเจน 
 

วิพากษวิจารณและ

แสดงความคิดเห็น

ประกอบ แลว

ดําเนินการสรุปและ

สังเคราะหขอเท็จจริง

ไดถูกตอง ครบถวน 

 

วิพากษวิจารณและ

แสดงความคิดเห็น

ประกอบ แตไมได

สรุป และสังเคราะห

ขอเท็จจริงได

บางสวน 

 

สรุปผสมผสาน

และสังเคราะห

ขอเท็จจริง          

ไมถูกตอง 
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แบบสังเกตพฤติกรรมทํางานกลุม โดยครูผูสอน   

วิชา ประวัติศาสตร  ชั้น.............................. 

 

การวางแผน

รวมกัน 

 

การแบง

งานกันทํา

อยาง

เหมาะสม 

การรับฟง

ความ

คิดเห็น 

การเสนอ

ความ

คิดเห็น

รวมกัน 

การแกไข

ปญหาการ

ทํางาน

กลุม 

เลขท่ี ช่ือ - นามสกุล 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

รวม 

15  

คะ 

แนน 

1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  

    
ลงช่ือ ............................................... ผูประเมิน 

.........../........................../............ 

 เกณฑการใหคะแนน 

 ดี =       3    คะแนน 

 พอใช = 2    คะแนน 

 ปรับปรุง      =  1    คะแนน 

 

 

 

 

 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 

11-15 ดี 

6-10 พอใช 

1-5 ปรับปรุง 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม    
 

                                                                            

               วันท่ี...................................................................... 
 

กลุมท่ี.................................................. 

สมาชิกของกลุม  1. ..................................... 2. ........................................... 

            3. .....................................                     4. ...........................................  

            5. .....................................                     6. ...........................................  
 

คุณภาพการปฏิบัต ิลําดับ
ที่ พฤติกรรม 

3 2 1 

1 มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น    

2 มีความกระตือรือรนในการทํางาน    

3 รับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย     

4 มีขั้นตอนในการทํางานอยางเปนระบบ    

5 ใชเวลาในการทํางานอยางเหมาะสม     

รวม  
 

      ลงช่ือ..............................................................................ผูประเมิน 

                                                                                             ......................./.........................../........................ 

เกณฑการใหคะแนน 

 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยางสมํ่าเสมอ   ให 3  คะแนน 

 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบอยครั้ง   ให         2  คะแนน 

 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้งหรือนอยครั้ง  ให 1  คะแนน 

 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 
 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 

11-15 

6-10 

1-5 

ดี 

พอใช 

ปรับปรุง 
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